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1.   Introdução 

No Processo Civil propomo-nos a alcançar a justa composição do litígio. 

Mas este objetivo está condicionado pela observância de algumas garantias 

processuais consideradas fundamentais para viabilizar um verdadeiro direito de 

acesso aos tribunais e ao Direito e, consequentemente, a um processo justo e 

equitativo. O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 86/88 afirma que o direito de 

acesso aos tribunais consiste num:  

“direito a uma solução jurídica dos conflitos, a que se deve chegar em 

prazo razoável e com observância de garantias de imparcialidade e independência, 

possibilitando-se, designadamente, um correto funcionamento das regras do 

contraditório”1. 

Imparcialidade é o favorecimento do “interesse da Justiça”2, daí ser uma das 

mais relevantes garantias do processo e das suas partes. Ela assume, nos dias de 

hoje, uma importância cada vez maior na confiança nos tribunais e, principalmente, 

na Justiça, que é necessário reforçar3. A isenção do(s) julgador(es) dá às partes 

envolvidas num litígio a esperança de que “justiça seja feita”, qualquer que seja a 

conceção de Justiça de cada uma. As partes tendem a ver na Justiça o meio idóneo 

para tutelarem os seus interesses e direitos, pelo que tal confiança não poderá ser 

quebrada pela atuação do juiz. As garantias das partes, nomeadamente a que damos 

enfoque, permitem a conservação da credibilidade das decisões judiciais. 

 
1 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 86/88, proc. n.º 235/86, de 13/04/1988. Ver também Ac. 
STJ proc. n.º124/12.1TBMTJ.L1.S1, de 17/03/2016, e REGO, Carlos Lopes do, “O direito fundamental do 
acesso aos tribunais e a reforma do processo civil”, in DIAS, José Figueiredo, BARRETO, Ireneu 
Cabral; BELEZA Teresa Pizarro, e FERREIRA, Eduardo Paz (org.), Estudos em Homenagem a Cunha 
Rodrigues, vol. I, Coimbra Editora, 2001, p. 744. 
2 REIS, José Alberto dos, Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 1, 2ª edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1960, p. 388. 
3 Os índices de confiança na Justiça encontram-se nos 41%, tendo subido dez pontos percentuais 
entre 2000 e 2015. Apesar de a Justiça apresentar os indicies de confiança mais elevados, quando 
comparada às restantes instituições políticas, não podemos considerar estes números satisfatórios. – 
Vide, FERNANDES, Tiago (coord.), Instituições e qualidade da democracia: cultura política na Europa 
do Sul, [consultado em 26 de novembro de 2019], disponível em 
<https://www.ffms.pt/FileDownload/301f94f4-7e81-42b2-9a88-11865b20637c/instituicoes-e-
qualidade-da-democracia-cultura-politica-na-europa-do-sul>, p. 23 e ss.. 
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Esta garantia é realçada não só no nosso Código de Processo Civil e na Lei 

Fundamental, mas também em inúmeras convenções internacionais. A título de 

exemplo, recordemos o que estatui a Convenção para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais (doravante, CEDH), no seu artigo 6.º: 

“[q]ualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, 

estabelecido pela lei”. Neste âmbito, também o Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem (TEDH) tem vindo a reforçar a importância da imparcialidade dos tribunais 

e dos seus juízes. Sem nos querermos alongar, importa referir ainda que o TEDH 

tem realçado o relevo da distinção entre imparcialidade objetiva e subjetiva, que 

teremos oportunidade de aprofundar.  

À semelhança da CEDH, esta garantia está igualmente prevista no artigo 10.º 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 14.º do Pacto 

Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos, no artigo 8.º da Carta Americana 

dos Direitos do Homem, no artigo 7.º da Carta Africana dos Direitos do Homem e 

dos Povos e nos arts.º 41.º e 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Pretendemos focar-nos, essencialmente, na presença deste princípio basilar 

no decurso da conciliação judicial, distinguindo-a da mediação. A mediação, 

genericamente englobada nos meios alternativos de resolução de conflitos4, e a 

conciliação apresentam no ordenamento jurídico-processual um relevante papel em 

face do aumento da litigância de massa e à necessidade de se promover uma 

 
4 Importa desde já ressalvar que PAULA COSTA E SILVA critica – com justiça – a designação “meios 
alternativos de resolução de litígios”. Para a Autora, não estamos perante uma situação de 
alternatividade, mas sim perante uma relação de adequação. Isto é, deverá recorrer-se à mediação ou 
à conciliação quando tais instrumentos sejam os mais adequados a colmatar o litígio presente entre 
as partes. A relação de alternatividade verifica-se, deste modo, entre a jurisdição judicial e a 
arbitragem, pois aqui as partes podem efetivamente optar em alternativa.  – Cfr. COSTA, Paula Costa 
e, A nova face da Justiça, Lisboa, 2008, p. 41 e ss.. 
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resposta adequada e em prazo razoável aos litígios levados à Justiça.5 Apesar das 

virtudes que a conciliação judicial acarreta, esta pode trazer alguns problemas 

associados à autocomposição do litígio. 

A pedra de toque na qual se centra este Artigo é precisamente perceber qual 

o modelo de juiz que vamos defender (na audiência prévia e da audiência final) no 

que concerne à conciliação das partes e à postura que o juiz deve adotar: em prol da 

conciliação das partes, vamos defender um juiz interventivo e empenhado 

ativamente  na autocomposição do litígio, em detrimento de um juiz imparcial? 

Será, antes, preferível um juiz passivo e “espectador” do diálogo entre as partes, de 

forma a não lesar (eventualmente) a garantia da imparcialidade? Será que a 

participação na busca pela conciliação das partes é integralmente incompatível com 

a imparcialidade que deve pautar a atuação do juiz? São estas as perguntas a que nos 

propomos dar resposta.  

Tem razão LEMOS JORGE ao afirmar que o princípio da imparcialidade não 

deve ser analisado de forma isolada. Este é parte integrante de todo um sistema 

jurídico-processual composto por vários princípios basilares e fundamentadores que 

analisaremos brevemente6. 

 

2.   O princípio da imparcialidade no processo civil hodierno 

2.1.   Processo civil cooperativo 

Como sabemos, o Código de Processo Civil (CPC) propugna por um modelo 

de processo cooperativo, nas palavras de TEIXEIRA DE SOUSA, inspirado no 

Processo Civil alemão, “uma comunidade de trabalho”7. O processo passou de um 

 
5 ASPERTI, Maria Cecília de Araujo, Accessing justice through settlement? Repeat players in court-
connected mediation and conciliation programs in Brazil, [consultado em 15 de novembro de 2018], 
disponível <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676293>, p. 10. 
6 Cfr. JORGE, Nuno de Lemos, “Os poderes instrutórios do juiz: alguns problemas”, in Julgar, n.º 3, 
Coimbra Editora, 2007, p. 65. O Autor refere que é imperativo chamar para a equação os princípios 
do contraditório e de fundamentação das decisões.  
7 Cfr. SOUSA, Miguel Teixeira de, Estudos sobre o novo processo civil, 2ª edição, Lisboa, LEX, 1997, p. 
62. 
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modelo adversarial – encarado como um jogo entre as partes, no qual o juiz não se 

devia imiscuir – para um processo fundado no princípio de cooperação entre as 

partes e  entre estas e o juiz (este com um papel ativo no decurso do processo) e na 

prevalência do mérito sobre a forma8. Tal opção legislativa tem impacto no ponto 

central do nosso Artigo. Por força do princípio da cooperação9, aliado ao princípio 

de gestão pro actione e ao dever de adequação formal (arts.º 7.º, 417.º e 6.º do CPC10), 

o juiz passou a ter um papel de relevo na direção do processo. No entanto, outros 

princípios basilares têm de ser, juntamente com estes, atendidos e equilibrados, 

mormente o princípio da equidade processual, os princípios da imparcialidade, do 

contraditório e da celeridade processual e o dever de fundamentação das decisões. 

Estas garantias processuais terão de ser ponderadas de forma a preservar o direito a 

um processo justo e equitativo prescrito no artigo 6.º da CEDH, artigo 20.º, n.º 4 da 

Constituição da República Portuguesa (CRP). 

Não é pelo facto de cumprir o dever de cooperação, previsto no artigo 7.º, 

que o juiz deixa de estar supra partes e de ter poder decisório e de direção do 

processo, conforme FREDIE DIDIER JR tem vindo a defender11.  

 
8 Ver ROMEU, Francisco Ramos, “Estudio empírico de algunos paradigmas procesales: la iglesia, 
Damaska, y Chiovenda”, in PICÓ I JUNOY, Joan (dir.), Principios y garantias procesales – Liber 
amicorum en Homenage a la Professora Mª Victoria Berzosa Francos, Bosch, 2013, p. 83. Para 
aprofundar: CORREIA, João, “As linhas orientadoras da Reforma do Processo Civil”, in Caderno I – O 
Novo Processo Civil – Contributos da doutrina para a compreensão do Novo Código de Processo Civil, 
2.ª Edição, Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 2013, [consultado em 11 de dezembro de 2018], 
disponível em 
<http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/ProcessoCivil/Caderno_I_Novo%20_Processo_Civil_2edi
cao.pdf>, p. 55  
9 Neste sentido, GOUVEIA, Mariana França, “Os poderes do juiz cível na ação declarativa: em defesa 
de um processo civil ao serviço do cidadão”, in Julgar, n.º 1, Coimbra Editora, 2007, p. 50. “O princípio 
da cooperação vem, de algum modo, restringir é a passividade do juiz, afastando-se claramente da 
velha ideia liberal de processo como uma luta entre as partes, meramente arbitrada pelo julgador” – 
Cfr. MATOS, José Igreja, Um modelo de juiz para o processo civil atual, Wolters Kluwer Portugal, 
2010, p. 80.  
10 Todas as disposições doravante citadas, sem menção do diploma a que pertençam, são do Código 
de Processo Civil. 
11 Vide, DIDIER JR., Fredie, Fundamentos do princípio da cooperação no Direito Processual Civil 
português, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 48.  



O problema do princípio da imparcialidade na tentativa de conciliação 
   

Maria Beatriz Seixas de Sousa 

 

 

 

 Online, março de 2020 | 5 

Como MIGUEL MESQUITA acentua, o princípio da boa fé processual é o 

pilar do princípio da cooperação.12 TEIXEIRA DE SOUSA encontra no artigo 7.º um 

princípio que se concretiza em deveres como o dever de auxílio, de prevenção, de 

obtenção de esclarecimentos e de consulta. No modelo hodierno de processo, este 

Autor realça a dinâmica colaborante, que se orienta “em torno de uma racionalidade 

comunicativa e [que] privilegia o diálogo entre os sujeitos processuais”13. 

As partes devem cooperar entre si em prol da busca pela verdade e justa 

composição do litígio, sendo que – nos termos do artigo 4.º, n.º 3 Lei da Mediação 

(Lei n.º 29/2013, de 19 de abril) que aplicamos também em sede de conciliação – a 

recusa de conciliação entre as partes para além de não ter valor probatório, não 

consubstancia, de igual forma, uma violação do dever de cooperação e boa fé 

processual. Como MIGUEL MESQUITA afirmou no I Congresso Lusófono de Direito 

Processual Civil de 2019 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:  

“apesar de não ter de ser conflituoso, o processo é um meio conflitual, 

pelo que as partes não estão num campo amoral em que andam de mãos dadas ao 

longo do processo”.  

Principalmente quando as visões se atestam firmemente antagónicas e o 

acordo difícil de se alcançar, não vemos como seria possível verificar na recusa da 

conciliação a violação de deveres processuais – uma vez que as partes sabem à 

partida da inviabilidade da mesma –, até porque tal consciência permite que o 

processo avance mais rapidamente.  

 

 

 

 

 

 
12 Na preleção das sessões de Mestrado, na unidade curricular de Direito Processual Civil I, no ano 
letivo de 2018/2019.   
13 Cfr. SOUSA, Miguel Teixeira de, op.cit., p. 89. 
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2.2.  Princípio da imparcialidade 

Tem-se afirmado que a imparcialidade é a primordial virtude de um juiz, 

sendo por isso um princípio enformador do processo civil14. ALBERTO DOS REIS, 

em referência à garantia da imparcialidade, falava em “idoneidade moral e técnica” 

dos órgãos julgadores15.  

Imparcialidade não significa tão-só a isenção de preconceitos, mas vai mais 

longe, abarcando também a recetibilidade de diferentes perspetivas sobre um 

mesmo assunto. Importa por isso perceber os atributos que a doutrina e 

jurisprudência têm vindo a realçar neste princípio16.  

Existe uma tendência em confundir imparcialidade (prevista 

constitucionalmente no n.º 5 do artigo 222.º da CRP) com independência, pelo que 

se afigura pertinente a sua diferenciação. Facto é que a imparcialidade dos juízes 

está em estreita relação e condicionada pela independência dos juízes e dos 

tribunais17. No entanto, estas duas prerrogativas – ambas direitos fundamentais de 

um qualquer Estado de Direito – seguem direções diferentes. A garantia da 

independência prende-se com o exercício da atividade jurisdicional sem 

interferências ou subordinação de outros poderes (estatais ou não), estando tal 

 
14 Cfr. EUDIER, Frédérique, “Le juge civil impartial”, in Études ofertes à Barthélémy Mercadal, éditions 
Francis Lefebvre [consultado em 18 de novembro de 2018] disponível em <http://www.univ-
rouen.fr/version-francaise/le-juge-impartial-32524.kjsp>, p. 1 e ss.. 
15 REIS, José Alberto dos, op.cit., p. 388. De forma muito simples, a doutrina tem salientado que a 
imparcialidade dita, ao juiz, o dever de seguir a “verdade da lei”, alcançando assim o princípio da 
legalidade - Por todos, IBÁÑEZ, Perfecto Andrés, “Imparcialidad judicial e independencia judicial”, in 
MARTÍNEZ, Carlos Gómez (dir.), La imparcialidad judicial, Madrid, Consejo General del poder 
judicial, 2008, p. 51. 
16 “[A] imparcialidade é um valor decorrente das noções de igualdade, justiça e verdade” – Cfr. 
LACERDA, Bruno Amaro, “A imparcialidade do juiz”, in Revista de doutrina e jurisprudência, vol. 108, 
Brasília, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2016, [consultado em 12 de 
dezembro de 2018] disponível em <http://revistajuridica.tjdft.jus.br/index.php/rdj/article/view/49>, 
p. 25. 
17 Neste sentido, MARRANA, Rui, “O direito a um processo equitativo no quadro dos direitos 
fundamentais: regime e jurisprudência recente”, in Lusíada: revista de ciência e cultura. Série de 
direito n.º 1 e 2, Porto, 2010, p. 142. “Se o juiz há-de ser independente, há-de sê-lo na justa medida em 
que assim lhe sejam garantidas motivações imparciais na parcialidade pela justiça, únicas motivações 
que legitimam e dignificam a sua intervenção heterocompositiva autoritária.” – Cfr. MARTINS, 
Soveral, A organização dos Tribunais judiciais portugueses, vol. I, Coimbra, Fora do texto, 1990, p. 29. 
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prevista no artigo 203.º da CRP18. A independência dos tribunais verifica-se, assim, 

entre os restantes órgãos de soberania (artigo 111.º, n.º 1, da CRP) e entre si. Deste 

modo, falamos de uma independência institucional quando esta diz respeito à 

relação dos tribunais com os poderes soberanos do Estado e aos restantes tribunais; 

e de uma independência individual quando nos referimos à situação de 

independência de um determinado juiz. Quanto a esta última “modalidade” de 

independência, VIEIRA CURA salienta as garantias de independência previstas não 

só na Constituição como também na Lei de Organização do Sistema Judiciário e no 

Estatuto dos Magistrados Judicias: são elas a inamovibilidade, o princípio da 

irresponsabilidade pelas suas decisões, o autogoverno e as incompatibilidades 

(artigo 216.º da CRP)19. 

Apesar da “tentação” de considerar a imparcialidade como mero reflexo da 

garantia de independência, tal seria bastante redutor. A independência reflete a 

relação do juiz com influências externas ao processo e ao Direito, enquanto a 

imparcialidade permite tutelar as possíveis interferências que o objeto do processo 

ou as suas partes poderão ter na postura (imparcial) do juiz. A imparcialidade 

assume uma importância particularmente relevante, pois dela está dependente não 

só a confiança no sistema de Justiça, como também a credibilidade e aceitação das 

decisões judiciais e do poder judiciário20. 

SCALIA identifica no seu comentário a um Acórdão do Supremo Tribunal 

de Justiça norte-americano três possíveis sentidos a  atribuir à garantia de 

 
18 Vide, CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 7ª edição, Coimbra, 
Almedina, 2003, p. 663 e ss.. 
19 Para aprofundar, CURA, António A. Vieira, Organização Judiciária Portuguesa, Coimbra, 
GESTELEGAL, 2018, p.45 e ss. Ainda sobre esta diferenciação entre imparcialidade e independência: 
RÄDLER, Peter, “Independence and impartiality of judges” in WEISSBRODT, David e WOLFRUM, 
Rüdiger (eds.), The right to a fair trial, Berlin, Springer Verlag, 1998, p. 727-746. 
20 Cfr. ASENSIO, Rafael Jiménez, “Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial en la 
Constitución de 1978” in MARTÍNEZ, Carlos Gómez (dir.), La imparcialidad judicial, Madrid, Consejo 
General del poder judicial, 2008, p. 17. Importa esclarecer que um juiz independente não é, por si só, 
um juiz imparcial ou vice-versa. – Cfr. TARUFFO, Michele, “La cultura de la imparcialidad en los 
países del common law y del derecho continental”, in MARTÍNEZ, Carlos Gómez (dir.), La 
imparcialidad judicial, Madrid, Consejo General del poder judicial, 2008, p. 98. 
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imparcialidade: um primeiro, que se prende com a falta de preconceitos ou 

propensão para determinadas posições, promovendo um processo legal e equitativo; 

um segundo, relacionado com a neutralidade em face dos preceitos legais ou às 

posições legais e doutrinais aplicáveis no caso, assegurando a igualdade de 

oportunidades de vencer o caso; e um terceiro sentido a que o Autor denomina de 

“mente aberta” (openmindedness). Sendo particularmente original quanto a este 

último atributo que encontra na garantia de imparcialidade, o Autor realça a 

importância de o juiz do caso conseguir aceitar posições que vão, ab initio, contra as 

suas pré-conceções, garantindo a viabilidade da ação para ambas as partes de igual 

forma21. 

No ordenamento jurídico português, LEBRE DE FREITAS vislumbra duas 

vertentes da garantia de imparcialidade: a vertente positiva, presente na garantia do 

juiz legal (ou natural), e a vertente negativa, com a verificação de casos 

expressamente previstos de impedimentos e suspeições nos arts.º 115.º e ss.22 

Imparcialidade, corolário do princípio da igualdade, designa, desta forma, a postura 

que o órgão julgador deve adotar: ausência de quaisquer preconceitos e pré-juízos 

perante as partes e sobre o objeto do litígio, baseando as suas decisões em preceitos 

normativos e princípios gerais de direito, sendo impermeável a pressões e 

influências externas23. Garantir a imparcialidade do poder jurisdicional é garantir a 

aplicação do direito positivo, a correta apreciação do caso, a equidade das partes e 

respeitar as restantes garantias processuais. 

 
21 Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, n.º. 01-521, Republican party of Minnesota, et al., 
petitioners v. Suzanne White, Chairperson, Minnesota board of judicial standards et al., de 27 de 
junho de 2002, p. 9 
22 Cfr. FREITAS, José Lebre de, Introdução ao processo civil: conceito e princípios gerais à luz do novo 
Código, 4ª edição, Coimbra, Gestlegal, 2017, p. 82. No tocante ao ordenamento jurídico brasileiro, 
vide: BADARÓ, Gustavo, “A garantia do juiz natural: predeterminação legal do órgão competente da 
pessoa do julgador”, in Revista Brasileira de ciências criminais, ano 23, n.º 112, Revista dos Tribunais, 
2015, p. 165 e ss.. 
23 GRECO, Leonardo, “Garantias fundamentais do processo: O processo justo”, in Novos Estudos 
Jurídicos, ano VII, n.º 14, 2002, [consultado em 7 de maio de 2019], disponível em 
<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1/2>, p. 15. 
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Distinguimos imparcialidade subjetiva da imparcialidade objetiva24: falamos 

de imparcialidade na sua vertente subjetiva quando nos referimos à isenção de 

tendenciosidade, preferência ou favoritismo pessoal do juiz, ao estado de espírito do 

julgador em relação às partes e ao caso que o juiz analisa em concreto. O juiz não 

pode ter qualquer interesse (pessoal ou profissional) no pleito, devendo procurar 

uma decisão objetiva e de acordo com o Direito, sem deixar questões emocionais 

interferirem na sua tomada de posição.25 Esta vertente de imparcialidade foca-se 

principalmente nas convicções do juiz e na interferência que as mesmas poderão ter 

na apreciação da causa. Por sua vez, a imparcialidade objetiva, ou imparcialidade 

funcional26, está mais inclinada para as garantias processuais de imparcialidade 

previstas nos artigo 115.º e ss, relacionadas com a legitimidade dos membros do 

tribunal, que permitem afastar qualquer dúvida quanto à parcialidade ou 

preferência do juiz.  

A imparcialidade dos juízes, no entendimento do TEDH ao qual aderimos, é 

presumida até prova em contrário27. Prova essa, diga-se de passagem, muito difícil, 

pois a parte terá de provar um estado de espírito do julgador e necessita de 

 
24 Caso Saraiva de Carvalho contra Portugal, queixa n.º 15651/89, de 22 de abril de 1994, §§ 33 e 35, 
Caso Gregory contra Reino Unido, queixa n.º 22299/93, de 25 de fevereiro de 1997, §§32 e 43, Caso 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional contra Portugal, queixa n.º 4687/11 17 de maio de 2016, §65 e 
ss.. 
25 Cfr. REIS, José Alberto dos, op.cit., p. 388. ANTONIO CABRAL descreve imparcialidade como 
“isenção de ânimo para o julgamento, o afastamento do sujeito em relação aos interesses materiais 
em disputa” – Cfr. CABRAL, Antonio, “Imparcialidade e impartialidade. Por uma teoria sobre a 
repartição e incompatibilidade de funções nos processos civil e penal”, in Revista de Processo, n.º 149, 
ano 32, Revista dos Tribunais, 2007, p. 341. 
26 EUDIER, Frédérique, op.cit., p. 3. 
27 Ver Caso Padovani contra Itália, queixa n.º 13396/87, de 26 de fevereiro de 1993, § 25 e ss, Gregory 
contra Reino Unido queixa n.º 22299/93, de 25 de fevereiro de 1997 §§ 46 a 49 e caso Pullar contra 
Reino Unido queixa n.º 22399/93, de 26 de maio de 1993 §30: “It is well established in the case-law of 
the Court that there are two aspects to the requirement of impartiality in Article 6 para. 1 (art. 6-1). 
First, the tribunal must be subjectively impartial, that is, no member of the tribunal should hold any 
personal prejudice or bias.  Personal impartiality is to be presumed unless there is evidence to the 
contrary.  Secondly, the tribunal must also be impartial from an objective viewpoint, that is, it must 
offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect”.  
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demonstrar “hostilidade ou malícia por razões pessoais”28. Deste modo, a quebra de 

imparcialidade deve ser analisada no caso concreto, apreciando a posição e espírito 

do juiz face ao caso em questão. 

Tem-se vindo a destacar a cada vez maior importância da teoria da 

aparência de imparcialidade do juiz, revelando factos e comportamentos que 

possam afetar a sua imagem e postura de isenção: “não basta que o juiz seja 

imparcial, deve parecê-lo” 29.  

“L’impartialité s’entend non seulement de l’absence apparente, mais, 

chose encore plus fondamentale, de l’absence réelle, de préjugé et de parti pris.”30 

A teoria da aparência tem, na sua base fundamentadora, a perceção de 

pessoas razoavelmente bem informadas, pelo que os juízes devem ter em atenção 

não apenas a sua conduta dentro dos tribunais como também os seus 

comportamentos e atividades fora das “paredes do tribunal” onde exercem as suas 

funções. Isto porque os juízes podem ver a sua aparência de imparcialidade e 

confiança toldadas por determinadas condutas, nomeadamente atividades políticas 

e outras atividades profissionais que podem ser inconciliáveis com a isenta função 

jurisdicional. Aqui vislumbramos a influência que a independência dos tribunais e 

dos juízes tem na perceção de imparcialidade31.  

 
28 Caso Piersack contra Bélgica, queixa n.º 8692/79, de 26 de outubro de 1984, Caso De Cubber contra 
Bélgica, queixa n.º 9186/80, de 14 de setembro de 1987, Caso Gregory contra Reino Unido, queixa n.º 
22299/93, de 25 de fevereiro de 1997, §45 e DITTRICH, Lotario, “La precognizione del giudice e le 
incompatibilità nel processo civile”, in Rivista de Diritto processuale, anno LVII (Seconda serie), n.º 4, 
CEDAM, 2002, p. 1155. 
29 SHAW, George Bernard, La imparcialidad judicial como derecho fundamental: un aporte del 
Tribunal Europeo de derechos humanos, [consultado em 4 de novembro de 2018], disponível em 
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/orlandobecerra/2013/12/29/la-imparcialidad-judicial-como-derecho-
fundamental-un-aporte-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos/> e Caso Fey contra Áustria, 
queixa n.º 14396/88, de 24 de fevereiro de 1993, §30. No mesmo sentido, BARRETO, Ireneu Cabral, A 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem: anotada, 6ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p. 198. 
30 CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, Principes de déontologie judiciaire, Ontario, 
[consultado em 14 de maio de 2019], disponível em <https://www.cjc-
ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_judicialconduct_Principles_fr.pdf>, p. 32. 
31 Idem, p. 27 e ss, Caso Sacilor Lormines contra França, queixa n.º 65411/01, de 9 de novembro de 
2006, §60 e ss. O direito anglo-saxónico tem uma já vasta tradição jurisdicional em “afastar” o juízes 
quando há uma possibilidade de tendência de parcialidade ou a aparência de imparcialidade se 
encontra afetada e quando o juiz possui um interesse no resultado do litígio - Cfr. TARUFFO, 
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Deste modo, o juiz deve manter uma posição equidistante entre as partes. 

Quanto à equidistância, JOSEP AGUILÓ tem uma posição bastante firme: este Autor 

afirma ser falsa a identificação de imparcialidade com equidistância. Na posição do 

Autor, equidistância e imparcialidade não se confundem na medida em que o juiz 

imparcial é aquele que, atendendo ao Direito, encontra o equilíbrio entre os 

interesses das partes e o sistema jurídico, não tomando a posição de ninguém, 

seguindo a solução ditada pelo Direito32. No entanto, o Direito toma sempre uma 

posição, aproxima-se de uma das partes cuja posição jurídica tutela, não se podendo 

assim falar em equidistância. 

Há na doutrina quem destaque a diferença que se deve estabelecer entre o 

que é a imparcialidade e a neutralidade do juiz33. Em nosso entender, neutralidade 

não é totalmente coincidente com passividade. Passividade reflete um certo 

alheamento e inação por parte do juiz que, para além de não ser benéfico para a 

justa composição do litígio, vai contra os princípios e preceitos enformadores do 

Processo Civil cooperativo. O que se pretende de um juiz não é uma postura passiva, 

de indiferença perante o pleito. Um juiz imparcial não tem de ser, necessariamente, 

um juiz passivo. O juiz pode participar ativamente no processo e ser ao mesmo 

tempo imparcial: isto porque o que o juiz pretende com as suas intervenções é “tão-

só” alcançar a boa administração da Justiça.34 Ao juiz apenas é pedido que mantenha 

uma distância das partes no que diz respeito a aspetos que ultrapassem os seus 

direitos e posições jurídicas.35 Quando o Autor se refere a neutralidade apenas se 

 
Michele, “La cultura de la imparcialidad en los países del common law y del derecho continental”, in 
MARTÍNEZ, Carlos Gómez (dir.), op.cit., p. 104 
32 AGUILÓ, Josep, “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica”, in 
Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho n.º 6, 1997, [consultado a 4 de novembro de 2018], 
disponível em <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchq491>, p. 77. 
33 LACERDA, Bruno Amaro, op.cit., p. 25 e ss.. 
34 No mesmo sentido, “a neutralidade poderia levar o juiz a uma posição passiva, de mero expetador 
do processo (…). Tal neutralidade, porém, não está de acordo com as exigências do processo 
moderno, em que se quer um juiz dirigente e participativo, capaz de guiar o processo em busca da 
verdade” – Cfr. LACERDA, Bruno Amaro, op.cit., p.26. 
35 O Autor chega mesmo a falar de “despersonalização das partes” – Cfr. IBÁÑEZ, Perfecto Andrés, 
op.cit., p. 65. 
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refere à equidistância que deve existir entre o juiz e as partes para uma boa decisão 

do caso. JOSEP AGUILÓ segue outro ramo e centra a distinção entre imparcialidade 

e neutralidade na função decisória, isto é, existe um dever de neutralidade quando o 

terceiro da relação material controvertida não tem o poder de decidir a causa e, por 

seu turno, existe um dever de imparcialidade do terceiro que tem esse poder, 

mormente o juiz. Assim, para o Autor, no decurso do processo e na sua direção o 

juiz deverá manter a equidistância entre as partes, numa posição de neutralidade 

face ao objeto do processo e às partes que o envolvem. Em relação à decisão final do 

processo aí sim se observa a imparcialidade do juiz que deve atender aos preceitos 

normativos e princípios de Direito, abstendo do seu pensamento qualquer pré-juízo 

ou preconceito que possa desenvolver relativamente às partes e/ou à causa em si36. 

 

3. A tentativa de conciliação 

3.1.   Breve caracterização 

A conciliação judicial está prevista não só no artigo 594.º, mas também nos 

arts.º 290.º, 385.º, 604.º, 879.º, 931.º e 990.º e ss. Durante a conciliação judicial é às 

partes que se atribui o poder de alcançarem o fim do litígio através do diálogo e de 

cedências mútuas. As partes participam ativamente na busca pela autocomposição e 

por uma decisão que vá de encontro às necessidades de cada uma, alcançando uma 

solução de equidade (artigo 4.º do CC), que implicará a pacificação social e um 

sentido de Justiça. Está na disponibilidade das partes – sujeitas aos deveres de 

lealdade e de boa fé – tal possibilidade. O juiz apenas submete à vontade das partes 

a tentativa de conciliação, podendo a mesma gorar-se. Não é só no nosso 

ordenamento jurídico que se privilegia a conciliação das partes: no pórtico do 

Código de Processo Civil brasileiro encontramos esta como uma das principais 

finalidades do órgão jurisdicional (artigo 3.º, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil 

brasileiro, CPCbr). 

 
36 REGLA, Josep Aguiló, “Imparcialidad y aplicación de la ley”, in MARTÍNEZ, Carlos Gómez (dir.), La 
imparcialidad judicial, Madrid, Consejo General del poder judicial, 2008, p. 163 e ss.. 
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A preferência pela autocomposição do litígio é intuitiva, isto porque o 

consenso que se atinge entre as partes vai ter uma melhor receção do que uma 

decisão proferida por um terceiro não envolvido na relação jurídica em causa.37 Este 

tipo de mecanismos permite alcançar de forma mais eficaz e duradoura a paz social 

a que o processo civil se propõe, nem sempre possível com a prolação de uma 

decisão judicial38. A conciliação desempenhará 

“uma importante ação «preventiva e pedagógica», que leva os potenciais 

litigantes ao cumprimento espontâneo das normas jurídicas. (…) [A] conciliação 

tem de ser assim sempre estruturada pelas ideias «de paz, de solidariedade social, 

de equidade e de Justiça persuasiva e coexistencial»”39. 

Nas palavras de PATRÍCIA COSTA “a resolução negociada permite um 

verdadeiro apagamento do conflito, potenciando-se uma paz social efetiva.”40 

PESSOA VAZ alerta para o facto de o brocardo sobre ser preferível um mau acordo a 

uma boa demanda não poder ser levado a extremo, pois foi intenção do legislador 

que a solução encontrada pelas partes seja equitativa, justa e que não conduza à 

 
37 No entanto, nem só de vantagens são compostos os meios de resolução alternativos de litígios. 
DAVID LUBAN refere que estes poderão reduzir a participação pública na administração da Justiça, 
reduzindo consequentemente a produção de normas e de precedentes e desfazendo a Justiça pública. 
– Cfr. MENKEL-MEADOW, Carrie, Whose Dispute is it anyway? A philosophical and democratic 
defense of settlement (in some cases), Georgetown University Law Center, 1995, [consultado em 22 de 
abril de 2019] disponível em <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1767>, p.2666 e ss  
38 “Settlement can be particularized to the needs of the parties, it can avoid win/lose, binary results, 
provide richer remedies than the commodification or monetarization of all claims, and achieve 
legitimacy through consent.” – Cfr. MENKEL-MEADOW, Carrie, “For and Against Settlement: Uses 
and Abuses of the Mandatory Settlement Conference”, in UCLA Law Review, vol. 33 [consultado em 
23 de maio de 2019], disponível em < 
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/uclalr33&collection=journals&id=501&starti
d=501&endid=532&t=1559656881>, p. 504. 
39 Vide, VAZ, Alexandre Mário Pessoa, Direito Processual Civil: Do antigo ao novo Código, 2ª edição, 
Coimbra, Almedina, 2002, p. 289. 
40 Cfr. COSTA, Patrícia, “A conciliação judicial à luz dos deveres de imparcialidade do tribunal, de 
cooperação e de boa-fé”, in Julgar n.º 31, Almedina, 2017, p. 166. Como realça LUÍS FILIPE PIRES DE 
SOUSA, para além da maior facilidade de execução da solução alcançada, na “autocomposição 
prevalece uma cultura de cooperação” pelo que ambas as partes são ouvidas e vêm os seus interesses 
e necessidades atendidas. – Cfr. SOUSA, Luís Filipe Pires de, “O empenho ativo do juiz na obtenção 
de uma solução de equidade em sede de tentativa de conciliação”, in Julgar n.º 23, Coimbra Editora, 
2014, p. 319. 
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denegação da Justiça. A busca pela autocomposição do litígio e por uma solução de 

equidade não poderá sair iníqua41.  

Este meio de autocomposição do litígio, baseado no consentimento das 

partes, implica, de per si, um empoderamento e uma participação ativa e 

empenhada das mesmas na busca pela solução. Assim, traz consigo vantagens no 

que concerne à administração da Justiça: se por um lado, verificamos a redução dos 

custos da ação, uma celeridade processual (visto o acordo terminar com a ação); por 

outro lado, o cumprimento deste acordo alcançado pelas partes é, dita a regra, mais 

facilmente conseguido e mantido em relação ao que se verifica quanto a uma 

decisão judicial baseada apenas no direito constituído.42 O apelo à solução adequada 

aos termos do litígio que o legislador faz no preceito da tentativa de conciliação em 

sede de audiência prévia (n.º 3 do artigo 594.º) permite às partes alcançarem uma 

decisão não exatamente igual à que se chegaria manuseando apenas a lei, sendo a 

decisão mais justa e equilibrada para o caso concreto, face às pessoas e 

circunstâncias que o compõem, podendo ir para além do estabelecido nos critérios 

normativos e ajustando o Direito in casu43. “A equidade é valorada pela Escola de 

Filosofia do Direito de Coimbra como padrão de Justiça”44, tendo o apelo à equidade 

sido plasmado, pela primeira vez, na tentativa de conciliação no Código de 1939, no 

seu artigo 513.º. ALBERTO DOS REIS procurou, com clareza, definir esta “solução de 

equidade”:  

“em cada caso particular o juiz procurará fazer triunfar aquela solução 

que, sem se prender com a observância estrita das regras de direito, estabeleça o 

equilíbrio mais justo e mais humano entre os interesses em conflito. Quer dizer, 

 
41 Cfr. VAZ, Alexandre Mário Pessoa, Poderes e deveres do juiz na conciliação judicial, vol. I tomo I, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1976, p. 207 e ss e 299. 
42 Cfr. MENKEL-MEADOW, Carrie, op.cit., p.2669 e ss.. 
43 Vide, LIMA, Pires de, e VARELA, Antunes, Código Civil anotado, vol. I (artigos 1.º a 761.º), 4ª edição 
revista e atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1987, p. 55. 
44 PEREIRA, Alexandre Dias, “Da equidade (fragmentos)”, in Boletim da Faculdade de Direito, vol. 
LXXX [separata], Coimbra, 2004, p. 349. 
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pondo de parte a preocupação da legalidade, o juiz esforçar-se-á, na conciliação, 

por dar razão a cada litigante, na medida em que cada um deles a tiver”45. 

O papel do juiz é aqui fundamental, pois com a sua “ação orientadora e 

clarificadora”46 deve promover um acordo entre as partes e criar as “condições 

favoráveis à conciliação”47.  

O final da tentativa de conciliação pode ser conseguido através da 

transação, isto é, do acordo entre as partes alcançado através de cedências e 

concessões por ambas as partes (artigo 1248.º do CC), como pode igualmente 

terminar com a confissão ou com a desistência do pedido48. 

Prevê o n.º 3 artigo 594.º, à semelhança do §278 da Zivilprozessordnung 

(ZPO), que o juiz deve empenhar-se ativamente na obtenção da solução de equidade 

mais adequada aos termos do litígio. O juiz deve realizar e promover a tentativa de 

conciliação entre as partes quando, nos termos da lei, as partes o requeiram ou 

quando este considere tal oportuno, no entanto, a realização de tentativa de 

conciliação está, per si, dependente de um juízo de oportunidade por parte do juiz, 

cabendo nos seus poderes discricionários49. Verificado, portanto, este juízo prévio e 

considerando-se adequada e oportuna a realização da tentativa de conciliação, 

falamos então de um dever, de um poder vinculado do juiz de se empenhar 

ativamente no processo. Ora, se este for um dever, a sua omissão constitui uma 

nulidade processual nos termos do artigo 195.º, uma vez que a falta de empenho por 

parte do juiz poderá ter impacto no resultado final da ação. Sendo um dever 

processual, nos termos do artigo 630.º, a contrario, a sua omissão, por ser um poder 

vinculado do juiz o de participar e empenhar-se ativamente na busca pela 

conciliação das partes, é suscetível de recurso, cumpridos os restantes requisitos 

 
45 REIS, José Alberto dos, Código de Processo Civil anotado, vol. III, 4ª edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1985, p. 179. 
46 Cfr. VAZ, Alexandre Mário Pessoa, Poderes e deveres do juiz na conciliação judicial, p. 237. 
47 PIMENTA, Paulo, A fase do saneamento do processo antes e após a vigência do novo Código de 
Processo Civil, Coimbra, Almedina, 2003, p. 222. 
48 COSTA, Patrícia, op.cit., p. 175. 
49 Neste sentido encontramos o artigo 273.º que atribui ao juiz o poder, igualmente discricionário, de 
remeter as partes para a mediação, suspendendo assim a instância. 
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prescritos no artigo 629.º. Encarar este dever que o legislador consagra como um 

dever vinculado, impõe colocar algumas questões bastante importantes: como seria 

possível sindicar a omissão de tal dever de empenho? Em que consistiria o dever de 

empenho do juiz? Como poderíamos avaliar, em concreto, o cumprimento deste 

dever? Será que este é um verdadeiro dever jurídico do juiz? Será que não devemos 

percecionar como um mero dever de conduta do juiz? Não será este preceito uma 

mera diretiva que o legislador quis deixar ao julgador para consagrar o papel ativo 

que deve pautar toda a atuação do juiz, inclusive na tentativa de conciliação? A 

verdade é que, apesar de ser um dever do juiz, não é clara a sindicância de tal dever. 

Como é que conseguimos afirmar que naquele caso concreto o juiz deveria ter agido 

de outra forma, seja apresentando mais propostas, seja fomentando o diálogo com o 

recurso a outros métodos?  

“O juiz deve, pois, empregar diligências e esforços corretos, em ordem a 

conseguir uma conciliação equitativa.”50 ALBERTO DOS REIS com esta afirmação 

realça dois elementos essenciais que devem pautar a atuação do juiz: o juiz não deve 

usar a sua potestas de forma a coagir as partes em litígio para alcançar um acordo; e 

deve procurar uma solução de equidade, a solução “humana” do caso concreto. 

No Código de Processo de Civil de 1961, o artigo 509.º previa também, finda 

a fase dos articulados, a realização de uma tentativa de conciliação de caráter 

facultativo. Pretendendo alcançar uma solução de equidade, este regime, a partir da 

Reforma de 1995/96, passou a prever no seu n.º 4 que os fundamentos em que se 

baseou a frustração da conciliação deveriam ficar consignados em ata. Apenas com o 

novo Código de Processo Civil de 2013 o legislador português atribuiu ao juiz este 

dever de empenho na conciliação judicial quando tal seja possível (nomeadamente 

se estiver em causa um direito disponível)51, deixando este de consignar em ata os 

 
50 Idem, p. 178. 
51 Ver FREITAS, José Lebre de, MACHADO, A. Montalvão, PINTO, Rui, Código de Processo Civil 
anotado, volume 2.º: artigos 381.º a 675.º, 2ª edição, Coimbra Editora, 2008, p. 396 e ss.. 
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motivos de frustração da conciliação, mas passando a prever que as propostas de 

solução apresentadas fiquem registadas. 

Nos termos do artigo 594.º, a tentativa de conciliação, quando diz respeito a 

direitos disponíveis, pode dar-se a todo o tempo no processo. Torna-se 

fundamental, para a existência de uma efetiva tentativa de conciliação, a presença 

das partes ou dos seus mandatários judiciais com poderes para transigir52. 

Quanto ao papel do juiz na conciliação judicial, são de destacar duas 

posições: uma primeira que, apoiando uma conceção privatística de processo, vê no 

juiz conciliador um perigo para as garantias das partes e para o bom funcionamento 

da administração da Justiça, fazendo transparecer um receio na eficácia do sistema 

judicial; e uma segunda que entende a tentativa de conciliação como corolário da 

cooperação entre as partes e o juiz, marcada por um pendor paternalista.53 PESSOA 

VAZ alistando-se a esta última posição, afirma que: 

“Não é pelo papel de conciliador que o juiz abdicaria da sua função 

específica e precípua do dicere jus, mas antes procurar exercer, em rigoroso sentido 

técnico-jurídico, autêntica função de julgador (ou de arbítrio público), controlando 

substancialmente (em face da lei e sobretudo da equidade) a situação 

controvertida, com vista a persuadir as partes a acatarem voluntariamente a 

solução legal, ou a afastarem-se dela apenas aquele tanto e naquela particular e 

específica direção em que um eventual afastamento dos comandos jurídicos 

estaduais (substantivos e adjetivos), só poderia em última análise representar 

aproximação do mais alto ideal da justiça natural ou de equidade, em face do por 

vezes frio, estático e severo rigorismo da justiça e do direito estritamente legais.”54 

A questão relativa ao controlo do acordo alcançado pelas partes levanta 

alguma discussão doutrinal. Sabemos já a posição de PESSOA VAZ, no entanto esta 

não é unânime. Há quem defenda que o modelo de processo hodierno e a finalidade 

 
52 Vide, REIS, José Alberto dos, Código de Processo Civil anotado, p. 169. 
53 Cfr. VAZ, Alexandre Mário Pessoa, op.cit., p. 56 e ss.. 
54 Idem, p. 63 e ss.. 
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da conciliação não se coadunam com o controlo do conteúdo da transação.55 Neste 

ponto, tomamos uma postura intermédia: o acordo a homologar por parte do juiz 

deve ser, efetivamente, aquele a que as partes chegaram após um período de 

conversações, concessões e cedências mútuas. Não obstante, deve existir, aquando 

da homologação do acordo alcançado, um controlo mínimo do conteúdo de tal 

transação, na medida em que é necessário verem-se respeitados os princípios gerais 

de Direito (até porque o juiz deve averiguar se não foi denegada a Justiça a alguma 

das partes ou se foram acautelados os direitos indisponíveis). Quanto à 

homologação da transação, LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA afirma que como a 

conciliação visa primordialmente a pacificação social, esta não deve ser preterida 

pela busca da verdade material.56 No entanto, tal não invalida a hipótese de o juiz 

recusar a homologação do acordo conseguido quando este respeitar a direitos 

indisponíveis ou violar manifestamente direitos e princípios gerais do sistema 

jurídico, em consonância com o disposto no artigo 14.º, n.º 3 da Lei da Mediação 

aplicável igualmente na conciliação (por força de uma adaptação extensiva). A 

relevância do conteúdo do compromisso alcançado pelas partes encontra 

fundamento precisamente na preocupação que o legislador português manifestou ao 

prever uma solução de equidade. 

Também no Brasil esta possibilidade de tentativa de conciliação judicial está 

prevista no artigo 334.º do CPCbr. No entanto, ao invés de ser no momento da 

audiência prévia, esta realiza-se após a entrada da petição inicial no tribunal, antes 

da contestação do réu, havendo nova tentativa de conciliação aquando da abertura 

da audiência de instrução e julgamento (artigo 358.º CPCbr). No Código de Processo 

Civil italiano (CPCit), a tentativa de conciliação pode ocorrer no decurso de toda a 

instrução (artigo 185.º CPCit), enquanto a ZPO prevê que a promoção da “resolução 

amigável do litígio” decorra ao longo de toda a ação (§ 278 ZPO), pelo que o juiz 

 
55 Cfr. CAMPOS, Joana Paixão, A conciliação Judicial, 2009, Dissertação de Mestrado em Ciências 
Jurídicas Forenses, Acessível na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 
disponível em <http://laboratorioral.fd.unl.pt/media/files/A_Concili...pdf>, p. 33 e ss.. 
56 Cfr. SOUSA, Luís Filipe Pires de, op.cit., p. 330 e ss.. 
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pode convidar as partes a prosseguirem um meio alternativo de resolução de litígios 

extraprocessual (§278a ZPO). A particularidade do ordenamento alemão é o facto de 

o conciliador ser um juiz diferente do juiz decisor da causa, com poderes específicos 

para o efeito e que poderá recorrer a técnicas de mediação (§278 ZPO). Também no 

direito francês, o julgador nomeia um conciliador de Justiça para que este fomente o 

diálogo entre as partes com vista à sua conciliação (artigo 129 do Código de Processo 

Civil francês, CPCfr). 

Guiado pela equidade, ao juiz não cabe, em sede da conciliação, a imposição 

de determinadas soluções de direito estrito. O magistrado pode recorrer a técnicas e 

métodos específicos da mediação com vista a alcançar uma solução de equidade 

atenta às circunstâncias e particularidades do caso. 

O momento em que se remetem as partes para a conciliação tem 

implicações na apreciação do comportamento do juiz, pois a conciliação na 

audiência final de julgamento poderá levantar problemas de imparcialidade e 

poderá influenciar as partes numa possível tomada de posição, visto que entenderão 

as propostas pelo juiz conciliador como antecipação da decisão final57. Daí que o 

juiz, ao aproximar-se da fase final do processo, deve ser muito mais cauteloso nas 

propostas que apresenta e na forma como conduz o procedimento de conciliação. 

As possíveis soluções que o juiz conciliador apresenta não devem transmitir a 

apreciação do juiz sobre o litígio (que deve ser dada a conhecer na sentença), mas 

sim devem tentar ir de encontro ao que é trazido e discutido pelas partes na sessão 

de conciliação. 

Seguimos LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA quando afirma que “o juiz só deve 

formular uma proposta concreta quando sucumbirem os esforços das partes, 

 
57 FERRARI, Francesca, “The judicial attempt at conciliation: the new section 185-bis of the Italian 
Code of civil procedure”, in Russian Law Journal, vol. II, Issue 3, 2014, [consultado em 15 de novembro 
de 2018], disponível em <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/viewFile/25/21>, p. 87 e 90. 
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quando ocorrer um impasse”, uma vez que “a formulação extemporânea, por 

antecipação, de propostas pelo juiz desmotiva as partes na criação de soluções”58. 

 

3.2.  Diferenciação da mediação 

Focando-nos na conciliação judicial, afigura-se pertinente distingui-la de 

outros meios alternativos de resolução de conflitos, nomeadamente da conciliação 

extrajudicial e da mediação.  

Os meios alternativos de resolução de litígios, como a mediação, saíram 

fortemente reforçados com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 

2013. Estes mecanismos de resolução de conflitos visam que a solução do litígio 

advenha da iniciativa e do diálogo entre as partes, chegando elas mesmas ao 

resultado que lhes aparenta ser equilibrado e justo. É na forma como as partes 

alcançam o acordo sobre o litígio, que conseguimos depreender a diferença entre a 

mediação e a conciliação. Nesta linha, também o artigo 3.º (especialmente os §§ 2.º e 

3.º) do CPCbr incita à busca pela conciliação das partes e pela autocomposição do 

litígio, permitindo que esta se promova no decorrer de todo o processo.  

Os mecanismos de autocomposição dos conflitos têm a si associados 

vantagens como a celeridade, a diminuição dos custos com o processo e a 

informalidade de todo o processo de mediação ou conciliação59. 

A conciliação judicial, como já foi referido, caracteriza-se pela participação 

ativa do juiz julgador do caso, terceiro na relação material controvertida. Na 

conciliação, o juiz poderá não só dinamizar o diálogo entre as partes e “amenizar o 

ambiente de litigiosidade"60, como tem a faculdade de apresentar soluções concretas 

para o fim do litígio. A solução apresentada pelo juiz da causa, em sede de 

 
58 Cfr. SOUSA, Luís Filipe Pires de, op.cit., p. 326. 
59 Cfr. CARDOSO, Ana Carolina Veloso Gomes, “Mediação (civil e comercial) e celeridade processual 
– propostas para dinamização da mediação e da sua integração nos tribunais como meio de redução 
de pendências”, in Julgar n.º 34, Almedina, 2018, p. 36. 
60 Cfr. ALVES, Rafael Francisco, O juiz e a atividade conciliatória, [consultado em 15 de novembro de 
2018], disponível em <blob: http://www.revistas.usp.br/610d88f2-c32b-4c65-9936-600f2e67c9c5>, p. 
970. 
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conciliação judicial, pode não se reger somente por critérios legais, devendo este, 

por força da lei, promover uma solução de equidade. Deste modo, a conciliação 

judicial distingue-se da mediação na medida em que esta é levada a cabo por um 

terceiro que não o juiz da causa, em que são as partes as únicas que intervêm, com 

vista a alcançar uma solução para a querela. MARIANA FRANÇA GOUVEIA realça o 

empowerment característico da mediação, pois são os litigantes que têm todo o 

controlo sobre o processo61. O mediador, imparcial e distante do conflito, apenas 

auxilia as partes na obtenção dessa solução, não propondo ou impondo qualquer 

solução62. Nos termos do artigo 3.º da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 21 de maio de 2008, relativa a certos aspetos da mediação em 

matéria civil e comercial: a mediação é um processo iniciado pelas partes, sugerido 

ou ordenado por um tribunal, ou imposto pelo direito de um Estado-Membro. Abrange 

a mediação conduzida por um juiz que não seja responsável por qualquer processo 

judicial relativo ao litígio em questão. Não abrange as tentativas do tribunal ou do 

juiz no processo para solucionar um litígio durante a tramitação do processo judicial 

relativo ao litígio em questão. “O seu papel não é o de julgar, não é o de arbitrar, não 

é o de aconselhar, não é sequer o de liderar a conversa das partes.”63 Além disso, a 

mediação é, regra geral, um processo confidencial cujo conteúdo não fica plasmado 

 
61 Cfr. GOUVEIA, Mariana França, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 3ª edição, Coimbra, 
Almedina, 2014, p 48.  
62 O artigo 2.º al. b) da Lei n.º 29/2013, de 19 de abril (Lei da Mediação) define mediador de conflitos 
como um terceiro imparcial e independente, desprovido de poderes de imposição aos mediados, que 
os auxilia na tentativa de construção de um acordo final sobre o objeto do litígio. O mediador deve 
conduzir as “partes negociantes a identificarem os pontos de conflito e, posteriormente, 
desenvolverem de forma mútua propostas que ponham fim ao litígio.” – vide, STÖBER, Michael, 
“Direito Estrangeiro e Comparado – Generalidades”, in Revista de Processo, vol. 244, 2015, 
[consultado em 15 de novembro de 2018], disponível 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_serv
icos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.14.PDF>, p. 6 
63 Vide, MACIEIRA, Jorge, “A Conciliação e a Mediação – II: Balanço do Novo Processo Civil: a 
mediação de conflitos”, in Balanço do Novo Processo Civil, Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 2017 
[consultado em 1 de abril de 2018], disponível em 
<http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/civil/eb_Balanco_NPCivil.pdf>, p. 136. 
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em ata64. A intensidade da intervenção é um dos principais fatores de distinção 

entre mediação e conciliação, sendo bastante mais forte nesta última.   

A doutrina tem vindo a identificar duas modalidades de mediação: 

diferencia a evaluative mediation cuja intervenção do mediador é mais ativa, 

apresentando propostas; da facilitive mediation que se verifica quando o único papel 

do mediador é proporcionar o diálogo entre as partes em litígio, desfazendo alguns 

mal entendidos, que muitas vezes são os principais motores do conflito.65 No 

ordenamento jurídico-processual português esta distinção não é feita, pois a 

mediação prevista na Lei da Mediação coincide com a facilitive mediation: o artigo 

2.º do diploma mencionado prevê como único papel do mediador o auxílio das 

partes na busca de uma solução.  

No ordenamento jurídico brasileiro, a figura do conciliador não se confunde 

com a do juiz, uma vez que este, assim como o mediador, são considerados sujeitos 

processuais com a sua atividade regulada nos artigo 165.º e ss do CPCbr, na Secção V 

intitulada de “Dos conciliadores e mediadores judiciais” do Capítulo III “Dos 

Auxiliares de Justiça”. É a própria lei que diferencia em que situações deve atuar o 

conciliador e aquelas em que deve ser o mediador (artigo 165.º, §§ 2.º e 3.º CPCbr). 

Assim, segundo o legislador brasileiro, o conciliador atuará preferencialmente nos 

casos em que não exista vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções 

para o litígio. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que se verifique 

um vínculo anterior entre as partes, auxiliará os 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 (vide arts.º 1.º, 4.º e 19.º da Lei n.º 13.140, de 25 de junho 

de 2015). Os conciliadores funcionam em estreita relação com os tribunais a que 

 
64 JORGE MACIEIRA refere-se à mediação como “espaço protegido” precisamente pelo sigilo que 
pauta a mesma – Cfr. MACIEIRA, Jorge, op.cit., p. 134. 
65 Vide, BURNET, Edward, “Judicial mediation and Signaling”, in Nevada Law Journal, vol. 3, 
2002/2003 [consultado em 13 de novembro de 2018], disponível em 
<https://scholars.law.unlv.edu/nlj/vol3/iss2/4/>, p. 234 e ss.. 
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estão adjudicados. Diferentemente do que se verifica no nosso ordenamento 

jurídico, os conciliadores e mediadores têm unidades especiais ou juizados especiais, 

os denominados centros judiciários de solução consensual de conflitos e cidadania a 

que o artigo 165.º do CPCbr alude e que alcançaram o seu esplendor com a 

Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Funcionam assim numa 

independência do tribunal, estando ao serviço da Justiça e da justa composição do 

litígio. A estes Auxiliares de Justiça, o Anexo III da Resolução n.º 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça impõe um Código de Ética, onde se prevê 

expressamente a sua imparcialidade, neutralidade, independência e autonomia 

(artigo 1.º, §§3.º a 5.º). 

A mediação é pautada, nos termos da Lei da Mediação, pelo princípio da 

voluntariedade (artigo 4.º), princípio da confidencialidade (artigo 5.º), princípio da 

imparcialidade (artigo 6.º) e da independência (artigo 7.º). O mediador é um “gestor 

do conflito” pelo que a lei não lhe incumbe o papel de fazer sugestões ou apresentar 

propostas. Este apenas garante o equilíbrio e a harmonia, possibilitando que ambas 

as partes possam expor devidamente as suas posições.  

Ordenamentos como o alemão e o italiano prevêem a mediação obrigatória 

e percebemos qual o seu intuito: promover o diálogo das partes em litígio de forma 

a que estas, sozinhas, alcancem uma solução sem a interferência do órgão judicial. 

Levanta-se na doutrina o problema de tal obrigatoriedade dificultar o acesso 

constitucionalmente previsto ao Direito e aos tribunais (arts.º 20.º e 202 n.º 2 da 

CRP). Apesar de sabermos não ser inconstitucional a opção de previsão de mediação 

obrigatória prévia à instauração do processo e esta permitir fazer face ao aumento 

de litigância e à sobrecarga dos tribunais, a verdade é que a previsão de mediação 

obrigatória nem sempre se demonstrará profícua: muitas vezes, a instauração de 

uma ação é último recurso, pois extrajudicialmente as tentativas de consenso saíram 

forjadas, para além de que quando a posição das partes não é igual poderá o temor 
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referencial que uma das partes sustenta em relação à outra prejudicar a possível 

conciliação66. 

 

4. A problemática do princípio da imparcialidade no instituto da 

tentativa da conciliação 

Todos os poderes atribuídos ao juiz, seja em sede de tentativa de 

conciliação, seja ao longo de todo o processo, devem ser exercidos com a máxima 

objetividade e imparcialidade. A atuação do juiz não deve levar as partes a 

questionarem-se sobre a falta de uma efetiva equidistância. O juiz “apenas” poderá 

favorecer a busca pela justa composição do litígio. E tal é importantíssimo quando 

perante uma tentativa de conciliação67. Como explorámos anteriormente, as partes:  

“têm o direito de que as suas causas sejam julgadas por um juiz imparcial 

– um juiz que seja verdadeiramente “tertium inter partes”; um juiz que julgue 

livremente, sem temer sanções, nem esperar recompensas; numa palavra: um juiz 

que julgue “sine spe ac metu” e que, sem abdicar da sua própria mundividência – e, 

assim, das suas próprias pré-compreensões –, seja capaz do esforço de ponderar os 

argumentos dos outros e, sendo o caso, de, em função dessa ponderação, alterar as 

suas opiniões e as suas posições”68. 

O facto de uma devida atuação no processo vir, mais tarde, a beneficiar uma 

das partes no processo não significa que a imparcialidade do juiz esteja coartada. 

Toda a atuação do juiz visa a pacificação social. Se o resultado dessa atuação sair, em 

concreto, favorável para uma das partes, tal benefício não poderá ser intencional por 

parte do julgador. O risco que existe é efetivamente o de o juiz, na sua veste de 

conciliador, deixar transparecer qual a sua posição face ao litígio em discussão. 

 
66 “[C]ertain forms of settlement processes, particularly mediation, are most effective at dealing with 
power imbalances and correcting information asymmetries by using a neutral third party to guide 
the process.” - Cfr. MENKEL-MEADOW, Carrie, op.cit., p. 2687. 
67 Este mesmo problema é levantado por EUDIER, Frédérique, op.cit., p.14 e ss.. 
68 Cfr. BENTO, Messias José Caldeira, “Refletindo sobre o poder dos juízes”, in Estudos em 
Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, vol. I, Tribunal Constitucional, Coimbra 
Editora, 2003, p. 283. 
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Além disto, o julgador poderá ficar influenciado pelas informações e pelo 

comportamento das partes no decorrer das sessões de conciliação, como poderá 

sentir-se vinculado ao que propôs nas mesmas. Não obstante certa doutrina não 

vislumbrar na tentativa de conciliação conduzida pelo juiz decisor um motivo de, a 

priori, questionar a imparcialidade do órgão julgador69, o mesmo não nos afigura tão 

evidente. E para respondermos a tal afirmação mobilizamos a teoria da aparência de 

imparcialidade, baseada principalmente nos princípios da segurança e confiança 

jurídicas.  

A autocomposição, apesar das vantagens que traz (uma vez que são as 

partes que alcançam a resolução do litígio entre elas criado), pode repercutir ou 

refletir uma certa descrença no funcionamento da Justiça. Apesar de permitir uma 

celeridade processual e o cumprimento efetivo das decisões, a conciliação entre as 

partes pode ter como reverso a “pouca visibilidade de muitos procedimentos 

conciliatórios, decorrente da circunstância de o procedimento usualmente não estar 

regulado, ficando sujeito à discricionariedade do conciliador”70 e a violação da 

garantia de imparcialidade. 

Será compatível a função de julgar com a função de conciliar as partes? 

COMOGLIO, quanto a esta questão, invoca dois pontos relevantes: em primeiro 

lugar, importa trazer para a discussão, acerca da “bondade” da previsão de tentativa 

de conciliação dirigida pelo juiz, as garantias de imparcialidade e de equidistância, 

elementos integrantes do direito a um processo justo e equitativo em duração 

razoável, previsto amplamente nas Constituições e nas convenções internacionais de 

direitos humanos. Em segundo lugar, é importante fazer um correto juízo de 

necessidade e conveniência sobre a possível proposta de solução que o juiz poderá 

apresentar. O citado processualista conclui que, mesmo no seio da conciliação, o 

 
69 Cfr. GOUVEIA, Mariana França, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, p. 107. 
70 Cfr. COSTA, Patrícia, op.cit., p. 168. 
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juiz deve manter a sua postura de correção, lealdade e probidade.71 Por seu turno, há 

autores que apenas encontram como ponto negativo da tentativa de conciliação a 

potencial quebra do princípio do contraditório, não vislumbrando que tal possa 

colocar em causa a imparcialidade do juiz e o direito a uma decisão justa.72 No seio 

da doutrina portuguesa, BARBOSA DE MAGALHÃES expressa-se quanto ao papel 

do juiz na tentativa de conciliação:  

“o juiz é a entidade menos própria para tentar a conciliação, pois raros são 

os que tenham o tato, a prudência, a habilidade necessárias para não dar a 

conhecer a sua predisposição, que pode resultar ou do estudo do processo, mas 

feito numa altura em que ele juiz não pode conhecer perfeitamente quais os 

elementos de facto e de direito de que as partes podem dispor, ou de sentimento 

de ordem pessoal, cuja força não possa vencer”73. 

É quanto à (potencial) violação do princípio da imparcialidade no seio da 

tentativa de conciliação prevista no artigo 594.º que nos vamos centrar agora. A 

previsão de consignar em ata as sugestões feitas pelo juiz no decurso da audiência 

prévia apesar de parecer estanha, visto poder toldar a decisão final a tomar por parte 

do mesmo caso a conciliação se frustre, poderá, por outro lado, garantir a 

transparência e a equidistância em relação às partes no momento da decisão. Tal 

registo permitirá a análise das sugestões que o juiz apresentou, viabilizando-se, 

desta forma a avaliação do comportamento do juiz e a sua conformidade com os 

deveres e posturas que devem pautar o exercício da sua função jurisdicional, mesmo 

em sede de recurso nos termos do artigo 644.º.  

A imparcialidade devida impede que os juízes formulem e exponham certos 

comentários e opiniões que favoreçam alguma das partes ou que permitam 

 
71 Cfr. COMOGLIO, Luigi Paolo, “La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela”, 
in Rivista di Diritto Processuale, anno LXII (Seconda serie), n.º 3, CEDAM, 2007, p. 618 e ss.. 
72 DITTRICH, Lotario, op.cit., p. 1163. 
73 CALAMANDREI alerta também para a conciliação não desvirtuar a confiança na Justiça e no 
funcionamento dos tribunais. – Cfr. REIS, José Alberto dos, Código de Processo Civil anotado, p. 173.  
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adivinhar a sua decisão caso não haja autocomposição do litígio74. E tal pressuposto 

transpõe-se sem hesitações para o campo da conciliação: a intervenção do juiz não 

pode lesar o direito constitucional e internacionalmente previsto a um processo 

justo e legal. “O juiz deve assumir uma postura de igualdade em relação às partes, 

tornando compreensíveis para elas os seus atos e decisões”75. 

LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA utiliza a imagem do catalisador para explicar 

o principal papel do juiz na conciliação: o juiz deve concentrar toda a informação 

fornecida pelas partes, incentivando-as a, por si, procurarem um possível 

compromisso que coloque fim ao litígio. A sua intervenção deve ser de ultima ratio, 

de modo a evitar o desvirtuamento da conciliação76. 

O juiz conciliador deve adotar uma postura típica do modelo contratualista 

proposto por VAZ SERRA, apresentando-se na conciliação como mero facilitador do 

diálogo e homologando a transação (artigo 290.º, n.º 4 do CPC e artigo 334.º, §11 do 

CPCbr). 

Em relação à capacidade de o juiz ser imparcial na tentativa de conciliação, 

ALBERTO DOS REIS afirma que o juiz, não tendo qualquer interesse na lide, 

consegue guiar a conciliação de forma isenta77. 

Quanto à quebra de imparcialidade, o ordenamento jurídico brasileiro 

encontra uma solução cautelosa ao atribuir a função de conciliador a uma pessoa 

diferente do juiz da causa. Deste modo, não se confundem as funções, pelo que fica 

assegurada a imparcialidade e isenção do julgador quando, falhada a tentativa de 

conciliação, proferir a decisão de mérito da causa, segundo os ditames da lei (vide 

artigo 139.º, V do CPCbr). No entanto, o artigo 359.º CPCbr traz à discussão no 

processo civil brasileiro o mesmo problema sobre o qual nos debruçamos, pois este 

artigo prevê que o juiz, independentemente da mediação já realizada, tentará 

 
74 Vide, GERALDES, António Santos Abrantes, Temas da Reforma do Processo civil, vol. II, 4ª edição 
revista e atualizada, Coimbra, Almedina, 2004, p. 103. 
75 Cfr. CAMPOS, Joana Paixão, op.cit., p. 19. 
76 SOUSA, Luís Filipe Pires de, op.cit., p. 325. 
77 Cfr. REIS, José Alberto dos, Código de Processo Civil anotado, p. 174 e ss.. 
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conciliar as partes em sede de audiência de instrução e julgamento. Para além da 

questão de imparcialidade, trazemos para a discussão acerca deste artigo a 

problemática da antecipação de julgamento. Com a ressalva de que, neste 

ordenamento, quer o mediador, quer o conciliador estão sujeitos ao princípio da 

imparcialidade e ao dever de confidencialidade, pelo que o julgador, caso se frustre a 

conciliação, não vai ter acesso à discussão sobre o litígio e quais as várias propostas 

de soluções apresentadas ao longo das sessões de conciliação.  

Interessante é a opção feita no artigo 185-bis do CPCit que apesar de prever 

igualmente a participação ativa do juiz na tentativa de conciliação das partes, é 

perentório na afirmação de que o seu envolvimento não é fundamento para a 

abstenção do juiz, resolvendo à partida a questão que agora discutimos. No entanto, 

esta norma levanta alguma discussão doutrinal quando confrontada com a previsão 

do artigo 51.º do CPCit que regula o dever de abstenção de julgar, cujo escopo é 

proteger o juiz, impedindo que este fique vinculado a decisões e posições tomadas 

previamente. Todavia, de forma a tutelar as partes, o legislador italiano entendeu 

que a apresentação de propostas para a solução do conflito entre as partes seria 

apenas uma possibilidade, isto é, um poder discricionário do juiz e não um dever.78 

O legislador norte-americano acautelou a aparência de imparcialidade do juiz 

prevendo o afastamento do juiz sempre que a imparcialidade do mesmo possa 

razoavelmente ser questionada (artigo 455.º do United States Code). 

Apesar de reconhecermos o perigo de parcialidade aquando da participação 

ativa do juiz na busca pela conciliação das partes em litígio, “nem todo o ativismo 

judicial representa uma afronta ao princípio da imparcialidade”.79 Compreendemos 

a posição da Autora: o juiz que se empenha na conciliação das partes não quer mais 

do que a justa composição do litígio e o correto funcionamento da Justiça. O juiz 

conciliador quando intervém na tentativa de conciliação não tem como intuito o 

benefício de alguma das partes. No entanto, a pedra de toque passa pela violação da 

 
78 Cfr. FERRARI, Francesca, op.cit., p. 87 e ss. 
79 Vide, COSTA, Patrícia, op.cit., p. 179. 
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imparcialidade no seu sentido subjetivo. A aparência de imparcialidade tem cada 

vez mais relevância no processo civil, pelo que não basta que as garantias de 

imparcialidade legalmente previstas (arts.º 115.º e ss) estejam asseguradas. A 

aparência de isenção do juiz assume um papel ainda maior no cerne da conciliação 

judicial (estando consagrada no §42 (2) da ZPO). As partes, aquando da tentativa de 

conciliação judicial, podem interpretar as sugestões e propostas apresentadas pelo 

conciliador como a decisão que este vai proferir caso a conciliação se frustre80. O 

juiz julgador não pode fazer transparecer qual a solução sobre a qual ele irá pender 

caso decida conforme o Direito. Este deve ser isento na apresentação de sugestões. 

Por muito que o empenho ativo do juiz não tolde a imparcialidade objetiva do juiz, 

o certo é que a interferência do juiz fere a sua aparência de imparcialidade. E é esse 

o problema central do artigo 594.º, n.º 3.  

“A solução legal, que permite a confusão dos referidos papéis na mesma 

pessoa, viola assim o princípio segundo o qual o juiz não deve manifestar 

indevidamente o seu convencimento sobre a causa antes da prolação da 

sentença.”81 

Também o ordenamento alemão levanta uma solução bastante equilibrada 

visto que não se confundem as figuras do juiz conciliador e juiz decisor, evitando 

uma quebra de imparcialidade. Neste ordenamento, as partes podem optar por 

proceder à conciliação no seio do processo judicial ou seguir um procedimento 

extrajudicial de conciliação82. No ordenamento inglês, o juiz apenas poderá ter 

acesso à discussão desenvolvida em sede de conciliação após a decisão do mérito.  

LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA afirma que a participação ativa  do juiz na 

tentativa de conciliação consubstancia a hipótese de impedimento do juiz presente 

na al. c) do n.º 1 do artigo 115.º, quando prevê que o juiz não deve exercer as suas 

funções decisórias quando tenha de decidir uma causa sobre a qual já tenha emitido 

 
80 Neste sentido, FERRARI, Francesca, op.cit., p. 86. 
81 COSTA, Patrícia, op.cit., p. 180. 
82 Cfr. STÖBER, Michael, op.cit., p. 4. 
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um parecer ou sobre a qual já se pronunciou, ainda que oralmente. Ora, sabemos 

que na tentativa de conciliação o juiz apresenta propostas de solução e que as 

mesmas são consignadas em ata (artigo 594.º, n.º 4). O citado Autor entende que 

devem invocar-se os princípios de adequação formal e de cooperação para justificar 

a não interferência do juiz na tentativa de conciliação das partes, dando primazia ao 

dever de imparcialidade83. 

A fundamentação das decisões será assim o meio mais idóneo para afastar a 

“nuvem” da quebra de imparcialidade, pois este dever do juiz funciona como um 

mecanismo de controlo da isenção deste perante as partes e perante a causa.84 É 

assente que os juízes devem fundamentar as suas decisões em razões jurídicas e não 

em preconceitos e pré-juízos pessoais que afetem o mérito da causa. Certo é que a 

remessa das partes para a mediação não levantaria estas questões, sendo que uma 

das possíveis soluções seria o encaminhamento das partes para a mediação, no 

exercício dos seus poderes e nos termos do artigo 273.º. Esta possibilidade afasta o 

perigo de parcialidade e da eficácia que a conciliação parece acarretar. Vejamos: 

sendo um mediador um terceiro imparcial que não irá julgar a ação caso as partes 

não cheguem a um consenso, estas ficarão mais à vontade para dialogar 

abertamente e terão mais tempo. Mesmo que o mediador pudesse apresentar 

propostas de solução, as partes não ficariam com receio que aquela proposta fosse 

como que um pré-julgamento da causa, e que o juiz já tivesse a decisão do mérito da 

causa assente. 

“The risk of judicial bias against a recalcitrant non-settler is palpably 

present. Even in cases where the mediation failed to settle without fault of either 

party, the loser of a later trial might feel that the court was biased against it and 

 
83 SOUSA, Luís Filipe Pires de, op.cit., p. 337. 
84 Não obstante, PATRÍCIA COSTA levanta um problema quando ao dever de fundamentação: se 
bem que na decisão final o juiz tem o dever de fundamentar juridicamente a sua tomada de posição, 
afastando assim dúvidas sobre a sua imparcialidade e permitindo o direito a recurso, tal garantia de 
fundamentação não é ressalvada em sede de tentativa de conciliação, na medida em que, como 
afirma a Autora, o juiz não tem de justificar e fundamentar a sua intervenção e as propostas que 
apresenta com vista à conciliação das partes. – Cfr. COSTA, Patrícia, op.cit., p. 184. 
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failed to consider the evidence in an even-handed fashion. This could create the 

appearance of partiality that undermines the judicial branch and, according to 

Fuller, prevents achieving a trial with maximum moral force” 85. 

Focando agora a nossa atenção na posição do juiz conciliador, temos 

igualmente de indagar se a liberdade do juiz não ficará condicionada pelas 

propostas que este apresentou em sede de conciliação. Isto porque a apresentação 

de soluções por parte do magistrado pode criar, inclusive no próprio, a convicção e 

expectativa de que será esse o rumo da decisão a tomar. Se é percetível que as partes 

assim o pensem, não podemos deixar de questionar se o juiz não ficará, no seu 

espírito, condicionado às propostas por ele apresentadas. Ora, sabemos bem que as 

soluções que o juiz conciliador apresenta em sede de tentativa de conciliação não 

são decisões de direito estrito, isto é, não são soluções que atendem apenas às 

disposições legais que o caso mobiliza e preenche (como acontece nas decisões 

judiciais), mas focam-se também nas especificidades e necessidades particulares do 

caso e das partes envolvidas, pois nesta fase o juiz pretende alcançar a “justiça do 

caso concreto”. E por isso, o juiz não fica vinculado às propostas que apresenta. No 

entanto, se tal se aparenta objetivamente correto, é no estado de espírito e no 

pensamento do julgador que tal certeza pode esmorecer. 

Uma questão cuja resposta poderá auxiliar-nos a encontrar uma solução 

para o problema em análise é saber se deve ou não juiz, aquando da tentativa de 

conciliação, ter já analisado profundamente o caso. A verdade é que, apesar de se 

inserir sistematicamente no momento da audiência prévia, é o próprio preceito do 

artigo 594.º que permite que a tentativa de conciliação possa ocorrer a todo o tempo 

na hipótese de as partes conjuntamente assim o requererem ou quando o juiz a 

considerar oportuna. Aquando da audiência prévia o juiz já apreciou os articulados 

de forma suficientemente profunda para conhecer de exceções dilatórias, convidar 

 
85 “[T]he mediation effort will cause the court to inherently pre-judge issues during the adjudicatory 
phase of a case after learning critical facts during the earlier mediation phase” – Cfr. BURNET, 
Edward, op.cit., p. 246 e ss.. 
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as partes a aperfeiçoarem os articulados e a juntar documentos que completem os 

articulados apresentados (vide artigo 590.º, n.º 2 ex vi artigo 591.º, n.º 1).  O legislador 

prevê como finalidades da audiência prévia a discussão da matéria de facto e de 

direito, a definição e delimitação do objeto do litígio e dos temas da prova, entre 

outras.  Assim, quando este, na audiência prévia, realiza uma tentativa de 

conciliação já tem pelo menos uma ideia de qual o rumo que a ação irá tomar, não 

obstante a produção de prova e o desenrolar do processo poder vir a demonstrar o 

oposto e alterar, por completo, o rumo da ação. Quando o juiz tem um 

conhecimento profundo da matéria, a sua isenção e a habilidade de não 

transparecer a sua inclinação poderá tornar-se mais difícil.  

“Munido de toda essa informação, não pode deixar de se considerar 

carecer o juiz da exterioridade exigível relativamente ao litígio que lhe é colocado 

quando preside à conciliação, que o mediador consegue manter”86.  

O juiz pode deixar transparecer entre as soluções que apresenta qual a sua 

inclinação na resolução do caso pois, conhecendo de fundo quer a matéria de facto 

que é discutida no processo e tendo um domínio inerente e inato do Direito, a 

ligação entre estes dois elementos é quase que inconsciente e imediata, pelo que 

apesar de poder não haver intenção, o juiz apresentará soluções que se aproximam, 

em regra, às que seriam proferidas de acordo com o Direito. O juiz deverá manter a 

sua posição de idoneidade moral, permanecendo equidistante das partes e não 

pressionando as partes a alcançarem um (determinado) acordo87. 

 
86 CARDOSO, Ana Carolina Veloso Gomes, op.cit., p. 48. 
87 “Judges have an understanding of legal issues that permits them cogently to focus on the issues 
underlying the dispute and to bring these to the fore during discussions between the parties, even if 
this necessarily must stop short of expressing an opinion on the case. In this way, the presence of a 
judge provides the ideal foil to agency costs and efficiency losses between the parties and their 
attorneys by providing an experienced supervisory presence during the negotiations”. - vide, OTIS, 
Louise, REITER, Eric H., “Mediation by Judges: A New Phenomenon in the Transformation of 
Justice”, in Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 6, n.º 3, 2006 [consultado em 21 de maio 
de 2019], disponível em < 
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/pepds6&collection=journals&id=349&starti
d=&endid=402>, p. 365. 
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Quando a tentativa de conciliação, uma vez que esta pode ocorrer a todo o 

tempo no processo, tenha lugar na audiência final (conforme previsto no artigo 

604.º, n.º 2) o juiz deve abster-se de tecer quaisquer propostas, pois para além de 

condicionar a sua decisão, pode condicionar a liberdade e autonomia das partes. O 

juiz conciliador deve assim adotar uma posição semelhante à do mediador, devendo 

bastar-se com o auxílio na comunicação entre as partes, de forma a tornar claro o 

diálogo e as variadas posições. O juiz não pode fornecer informação que sabe poder 

favorecer um dos litigantes. 

A rule 16 das Federal Rules of Civil Procedure vem prever a possibilidade de 

serem convocadas múltiplas sessões de conciliação nas várias fases do processo. Ora, 

sabemos que o ordenamento jurídico português possibilita igualmente a tentativa 

de conciliação em várias fases do processo. No entanto, é o próprio legislador que 

estabelece que não podem ser convocadas mais do que uma audiência com vista 

unicamente à conciliação. Tal opção é perfeitamente razoável na medida em que 

não incumbe ao juiz forçar ou impor um acordo quando é percetível que as partes 

não conseguem, ou não têm vontade, de fazer concessões nem chegar a um acordo. 

Seria prejudicial para a celeridade processual a insistência, por parte do tribunal, na 

conciliação quando as partes a tal não estão predispostas. 

Deverá o juiz dar a conhecer o sentido que a jurisprudência daquele 

tribunal tem seguido? A este respeito, já se defendeu uma posição afirmativa.88 

Aderimos a esta tese. Estes são apenas dados puramente factuais e objetivos, em 

regra conhecidos dos respetivos mandatários. Não vigorando no nosso ordenamento 

jurídico o instituto dos precedentes judiciais obrigatórios, não vemos como a 

apresentação destes dados poderá significar uma tomada de posição por parte do 

juiz. Pelo contrário: a cognoscibilidade de tais dados poderá esclarecer as partes e 

até facilitar a autocomposição89. No entanto, é necessária cautela quando acolhemos 

 
88 Cfr. COSTA, Patrícia, op.cit., p. 182. 
89 “Empirical studies reveal that when a trial judge intervenes personally at an early stage to assume 
judicial control over a case and to schedule dates for completion by the parties of the principal steps, 
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esta posição. Tomando como modelo o juiz correto e leal, damos por certo que o 

juiz, em obediência aos deveres de correção e probidade, imparcialidade e de boa fé, 

apresentará toda a jurisprudência aos litigantes, não selecionando previamente 

decisões judiciais que vão de encontro a uma solução que lhe parece mais adequada 

ao caso. Caso contrário, poderemos estar perante uma quebra de imparcialidade 

quando o juiz, em sede de conciliação e exercendo o seu poder-dever de empenho, 

apresenta determinada jurisprudência do tribunal em relação àquela matéria que 

acolhe uma posição não unânime ou maioritária.  

Não é apenas o problema da imparcialidade que se levanta quando falamos 

de conciliação judicial. A verdade é que a doutrina tem vindo a ser bastante 

insistente num outro problema que a conciliação promovida pelo juiz julgador 

acarreta: o problema da imposição e da coação para a transação. Poderá correr-se o 

risco de o juiz abusar da sua posição de supra partes, forçando, ainda que 

inconscientemente, as partes a realizarem um acordo. A atuação do juiz, como já 

tivemos oportunidade de referir, deve basear-se num juízo de oportunidade e de 

necessidade, isto é, a sua intervenção não deve ser desmedida e abusiva. Existe uma 

linha, por vezes muito ténue, entre o exercício de um poder ativo do juiz, poder este 

atribuído pelo legislador, e o abuso de tal poder que leva a uma imposição ou coação 

para um consenso entre as partes.90 Este exceder das suas funções e prerrogativas, 

que desvirtua não só o papel do juiz conciliador como o próprio escopo da 

conciliação judicial, é de muito difícil controlo, tornando-se complexo combater tais 

práticas. As partes sempre que se sintam intimidadas e sintam que a atuação do juiz 

 
the case is disposed of by settlement or trial more efficiently and with less cost and delay than when 
the parties are left to their own devices.” – Cfr. FLOYD, Daisy Hurst “Can the Judge Do That - The 
Need for a Clearer Judicial Role in Settlement”, in Arizona State Law Journal, vol. 26, 1994, 
[consultado em 21 de maio de 2019], disponível em 
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/arzjl26&collection=journals&id=57&startid
=&endid=102>, p. 51. 
90 Vide, CRATSLEY, John C., “Judicial Ethics and Judicial Settlement Practices: Time for Two 
Strangers to Meet”, in Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 21, n.º 3, 2006, [consultado em 23 
de maio de 2019], disponível em 
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ohjdpr21&collection=journals&id=579&star
tid=&endid=606>, p. 575. 
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comprometeu o correto decorrer do processo, podem mobilizar os institutos da 

recusa. Uma possível solução passaria também pelo aumento da regulação do papel 

do juiz na tentativa de conciliação, estabelecendo quais as prerrogativas do juiz, 

quais as suas funções e formulando algumas diretivas para a sua intervenção. JAMES 

ALFINI apresenta como possível solução para o problema em análise o modelo 

existente no Estado do Arizona (EUA): a possibilidade de, para evitar atitudes 

impositivas na tentativa de conciliação, remeter para um outro juiz que não o da 

causa, consagrando o que o Autor apelida de “Buddy” system.91 Outro problema 

evidenciado será o da falta de disponibilidade e tempo para o efetivo empenho por 

parte do juiz na tentativa de conciliação92. 

 

5.   Considerações finais 

Em suma, o juiz conciliador deve atuar de modo a dignificar a Justiça e os 

propósitos a que esta se propõe, maxime o alcance da paz social. Equilibrar as 

funções de juiz julgador, decisor, e as funções de juiz conciliador, promotor de 

diálogo, para além de ser uma tarefa, em si, difícil, pode ser mal percecionada pelos 

litigantes que veem a segurança jurídica, a credibilidade e a confiança na 

imparcialidade do juiz posta em causa. A solução que o ordenamento jurídico 

português apresenta para a tentativa de conciliação é que seja o mesmo juiz que 

apresentou possíveis soluções de autocomposição do litígio e que ouviu todas as 

preocupações e interesses das partes nesse procedimento a julgar a causa, caso a 

conciliação se fruste. As partes poderão ficar intimidadas e “acanhadas” em expor as 

suas verdadeiras pretensões e motivações e poderão entender a participação do juiz 

como o sentido de decisão que ele posteriormente irá tomar, pelo que desvirtua o 

verdadeiro objetivo da conciliação. Isto a acrescer ao facto de ser posta em causa, 

 
91 Cfr. ALFINI, James J., “Risck of Coercion too great”, in Dispute Resolution Magazine, 1999, 
[consultado a 23 de maio de 2019], disponível em < 
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput6&collection=journals&id=13&startid=
&endid=16>, p. 13 e ss.. 
92 Cfr. CARDOSO, Ana Carolina Veloso Gomes, op.cit., p. 46 e ss. BURNET, Edward op.cit., p. 236. 
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pelo menos, a aparência de imparcialidade do juiz face ao objeto do litígio e às suas 

partes envolvidas. A solução passará pela adoção, iure constituendo, de outro 

sistema de conciliação judicial, assemelhando-se ao sistema alemão que atribui a 

função de conciliador a outro magistrado que não o da causa. Sem dúvida que a 

aparência de imparcialidade assume nesta opção uma importância crucial93. No 

entanto, não podemos deixar de referir que tal poderá lesar a celeridade processual, 

pois o processo será entregue a outro julgador que precisará de tempo para se 

inteirar do caso. Ora, se a intervenção do juiz pode não provocar, de facto, uma 

quebra efetiva na garantia da imparcialidade, a verdade é que a aparência da sua 

imparcialidade fica fragilizada quando este apresenta propostas de solução do 

litígio. A confiança das partes litigantes na isenção e neutralidade do juiz fica 

debilitada. Não nos parece que a solução ideal passará pela adoção de um modelo 

passivo de juiz em sede de conciliação. Até porque muitas vezes são algumas 

propostas fornecidas pelo juiz, mais experiente em situações de conflitos e 

conhecedor dos princípios processuais e de Direito, que permitem concessões de 

ambas as partes e o alcance de um compromisso entre os litigantes, reforçado pelo 

empoderamento das partes que a conciliação proporciona.  

Em face dos preceitos legais em vigor, a preservação da garantia da 

imparcialidade aquando da tentativa de conciliação por parte do juiz conciliador 

passará pelo recurso ao instituto da escusa, nos termos do artigo 119.º, n.º 1, in fine. 

Fazendo um juízo quanto à sua posição imparcial, o juiz deve fazer uma autoanálise 

da sua condição de terceiro imparcial e equidistante das partes e do objeto do 

processo, assegurando, desta forma, a confiança e segurança das partes.  

 
93 Neste sentido, ROBINSON, Peter, “Adding Judicial Mediation to the Debate about Judges 
Attempting to Settle Cases Assigned to Them for Trial”, in Journal of Dispute Resolution, vol. 2006, 
n.º 2, 2006, [consultado em 21 de maio de 2019], disponível em 
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jdisres2006&collection=journals&id=341&s
tartid=&endid=392>, p. 353. 
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O ímpeto já havia sido dado pelo TEDH no caso Delcourt contra Bélgica: 

"justice must not only be done; it must also be seen to be done"94. 

 

 
94 Caso Delcourt contra Bélgica queixa n.º 2689/65, de 17 de janeiro de 1970, §31. 


