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A CONCILIAÇÃO JUDICIAL À LUZ DOS DEVERES  
DE IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL,  

DE COOPERAÇÃO E DE BOA-FÉ1

Resumo: retomando uma discussão iniciada em número anterior desta Revista e tomando 
por base o regime previsto no artigo 594.º do Código de Processo Civil nacional, no presente 
trabalho tenta-se encontrar resposta a várias questões que o mesmo suscita. Assim, até onde 
poderá ir o juiz na actividade conciliatória sem comprometer a sua imparcialidade? Existe um dever 
das partes em se conciliarem cuja violação possa importar o seu sancionamento? Em caso afir-
mativo, que tipo de consequências podem ser previstas? Finalmente, como melhor articular os 
deveres do juiz e das partes nesta matéria?

Palavras-chave: conciliação judicial; mediação; cooperação; boa-fé; litigância de má-fé; 
multidoor courthouse; responsabilidade por custas; valoração do comportamento das partes para 
efeitos probatórios.

1. INTRODUÇÃO

Estando, cremos nós, assente sem significativa controvérsia que o pro-
cesso civil moderno deverá ser dirigido à realização da Justiça através da 
obtenção de uma decisão justa por um tribunal independente e imparcial, em 
prazo razoável e no decurso de um processo equitativo, a densificação des-
tes princípios e recondução dos mesmos a regras concretas resulta bastas 
vezes não constituir tarefa fácil, antes colocando em evidência que o processo 
civil é, também ele, terreno privilegiado de tensão entre os vários valores do 
Estado de Direito democrático.

O que é decisão justa? A que melhor realiza a ideia de Justiça subjacente 
às normas de direito substantivo aplicáveis ao caso concreto? A que melhor 
põe termo ao conflito, pacificando as partes de forma eficaz e duradoura? 
Como conciliar de forma adequada as exigências de celeridade (“justiça adiada 
é justiça negada”) com a necessidade de observar as garantias das partes e 

1 Por opção da autora, utiliza-se a grafia anterior à constante do Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990.
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a descoberta da verdade? Que conceito de verdade deve ser tido como 
pressuposto: a verdade material ou a verdade tal como é construída pelas 
partes? Qual o conceito de processo justo? O que se espera do juiz e das 
partes no actual processo civil? Passividade como garantia de imparcialidade 
ou dever de intervenção activa pelo primeiro? Defesa sem limitações das 
respectivas posições ou cooperação e actuação segundo a boa-fé dos segun-
dos? Estaremos perante valores inconciliáveis?

Não sendo aparentemente a conciliação judicial o campo em que se mais 
evidenciam as tensões mencionadas, um olhar mais demorado sobre este 
acto leva-nos a surpreender, também aqui, vários focos de tensão, nomeada-
mente entre os deveres de imparcialidade do juiz e de cooperação e boa-fé 
processual dos intervenientes processuais, a legitimação da actividade juris-
dicional e a noção de processo e decisão justos.

Como ponto de partida na tarefa de tentativa de obtenção de algumas 
respostas nesta matéria, tomaremos como especial referência o art. 594.º do 
actual CPC português, em si e no seu confronto quer com a redacção ante-
rior, quer com alguns sistemas processuais civis estrangeiros.

Procuraremos, sobretudo, obter resposta para as seguintes questões: 
qual deverá ser o papel do juiz na tentativa de conciliação, nomeadamente 
em face da exigência de manter uma posição de terceiro imparcial em relação 
às partes? E qual deverá ser a conduta das partes? Existe o dever processual 
de procurarem ou mesmo obterem a conciliação? Finalmente, qual o modelo 
de justiça civil mais adequado à realização harmoniosa dos valores apontados?

2. O NOVO PROCESSO CIVIL E O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.  
A BOA-FÉ PROCESSUAL.

Seguindo de perto a lição de Fredie Didier Jr., que sintetiza de forma 
límpida a problemática, são tradicionalmente identificáveis dois modelos de 
estruturação do processo civil: o modelo adversarial, em que o processo surge 
como competição ou disputa entre dois adversários diante do órgão jurisdi-
cional, assumindo este um papel essencialmente passivo cuja função principal 
é decidir, e cabendo às partes o protagonismo da actividade processual, 
nomeadamente quanto ao impulso; e o modelo inquisitório, em que o processo 
é dirigido de forma activa pelo juiz, em exercício de poderes oficiosos de 
condução da actividade processual.2 Nesta confluência, surge uma terceira 
concepção de processo, o denominado processo civil cooperativo, modelo 
este que, nas palavras do Autor, “caracteriza-se pelo redimensionamento do 
princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos 
sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do 
duelo das partes. O contraditório volta a ser valorizado como instrumento 

2  Jr., Fredie, Fundamentos..., págs. 42 e segs..
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indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma 
regra formal que deveria ser observada para que a decisão fosse válida. A 
condução do processo deixa de ser determinada pela vontade das partes 
(marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há 
uma condução inquisitorial do processo pelo órgão jurisdicional, em posição 
assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução cooperativa do 
processo, sem protagonismos”.

Por sua vez, Lebre de Feitas faz apelo à expressão de “comunidade de 
trabalho” entre o tribunal e as partes3, o mesmo sucedendo com Miguel Tei-
xeira de Sousa, que realça que o princípio da cooperação se destina a trans-
formar o processo civil numa “comunidade de trabalho”, potencializando o 
franco diálogo entre todos os sujeitos processuais, a fim de se alcançar a 
solução mais adequada e justa ao caso concreto.4

Na sua análise, Mariana França Gouveia realça as características do 
modelo cooperativo, assinalando que “em nenhuma das perspectivas de 
colaboração se pode falar de autoritarismo. Nem na colaboração que impende 
sobre as partes, na medida em que é uma mera consequência da aplicação 
do princípio da boa-fé no direito processual e, portanto, não impõe às partes 
que desistam da sua pretensão e da sua versão dos factos em prol de uma 
verdade material ou verdadeira. Apenas lhes atribui a responsabilidade de um 
comportamento ético na defesa dos seus interesses. Menos ainda poderá 
encontrar-se autoritarismo na colaboração enquanto dever do magistrado. 
Neste ponto, a conclusão é exactamente a oposta: quanto mais se defender 
a postura colaborante do magistrado mais autoritarismo lhe retiraremos”.5

Aliás, se tradicionalmente também se associava o processo civil adver-
sarial, de matriz liberal, aos sistemas da common law, e o processo civil 
inquisitório aos sistemas da civil law, deve notar-se que esse fraccionamento 
veio a esbater-se, sendo visível uma progressiva aproximação dos dois sis-
temas.6 

Igreja Matos, porém, e no que respeita ao papel do juiz no processo civil, 
entende dever-se distinguir as situações de litígios nucleares dos “falsos” litígios 
cíveis, ou litígios em massa.7 Assim, segundo o Autor, o modelo propugnado 
por Mariana França Gouveia, assente num juiz que está num patamar de 
igualdade com as partes, e actua como um gestor que vai adaptando as regras 
ao processo e às partes, adequa-se a muitos dos falsos litígios cíveis que se 
encontram nos nossos tribunais e em que a litigiosidade é escassa ou nula, 
importando sobretudo afirmar os valores da eficácia e celeridade em ordem a 
uma resposta rápida e ágil para uma procura quantitativa. Já onde o modelo 
apresentará algumas debilidades é no domínio da litigância nuclear, centrada 

3 , José, Introdução ao Processo Civil..., pág. 68.
4 , Miguel, Estudos..., pág. 62.
5 , Mariana, Os Poderes do Juiz....
6 A este respeito, cfr. , José, Um Modelo de Juiz..., págs. 41 e segs..
7 , José, obra citada, págs. 78 e segs.
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no conflito.8 Por outro lado, com Paula Costa e Silva, entende o Autor que 
“transformar a parte em alguém interessado na descoberta da verdade, mesmo 
que isso lhe custe a derrota da acção, que colabora ao lado do juiz, numa 
empenhada comunidade de trabalho, será (...) além do mais, utópico”.9

Ainda a este respeito, Fredie Didier Jr. entende dever-se realçar que no 
modelo cooperativo o órgão jurisdicional não deixa de assumir uma dupla 
posição, mostrando-se paritário na condução do processo, mas assimétrico 
no momento da decisão, visto que a decisão judicial é manifestação do poder 
exclusivo do órgão jurisdicional, ou seja, as partes não decidem com o juiz, 
esta é uma função que ao mesmo compete exclusivamente.10

O art. 7.º do actual CPC, mantendo a formulação do anterior Código (art. 
266.º), consagra o princípio da cooperação. Na análise deste princípio, que 
considera ser um sub-princípio do princípio da boa-fé processual, Fredie Didier 
Jr. afasta-se da doutrina maioritária portuguesa, sustentando que o mesmo 
consubstancia uma cláusula geral do Direito português, não estando depen-
dente de concretização através de regras jurídicas concretas, antes sendo ele 
próprio “fonte directa de situações jurídicas, activas e passivas, típicas e 
atípicas, para todos os sujeitos processuais, inclusive para o órgão 
jurisdicional”.11 Já a doutrina portuguesa maioritária considera que o princípio 
da cooperação tal como está estabelecido na lei não é passível de aplicação 
imediata, antes requerendo concretização (o que sucede através de várias 
normas do CPC), e desdobra-se nomeadamente em deveres de obtenção de 
esclarecimentos, de prevenção, de auxílio e de consulta.12 

Nos termos do art. 8.º do CPC português, as partes devem agir de boa-
-fé e observar os deveres de cooperação resultantes do preceituado no art. 
7.º, prevendo por sua vez os arts. 542.º a 545.º o regime da responsabilidade 
das partes por litigância de má-fé. Neste particular, o art. 542.º, n.º 2, al. c), 
prevê como causa de verificação de litigância de má-fé a violação grave do 
dever de cooperação com dolo ou negligência grave. As normas em apreço 
consagram um dever de boa-fé objectiva, enquanto norma de conduta que 
impõe às partes o dever de se comportarem na lide com correcção. 

8 , José, O Juiz e o Processo Civil...
9 , José, Um Modelo..., pág. 80; SILVA, Paula Costa e, Acto e Processo..., págs. 

111-112, realçando a Autora que os princípios da igualdade substancial das partes e da 
cooperação não comportam a virtualidade de transformar a parte real num tipo ideal de parte, 
visto que a parte processual, tal como tipicamente se apresenta na realidade, é alguém que 
vive o conflito de modo emocional e não de modo racional.

10 ., Fredie, obra citada, págs. 48-49; , Daniel, obra citada, págs. 53 e segs..
11 ., Fredie, obra citada, pág. 109, bem como, em argumentação, págs. 50 e segs..
12 , Paula Costa e, obra citada, págs. 590-592: “[a] delimitação do princípio da cooperação 

através das manifestações que o legislador foi dispersando ao longo do Código torna os 
respectivos limites relativamente claros. O conteúdo do princípio da cooperação será 
estritamente aquele que resultar da justaposição do conteúdo dos deveres em que se 
manifesta. Pelo que o tribunal deverá adoptar uma conduta interventiva sempre que a lei lhe 
imponha topicamente essa intervenção. No entanto, só serão legítimas as intervenções que 
tenham essa mesma afirmação tópica”.
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De harmonia com categorização efectuada pela doutrina alemã, citada 
por Menezes Cordeiro, são quatro os casos de aplicação da boa-fé no pro-
cesso: proibição de consubstanciar dolosamente posições processuais; a 
proibição de venire contra factum proprium; a proibição de abuso de poderes 
processuais; e a supressio (perda de poderes processuais em razão do seu 
não-exercício por tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança 
legítima de que esse poder não mais seria exercido).13

No estudo feito sobre esta figura, Marta Alexandra Frias Borges carac-
teriza a boa-fé como regra fundamental de conduta que deve orientar a 
actuação dos litigantes e demais intervenientes processuais durante a pen-
dência da relação jurídica processual.14 Assim, conforme salienta a Autora, a 
obrigação de lealdade impõe às partes que se abstenham de praticar quais-
quer actos que perturbem o desenrolar da relação jurídica processual, tradu-
zindo-se numa obrigação de non facere (o sentido negativo do princípio da 
boa-fé processual). Além disso, a obrigação de cooperação impõe aos litigan-
tes que, no desenrolar da lide, cooperem entre si, com o tribunal, e com todos 
os restantes intervenientes processuais, para que se alcance, num prazo 
razoável, a justa composição do litígio (sentido positivo daquele princípio).

3. A AUTOCOMPOSIÇÃO ENQUANTO FORMA DE RESOLUÇÃO  
DE LITÍGIOS E, EM ESPECIAL, A CONCILIAÇÃO JUDICIAL

Cremos poder afirmar-se ser geralmente aceite que a autocomposição 
de litígios, nos casos em que pode ter lugar, é uma forma de realização da 
Justiça.

Tal como salientam Luis Edson Fachin e Marcos Alberto Rocha Gonçal-
ves, “na sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade e pela diversi-
dade, a imposição de uma decisão, pelo Estado-juiz, nem sempre representa 
o fim do conflito”, sendo que o “ideal constitucional de sociedade, fundada na 
liberdade e na igualdade material, na solidariedade e no acesso de todos aos 
direitos fundamentais, não se alinha, por sua essência, com a prática confli-
tuosa (...). Se, para determinadas hipóteses, a actuação do Estado-juiz faz-se 
necessária para garantir se não a pacificação, ao menos a salvaguarda de 
direitos, há hipóteses que o império da jurisdição apenas põe fim à demanda, 

13 , António, Litigância de má-fé..., págs. 141-147.
14 , Marta Alexandra Frias, Algumas reflexões..., em especial a síntese conclusiva, a 

final. Citando a Autora, realça-se com a mesma que “[c]om efeito, tendo como interesse 
primordial a justa resolução das controvérsias e a pacificação social, o processo não poderá 
pautar-se por actuações desleais e incorrectas que prejudiquem o contraditório processual e, 
com ele, a finalidade do processo. Impõe-se, por isso, às partes um dever de honeste 
procedere, ou seja, a obrigação de se comportarem em juízo de modo honesto, correcto e 
leal, abstendo-se de actuações susceptíveis de prejudicar o normal decurso da lide e 
adoptando uma conduta conforme ao dever de verdade e de colaboração intersubjectiva” 
(pág. 138). 
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restando presente insolúvel o conflito de interesses anunciado. Para tais 
hipóteses, é preciso que se viabilizem mecanismos sistematicamente ordena-
dos para que a um só tempo pacifique o conflito e concretize a ordem cons-
titucional de forma integrativa (...). Para uma sociedade que busca, segundo 
o critério constitucional, a realização da igualdade material e a justiça distri-
butiva, é coerente a disponibilização, como forma de resolução de conflitos 
jurídicos, a autocomposição entre as partes”. 15

Realça Paula Costa e Silva que o direito ao acesso ao Direito deixou de 
ser apenas um direito de acesso aos tribunais para ser um direito de acesso 
ao Direito, de preferência sem contacto ou sem passagem pelos tribunais.16 
Ainda nas palavras desta Autora, “[s]endo a resolução de um litígio o fim 
normal do processo, ele justificar-se-á enquanto não houver uma definição de 
condutas a adoptar perante uma dada situação da vida. Esta definição não 
tem de decorrer necessariamente do exercício do poder jurisdicional. Ao invés, 
o legislador dá-nos indícios que nos permitem qualificar a definição da solução 
do caso concreto através da decisão judicial como um último recurso. Sempre 
que a solução possa decorrer do acordo das partes, prefere-se esse acordo”. 
As razões para uma tal preferência são várias, ganhando primazia a consi-
deração de que a resolução negociada permite um verdadeiro apagamento 
do conflito, potenciando-se uma paz social efectiva.17 

Sendo este um dos motivos que estão na base de, nas legislações 
modernas, se estimular o recurso à conciliação no processo civil, a par ainda 
do recurso a meios extrajudiciais de resolução de conflitos baseados na 
autocomposição (mormente a mediação), outros concorrem para tal opção, 
de onde se destaca a crise da Justiça civil, atormentada pela lentidão e ine-
ficácia. Na realidade, a autocomposição do conflito, quando possível, surge 
como um meio mais rápido, eficaz e barato de solucionar esse conflito.

Também Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. acompanham este enten-
dimento: a justiça estatal clássica deixou de ser o único meio adequado para 
a solução de conflitos, aparecendo ao lado da mesma novas formas de acesso 
à justiça, que se tornou assim uma justiça multiportas. A solução judicial deixa 
de ter a primazia nos litígios que permitem a autocomposição e passa a ser 
a ultima ratio: “do acesso à justiça dos tribunais passamos ao acesso aos 
direitos pela via adequada da composição, da mesma forma que, no campo 
do processo, migramos da tutela processual, como fim em si mesmo, para a 
tutela dos direitos, como finalidade do processo”.18

15 , Luis Edzon & , Marcos Alberto, Hermenêutica da Autonomia da Vontade....
16 , Paula Costa e, A Nova Face da Justiça..., pág. 20.
17 , Paula Costa e, obra citada, págs. 112 e segs., onde ainda realça que “[a] circunstância 

de os sistemas judiciais não admitirem decisões construídas à semelhança da transacção, 
impõe que o juiz se restrinja ao princípio do “tudo ou nada”. Este princípio, porque se resolve 
sempre contra uma das partes, agudiza o conflito, ao invés de o resolver de um ponto de 
vista extra-jurídico” (nota n.º 240).

18 ., Fredie &  Jr., Hermes, Justiça multiportas... . Sustentam ainda os Autores 
que não se deverá apelar a um conceito de alternatividade quando se analisam 
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Taruffo adopta uma posição mais cautelosa, senão mesmo discordante. 
O Autor defende uma perspectiva distinta sobre a questão de saber se deverá 
ser reconhecida primazia a algum dos meios de resolução de conflitos. Assim, 
sublinha que sempre existiram algumas formas de ADR (alternative dispute 
resolution), como sejam a mediação e a conciliação, sendo que o que verda-
deiramente mudou foi a ênfase que a doutrina e o legislador começaram a 
dar a tais instrumentos, passando a apresentá-los não mais como métodos 
residuais mas antes como a via mestra a seguir. O Autor elenca algumas das 
causas para este aumento de importância que os ADR passaram a assumir, 
desde causas de natureza cultural (moda das vias “alternativas” e preferência 
por uma justiça coexistencial sobre uma justiça conflitual) a causas de natureza 
ideológica (surgimento de ideologias neoprivatísticas na Europa), realçando 
porém que a causa principal pode encontrar-se na crise da justiça civil pública 
e na incapacidade do legislador de encontrar remédios para a mesma. Casos 
haverá em que as vantagens em recorrer aos ADR são patentes: por exem-
plo, os conflitos familiares superam-se melhor com técnicas de mediação do 
que com procedimentos judiciais19 e, em matérias de relações comerciais, é 
provável que as vantagens da arbitragem em termos de sigilo e de possibili-
dade de escolha dos árbitros equilibrem os custos mais elevados deste ins-
trumento. O Autor pretende porém alertar que o recurso a estas alternativas 
corre o risco de converter-se na única possibilidade que as partes têm para 
resolver os seus conflitos, perante o fracasso da administração da justiça 
pública.20 Por outro lado, Taruffo encontra motivos para duvidar da capacidade 
da mediação constituir uma alternativa realmente equivalente à tutela jurisdi-
cional. Assim, a mediação baseia-se na disponibilidade das partes em chegar 
a um acordo que dificilmente dará razão integral ao titular do direito, pelo que 
não conseguirá tutelar de maneira efectiva os direitos que estão na base do 
conflito. Nessa medida, é inadequado dizer que a mediação serve para “fazer 
justiça” ou que a mesma constitui uma “justiça alternativa”, tratando-se antes 
de um método de saneamento de conflitos através do equilíbrio dos interesses 
em jogo. Por outro lado, ao não ter capacidade de eliminar ou sequer reduzir 
as consequências da desigualdade que possa existir entre as partes, nada 
impede que através da mediação se chegue a soluções injustas, não só 

nomeadamente os diversos meios de solução de conflitos, mas antes ao conceito de 
adequação, deixando de se poder falar de superioridade da justiça estatal em relação aos 
demais meios, encontrando eco nas palavras de Paula Costa e Silva: “a única relação que, 
num Estado de Direito, pode legitimamente existir é uma relação de adequação. A mediação 
e a conciliação serão modos legítimos de resolução de conflitos se forem os modos adequados 
de resolução desses conflitos”. 

 Falando numa relação de subsidiariedade entre a jurisdição pública e a mediação, e não já 
de alternatividade, cfr. , Lucio, L’Accordo Conciliativo..., págs. 887-888.

19 O mesmo sucedendo, acrescentamos nós, em situações de conflitos laborais, de vizinhança, 
de arrendamento, etc., ou seja, situações em que há uma relação preexistente que liga as 
partes de forma duradoura, com potencialidade de permanecer para lá da solução do conflito 
que se analisa num determinado momento.

20 , Michele, Una Alternativa..., págs. 113-116.
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porque não se leva em linha de conta a dimensão jurídica da controvérsia, 
mas também porque a parte mais forte está sempre em posição de impor-se 
à parte mais débil.21 

Assim, para Taruffo o processo civil estatal continua a ser a via mestra 
de resolução das controvérsias (sendo, aliás, a única via nos casos de direi-
tos indisponíveis), residindo o problema verdadeiramente em assegurar que 
o mesmo se apresenta como um instrumento eficiente de tutela de direitos. 
Ora, o problema da sua ineficiência não se resolverá mantendo o sistema 
público de justiça nessa ineficiência, deslocando as partes para outros meios, 
mas antes em dotando tal sistema de instrumentos que o tornem eficiente. 
Quanto à tentativa de solução do conflito por forma autocompositiva, o próprio 
processo civil estatal poderá prever momentos em que a mesma deverá ser 
fomentada, nomeadamente na fase preliminar do processo. Em suma, para 
o Autor a alternativa entre processo jurisdicional e métodos conciliatórios de 
resolução de conflitos não é rígida, podendo existir formas de conciliação em 
conexão com o processo (sendo aqui particularmente relevantes instrumentos 
preliminares de conciliação, destinados a evitar a instauração do processo, e 
que podem assumir a natureza de instrumentos facultativos ou obrigatórios), 
inclusivamente dentro do próprio processo (tentativa de conciliação judicial).22

Por outro lado, depois de realçar algumas vantagens em recorrer a 
métodos conciliatórios, Taruffo não deixa porém de apontar alguns aspectos 
negativos: a escassa visibilidade de muitos procedimentos conciliatórios, 
decorrente da circunstância de o procedimento usualmente não estar regulado, 
ficando sujeito à discricionariedade do conciliador. Essa escassa visibilidade 
implica também a impossibilidade de se verificar, a partir do exterior, se o 
procedimento se desenvolveu correctamente; quanto à figura do mediador-

21 , Michele, obra citada, págs. 117-118. 
 Realizando uma interessante análise sobre as diferenças de posição entre os litigantes de 

massa e os litigantes ocasionais nos mecanismos de settlement, cfr. ASPERTI, Maria Cecília 
de Araújo, Accessing Justice....

22 , Michele, obra citada, págs. 120-126. Tradução livre. 
 Analisando os meios de autocomposição, agora no contexto norte-americano, cfr. 

, Carrie, Whose Dispute is it Anyway?..., salientando que a questão não deve ser 
colocada em termos de argumentação pró e contra tais meios, mas antes deverá ser 
equacionada no sentido de saber quando, como e em que circunstâncias deverão os conflitos 
ser resolvidos dessa forma, reconhecendo que existem valores fundamentais que justificam 
o settlement, tais como a vontade, participação, empoderamento, dignidade, respeito, empatia 
e catarse emocional, privacidade, eficiência, equidade, acessibilidade e justiça. A Autora chama 
nomeadamente a atenção para a opinião de David Luban, que aponta como potencial efeito 
nefasto do settlement a redução da produção de jurisprudência e precedentes, conduzindo 
a uma erosão da participação pública: “Settlement works in favor of ‘private peace’ and in 
opposition to ‘public justice’”; por tal motivo, defende Luban que os processos de settlement 
deverão ser mantidos públicos em toda a sua extensão (nomeadamente no que respeita às 
fases de fact-finding e discovery), algo que a Autora rejeita como regra, por tal privilegiar as 
necessidades da sociedade em relação às necessidades/direitos dos indivíduos de procurar 
o meio mais adequado de resolver o seu litígio e, por outro lado, por partir do pressuposto 
que as soluções obtidas através de settlement têm apenas por base a lei, privilegiando assim 
a lei como sendo o único meio justo de resolver uma disputa. 
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-conciliador, considera necessário que o mesmo tenha uma preparação ade-
quada, não só em termos jurídicos mas também em técnicas de mediação e 
em métodos de facilitação da obtenção do acordo entre as partes.23

Analisando os meios alternativos de resolução de litígios no confronto 
com a justiça estatal, também Michael Stöber assinala que os mesmos ganham 
sentido sobretudo em países como os Estados Unidos da América e o Reino 
Unido, onde o acesso à justiça pública civil é muito limitado e dispendioso, 
surgindo assim elevada necessidade de meios alternativos. Já quanto à maio-
ria dos países da União Europeia, tal modelo (que classifica de arcaico) não 
pode ser transposto, julgando igualmente muito problemática a transferência 
de processos cíveis de tribunais estatais para instituições privadas extrajudi-
ciais, por apenas os primeiros garantirem neutralidade e o respeito dos direi-
tos fundamentais e por se estar a dividir a justiça em duas classes, apenas 
podendo aceder à justiça estatal quem tem boa situação económica.24

Chegados a este ponto, importa questionar se é possível estabelecer 
uma noção de conciliação em sentido estrito, nomeadamente no confronto de 
conceitos próximos — de onde ressalta a mediação —, questão que não tem 
recebido uma resposta unânime. 

De acordo com a Directiva da União Europeia relativa a Certos Aspectos 
da Mediação em Matéria Civil e Comercial, aprovada em 2008, a mediação 
é um procedimento estruturado através do qual duas ou mais partes em litígio 
procuram voluntariamente alcançar um acordo para a solução do seu conflito 
com a assistência de um mediador; abrange a mediação conduzida por um 
juiz que não seja responsável por qualquer processo judicial relativo ao litígio 
em questão, mas não abrange já as tentativas do tribunal ou do juiz no pro-
cesso para solucionar um litígio durante a tramitação do processo judicial 
relativo ao litígio em questão.25

No que se refere ao direito nacional, encontramos a definição de media-
ção no art. 2.º da Lei 29/2013, de 19 de Abril, enquanto forma de resolução 
alternativa de litígios, realizada por entidades públicas ou privadas, através 
do qual duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente alcançar um 
acordo com assistência de um mediador de conflitos, assumindo, para além 
da voluntariedade, natureza confidencial (arts. 4.º e 5.º).

A conciliação judicial está, por sua vez, prevista no CPC português, em 
particular no art. 594.º, o qual oferece como nota especialmente impressiva 
a constante do seu n.º 3, ao estabelecer que a tentativa de conciliação é 
presidida pelo juiz, devendo este empenhar-se activamente na obtenção da 
solução de equidade mais adequada aos termos do litígio. É ainda referida 
noutras disposições deste Código (arts. 290.º, n.º 4, 385.º, n.º 3, 604.º, n.º 2, 
879.º, 931.º, 990.º e 991.º).

23 , Michele, Observaciones...
24 , Michael, Os Meios Alternativos..., págs. 362-379.
25 Directiva 2008/52/CE, que poderá ser nomeadamente consultada em “http://www.redecivil.

mj.pt/directiva-2008ce52/”. 
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Citando Joana Paixão Campos, é possível agrupar as opiniões doutriná-
rias nesta matéria em três posições principais: a primeira caracteriza a con-
ciliação como uma actividade com as características da mediação, divergindo 
desta pela maior intervenção do terceiro conciliador, o qual, na conciliação, 
pode ir além de uma facilitação do diálogo, fazendo propostas e apresentando 
soluções para o caso;26 para a segunda, a conciliação é considerada sinónimo 
de mediação, afigurando-se impossível a distinção das duas; finalmente, 
segundo a terceira posição, a conciliação consiste na actividade do magistrado 
com o objectivo de obtenção de um acordo — é uma actividade semelhante 
à mediação, divergindo desta pela circunstância de o terceiro ser o juiz da 
causa. Assinala ainda a Autora outras variações, como sejam o entendimento 
segundo o qual a conciliação se distingue por o conflito ser tratado de forma 
mais superficial do que na mediação, pois enquanto nesta se busca um acordo 
plenamente satisfatório para as partes, tal já não é fundamental naquela, 
baseando-se apenas em recíprocas concessões das partes; a circunstância 
de a mediação pressupor a presença de um terceiro, ao passo que pode 
haver conciliação sem esse terceiro, resultando o acordo da actuação exclu-
siva das partes; outra perspectiva vê a conciliação como o objectivo, o resul-
tado, sendo a mediação a actividade tendente à obtenção do mesmo. 

Ainda para Joana Paixão Campos, a circunstância de o terceiro intervir 
mais ou menos não distingue as duas actividades, apenas fazendo a distinção 
de posturas ou técnicas dentro da mesma actividade. A mediação é, para a 
Autora, um processo confidencial em que as partes, mantendo o seu poder 
decisório, são auxiliadas por um terceiro imparcial a obter uma solução para 
o conflito, podendo o mesmo adoptar distintas posturas, desde que, e sempre, 
tenha em atenção que “um dos pilares fundamentais da mediação que é o 
empowerment ou princípio dos plenos poderes das partes. A maior intervenção 
do mediador corresponde ao modelo de mediação denominado evaluative 
mediation, em que o terceiro avalia primeiro a situação e dá o seu contributo 
sobre possíveis soluções para o problema, antes de as partes começarem a 
negociar entre si; a menor intervenção do mediador é característica do modelo 
denominado facilitive mediation, em que o terceiro se limita a facilitar a comu-
nicação”. A Autora defende antes que a mediação se distingue da conciliação 
por esta última ser realizada por quem tem o poder de decidir o caso.27

26 Neste sentido, cfr. PUNZI, Carmine, Mediazione e Conciliazione, ainda que desenvolvendo a 
sua análise no contexto específico da legislação italiana — para este Autor, a conciliação 
pressupõe a intervenção activa de um terceiro, o qual deve avaliar as posições contrapostas 
das partes, identificar a forma de obter a justa composição e, nessa base, oferecer às partes 
o seu conselho (consilium), e provocando o seu encontro (concilium) e, seguidamente, a 
conciliação.

27 , Joana Paixão, A Conciliação Judicial, págs. 7-14. “Se o terceiro intermediário é o 
juiz que vai decidir a causa no caso de não ser alcançado um acordo, as partes não se 
sentem à vontade para expor os seus verdadeiros interesses e até factos que são relevantes 
mas não quiseram revelar nas alegações. Sabem que estão perante quem vai decidir e, 
apesar de não poderem ser utilizadas na decisão aquelas informações, não é possível apagá-
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Por sua vez, Luís Filipe Pires de Sousa considera que a mediação é 
definida como forma de resolução alternativa de litígios realizada por entida-
des públicas ou privadas, através da qual duas ou mais partes em litígio 
procuram voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um media-
dor de conflitos; as partes mantêm o seu poder decisório e são auxiliadas por 
um terceiro, imparcial, a obter uma solução para o conflito, decorrendo o 
procedimento sob confidencialidade. Na conciliação, o conciliador faz propos-
tas e apresenta soluções para o caso concreto, tendo uma intervenção mais 
activa. A conciliação distingue-se da mediação ainda pelo facto de que quem 
realiza a conciliação tem o poder de posterior decisão.28

Noutra perspectiva, Mariana França Gouveia realça que a mediação pode 
ser integrada no sistema de Justiça de várias maneiras: com carácter obriga-
tório ou facultativo; inserida nos tribunais ou ser extrajudicial; e assumir natu-
reza pré-judicial ou ser contemporânea do processo, implicando a suspensão 
deste.29

Na pesquisa da resposta às questões enunciadas, cremos ser proveitoso 
analisar alguns sistemas jurídicos estrangeiros com características semelhan-
tes ao nosso.

Assim, verificamos que no Brasil o novo CPC veio consagrar no seu art. 
3.º o princípio segundo o qual o Estado promoverá, sempre que possível, a 
solução consensual dos conflitos, devendo a mediação e outros métodos de 
solução consensual ser estimulados por juízes, advogados, defensores públi-
cos e membros do Ministério Público, inclusive no decurso do processo judi-
cial. Nos arts. 165.º a 175.º é regulada a figura dos conciliadores e mediado-
res judiciais, sendo integrados no grupo de sujeitos processuais intitulados 
“auxiliares da justiça”. Conforme o §2 do art. 165.º, o conciliador deve actuar 
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as 
partes, podendo sugerir soluções para o litígio e sendo-lhe vedado utilizar 
qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. Já o mediador, referido no 
§3, deve actuar preferencialmente nos casos em que exista vínculo anterior 
entre as partes, cabendo-lhe auxiliar os interessados a compreender as ques-
tões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabele-

las do espírito do juiz. Não podemos identificar esta actividade com a mediação, uma vez 
que lhe faltam características essenciais, como são os plenos poderes e a confiança das 
partes (...). Parece-nos, no entanto, que o conceito de conciliação não deve ser reservado 
apenas para os casos em que o terceiro é o juiz do caso. A conciliação deve ser entendida 
como o processo em que as partes são auxiliadas por um terceiro a encontrar uma solução 
para o seu litígio, sempre que esse terceiro tenha posterior poder de decisão. Cabem, assim, 
no conceito de conciliação, não só as tentativas de resolução por acordo efectuadas pelo 
juiz, num tribunal judicial ou num julgado de paz, ou pelo árbitro, em sede de arbitragem, 
mas, também, por exemplo, as levadas a cabo pelo chefe de dois empregados, se lhe couber 
a decisão, no caso de eles não chegarem a acordo”.

28 , Luís Filipe Pires de, O Empenho Ativo do Juiz... 
29 , Mariana, Mediação e Processo Civil. Ainda sobre a mediação no sistema 

jurídico nacional, cfr. , Jorge Morais, A consagração legal da mediação em 
Portugal.... 
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cimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais. 
Quanto ao juiz, o art. 139.º consagra o poder-dever de promover, a qualquer 
tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 
mediadores judiciais.

No novo CPC brasileiro também foram indicados os princípios que orien-
tam a conciliação e a mediação, estabelecendo o art. 166.º que “A conciliação 
e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da impar-
cialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da 
informalidade e da decisão informada.” O autor deverá indicar na petição 
inicial, nos termos do art. 319.º, § 7, a opção pela realização ou não de 
audiência destinada à conciliação ou à mediação, sendo que se aquela peti-
ção contiver os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. 
Nessa audiência actuará, onde houver, o conciliador ou mediador. A audiência 
nos termos do art. 334.º, § 4, não será porém designada se ambas as partes 
manifestarem desinteresse na autocomposição ou quando essa não for admi-
tida, o que confere uma natureza praticamente obrigatória à audiência de 
conciliação/mediação. A lei prevê dois casos de mediação obrigatória: nas 
acções de família e nos litígios colectivos envolvendo a posse de imóveis, 
quando o esbulho ou turbação alegada tenham ocorrido há mais de um ano 
e um dia (art. 565.º).

À figura da conciliação já tinha sido dado grande ênfase pelo legislador 
brasileiro aquando da criação dos Juizados das Pequenas Causas, em 1984, 
e depois em 1995 com a criação dos Juizados Especiais Cíveis, estabele-
cendo-se no art. 2.º da Lei Federal n.º 9099/1995 que se procurará sempre 
que possível a conciliação ou a transacção, estabelecendo-se cominações 
graves em caso de ausência das partes (extinção do processo, quando a falta 
é do autor, ou revelia absoluta, quando é do réu, salvo se em contradição 
com o convencimento do juiz) — arts. 20.º e 51.º.30

Por sua vez, prevê-se no art. 185.º-bis do CPC italiano que o juiz, na 
primeira audiência ou até ao encerramento da instrução, apresentará às par-
tes, quando apropriado atenta a natureza ou o valor do litígio e se estiver 
perante questões de fácil e pronta solução de direito, uma proposta de tran-
sacção ou conciliação, sendo que tal proposta não pode constituir motivo de 
recusa ou de escusa do juiz. A redacção inicial desta norma, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 69 de 21/06/2013, previa como obrigatória tal proposta por 
parte do juiz, tendo sido porém alterada na versão final aprovada pela Lei n.º 
98, de 09/08/2013. 

30 A este respeito e para mais detalhes, cfr. , Maria Cecília de Araújo, Meios Consen-
suais..., e, ainda, CARVALHO, Aurea Maria Amirat Bettinelli Borges de Carvalho, Conciliação 
nos Juizados...
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Esta última lei veio ainda reintroduzir no sistema legal italiano a mediação 
civil e comercial obrigatória.31Assim, de acordo com o sistema introduzido por 
esta lei, que veio alterar o Decreto-Lei n.º 28, de 4 de Março de 2010, a 
mediação é obrigatória e, nessa medida, condição de procedibilidade do 
processo judicial, em determinadas matérias civis e comerciais. Nesses casos, 
a parte que pretender instaurar uma acção em matéria abrangida pela media-
ção obrigatória deverá previamente iniciar um procedimento de mediação com 
a assistência de advogado (o qual é obrigado a informar a parte, por escrito, 
de que, no caso concreto, a mediação é obrigatória, sendo certo ainda que 
os advogados estão obrigados, pela lei italiana, a informar os seus clientes 
da possibilidade de recorrerem à mediação, quando esta é voluntária, bem 
como das vantagens fiscais); será então agendada uma sessão preliminar 
num dos organismos de mediação registados no Ministério da Justiça, na qual 
as partes poderão chegar a acordo, continuar a mediação ou terminar a 
mesma, podendo passar então, neste último caso, para a instauração da 
acção judicial. O mediador elaborará um registo consignando o resultado da 
mediação, sendo certo que, caso tenha havido acordo, o mesmo constitui 
título executivo. Caso a parte não tenha recorrido à mediação previamente à 
instauração da acção judicial, pode o réu suscitar a questão no processo, a 
qual poderá ainda ser conhecida oficiosamente até à data da primeira audi-
ência. Caso se reconheça que não foi preenchida essa condição de procedi-
bilidade, o juiz fixará um prazo para que seja instaurada a mediação, não 
prosseguindo o processo judicial. Já nos casos em que as partes iniciaram a 
mediação, mas esta não está terminada aquando da instauração da acção 
judicial, o juiz fixará a data para a primeira audiência para lá do termo do 
prazo máximo da mediação (actualmente, 3 meses), devendo as partes, 
durante esse prazo, prosseguir com a mediação e encerrar o respectivo pro-
cedimento, após o que seguirá o processo judicial caso não tenha sido obtido 
acordo na mediação. O regime será semelhante nos casos de ter sido acor-
dada uma cláusula de mediação ou conciliação entre as partes.

A par da mediação obrigatória determinada pela lei, o sistema italiano 
prevê, ainda, uma mediação determinada pelo tribunal e a mediação volun-
tária. Na mediação determinada pelo tribunal, não restrita às matérias da 
mediação obrigatória por força da lei, e podendo ter lugar mesmo nos casos 
de mediação obrigatória por via legal em que já tenha sido tentada essa via, 
a mesma será também condição de procedibilidade do processo judicial, 
assumindo nessa medida também natureza obrigatória. Segundo Francesca 
Ferrari, o art. 185.º-bis do CPC italiano é ambíguo em vários aspectos, nomea-

31 Na realidade, anteriormente o Decreto-Lei n.º 28, de 04/03/2010, já tinha vindo estabelecer 
o quadro geral regulamentador da mediação em Itália, mas foi, entretanto, declarado incons-
titucional pelo Tribunal Constitucional italiano através da decisão n.º 272 de 6/12/2012, por 
exceder a delegação da lei autorizativa na parte em que introduziu mediação obrigatória. A 
redacção actual pode ser consultada em “http://www.masciaeassociati.it/abmtsbms/wp-content/
uploads/2013/06/D.lgs_.28.2010.modif_.sentenza.Corte_.decreto.del_.fare_.pdf”. 
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damente quanto à referência aos institutos da transacção e da conciliação. 
Assim, a conciliação é uma forma de resolução de conflitos que pode assumir 
conteúdo variado (transacção, desistência, confissão); já a transacção tem 
uma natureza estritamente contratual, o que é confirmado pelo art. 1965.º do 
Código Civil italiano, segundo o qual a transacção é um contrato através do 
qual as partes, realizando mútuas concessões, colocam termo a uma disputa 
existente entre ambas ou prevêem uma disputa que poderá vir a surgir entre 
elas.32

Poderá ainda haver uma aplicação combinada destes meios, nomeada-
mente entre a mediação determinada pelo juiz e a conciliação judicial. Assim, 
por exemplo, na audiência prevista no art. 185.º-bis, o juiz poderá fazer uma 
proposta de conciliação e, não sendo logo aceite pelas partes, remetê-las 
para o processo de mediação, com vista a reflectirem melhor na mesma.33

Quanto ao direito alemão, a partir da reforma de 2001 a lei passou a 
prever expressamente, no art. 278.º, que o tribunal, em cada fase do processo, 
deve ponderar a resolução amigável do conflito ou das questões individuais 
em disputa; a audiência de instrução tem, por princípio, a finalidade de obter 
a solução amigável do litígio, devendo por isso ser precedida de uma audi-
ência de conciliação, salvo se as partes já tiverem tentado chegar a acordo 
através de meio alternativo de resolução de conflito ou se se verificar que a 
tentativa de conciliação está manifestamente votada ao insucesso; nessa 
audiência de conciliação, o tribunal deverá discutir com as partes as circuns-
tâncias e os factos, bem como o estado da disputa, analisando tudo sem 
qualquer restrição e formulando questões sempre que necessário, devendo 
as partes que comparecerem ser pessoalmente ouvidas sobre tais aspectos. 
Além disso, o tribunal poderá enviar as partes para uma audiência de conci-
liação ou para outros procedimentos de resolução do conflito conduzidos por 
um outro juiz, com poderes delegados para o efeito e que não poderá decidir, 
podendo o juiz conciliador utilizar qualquer método de resolução de conflitos, 
nomeadamente a mediação. A partir de 2000, passou a prever-se a possibi-
lidade de os Estados da Federação Alemã, em certos casos, estabelecerem 
como requisito de admissibilidade da acção judicial o recurso prévio a proce-
dimento extrajudicial de conciliação. Nesses casos, o processo judicial só se 

32 , Francesca, The Judicial Attempt.... Sobre o regime italiano, para além da Autora 
agora referida, cfr. ainda , Humberto Dalla Bernardina de & Paumgartten, Michele 
Pedrosa, A Experiência Ítalo-Brasileira...; , Alexandra, La Mediazione in Europa...; 

, Mauro, Trois médiations...; , Lucia, Contenzioso civile...; 
, Michele Angelo, Ancora sui rapporti...; , Mauro, La riforma in matéria...; , 

Salvatore & , Marina, Sui dovere dell’avvocato...; , Massimo, Media-
conciliazione...; , Guiliano, La nuova mediazione... 

33 Cfr. , Mirella, Il giudice... A Autora indica ainda como método que pode ser adequado 
o de o juiz fundamentar a proposta de conciliação, com vista a dar pistas de reflexão ao 
mediador e às partes, contribuindo ainda para garantir maior transparência à sua actuação 
e, desse modo, evitar que as partes criem reservas sobre a sua imparcialidade. A motivação 
deverá ser mínima, para não fomentar antecipações de juízos definitivos.
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poderá iniciar depois de as partes terem recorrido a procedimento de conci-
liação extrajudicial obrigatório sem êxito, sob pena de a acção judicial ser 
julgada inadmissível e julgada extinta. Para Stöber, a transposição, para o 
direito alemão, da Directiva europeia sobre a mediação não veio alterar subs-
tancialmente a situação, vendo a diferença entre mediação e processo extra-
judicial de conciliação essencialmente como uma questão de nomenclatura. 
Além disso, segundo o art. 278.ºa do CPC alemão, o tribunal pode propor às 
partes a mediação ou qualquer outro meio alternativo de resolução do litígio, 
determinando a suspensão do processo caso as partes aceitem recorrer a 
tais meios.34

Regime similar foi adoptado em Portugal, estabelecendo o art. 273.º do 
CPC que em qualquer estado da causa, e sempre que o entenda conveniente, 
o juiz pode determinar a remessa do processo para mediação, suspendendo 
a instância, salvo quando alguma das partes expressamente se opuser a tal 
remessa. Além disso, as partes podem, em conjunto, optar por resolver o 
litígio por mediação, acordando na suspensão da instância por períodos que, 
na sua totalidade, não excedam três meses, desde que dela não resulte o 
adiamento da audiência final.

Tudo considerado, temos para nós que a conciliação e a mediação se 
diferenciam essencialmente pelo facto de a primeira ser um resultado (o cul-
minar de um processo de negociação) e a segunda um processo com técni-
cas próprias. Assim, pode haver conciliação (acordo que põe termo ao conflito) 
sem mediação — basta que as negociações que levaram à conciliação não 
sigam as técnicas de mediação; e pode haver mediação sem conciliação.  
A conciliação pode ser judicial ou extrajudicial e a actividade do juiz ao tentar 
obter o acordo das partes pode eventualmente seguir técnicas de mediação.35 
Outra característica que distingue as duas figuras é a de a mediação pres-
supor sempre a presença de um terceiro (mediador), ao passo que pode 
existir conciliação das partes em resultado de uma actividade de negociação 
iniciada e entabulada exclusivamente pelas mesmas. A conciliação apresenta-
-se assim como um modo de regularização de uma controvérsia, através do 
qual as partes chegam a um entendimento que coloca fim ao litígio. Esse 
entendimento, quando assumido em processo judicial, pode revestir a forma 
de uma transacção (acordo que tem na sua base concessões recíprocas das 
partes), mas não só, pois pode ficar corporizado noutra forma de terminar o 
processo, nomeadamente a confissão do pedido ou a desistência do pedido 
ou da instância.

No nosso sistema, o regime da conciliação judicial está essencialmente 
previsto no art. 594.º do CPC. Este artigo está incluído na parte do CPC 

34 Cfr. , Michael, Os Meios Alternativos.... Cfr. ainda , Livia Maria, La mediazione 
in Germania...

35 Sem que ainda assim se possa qualificar o juiz como mediador, à luz da lei portuguesa — cfr. 
art. 2.º da Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril, que preceitua que o mediador de conflitos é 
desprovido de poderes de imposição aos mediados, algo que não sucede com o juiz.
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dedicado à gestão inicial do processo e audiência prévia, sendo que, quanto 
à audiência final, dispõe o art. 604.º que, no início da audiência, o juiz pro-
curará conciliar as partes, se a causa estiver no âmbito do seu poder de 
disposição. 

Iremos seguidamente dedicar a nossa atenção aos números 3 e 4 do 
art. 594.º.

4. O PAPEL DO JUIZ NA CONCILIAÇÃO JUDICIAL E OS DEVERES 
DE IMPARCIALIDADE E DE COOPERAÇÃO

Dispõe o n.º 3 e o n.º 4 do art. 594.º do CPC que a tentativa de conci-
liação é presidida pelo juiz, devendo este empenhar-se activamente na obten-
ção da solução de equidade mais adequada aos termos do litígio. Esta 
segunda parte do normativo foi introduzido com a reforma de 2013, colocando-
-se a questão de saber como deveremos interpretar a norma, sobretudo à luz 
dos deveres de cooperação e de imparcialidade. Dita ainda o n.º 4 que, 
frustrando-se, total ou parcialmente, a conciliação, ficam consignadas em ata 
as concretas soluções sugeridas pelo juiz.

Segundo Joana Paixão Campos, o “objectivo da conciliação judicial não 
é o de obter a solução jurídica para o caso. O seu objectivo é o de encontrar 
uma solução consensual para o problema. Nesta fase processual devolve-se 
a responsabilidade às partes para que resolvam o seu problema. São auxi-
liadas pelo juiz mas este deve abandonar a sua postura de julgador para 
assumir um papel em que a decisão não lhe compete (...). O procedimento 
da conciliação judicial deve ser construído sobre o da mediação, fazendo as 
adaptações necessárias, tendo em conta as diferenças existentes (...). Também 
a filosofia desta fase processual deve ser próxima (...). Deve privilegiar-se a 
informalidade, a voluntariedade e a satisfação dos verdadeiros interesses das 
partes”.36 

Paula Costa e Silva, por sua vez, realça que a conciliação deve traduzir-
-se num acordo que represente “a solução de equidade mais adequada aos 
termos do litígio”, não se pretendendo que o juiz persuada as partes a acei-
tarem a solução que resultaria da lei. “Pretende-se que ele dirija o acto no 
sentido de encontrar a solução mais justa para o caso concreto. Obviamente 
que esta instrução dada ao juiz não prejudica o poder das partes de encon-
trem uma outra solução que, aos olhos do tribunal, se apresente como total-
mente iníqua”.37

Luís Filipe Pires de Sousa, analisando detalhadamente o novo regime 
processual da conciliação judicial, assinala que o juiz “deve incentivar as 
partes a criar soluções e negociar valores para a resolução do litígio, deve 

36 , Joana Paixão, obra citada, págs. 24 e segs..
37 , Paula Costa e, obra citada, págs. 112-114.
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ser — em primeira linha — um catalisador de soluções (...). O juiz só deve 
formular uma proposta concreta quando sucumbirem os esforços das partes, 
quando ocorrer um impasse. Na verdade, o princípio da autonomia privada, 
aplicável em sede de conciliação, determina que são as partes que, por si 
mesmas e através de negociação, constroem a solução do litígio (...). A for-
mulação extemporânea, por antecipação, de propostas pelo juiz desmotiva as 
partes na criação de soluções, sendo ainda certo que, quando as ideias 
emanam das próprias partes, existe um esforço mais sério e genuíno das 
partes para que a proposta funcione. Aos olhos das partes, o juiz — ainda 
que nas vestes de conciliador — continua a ser juiz de modo que as partes 
poderão eventualmente sentir-se forçadas a aceitar a proposta ou a não 
contrariá-la, com o receio de que isso as possa prejudicar se for esse concreto 
juiz a efectuar o subsequente julgamento. (...). Estas razões também funda-
mentam a tese de que a intervenção do juiz, com formulação de propostas 
concretas, deverá ser subsidiária da iniciativa das partes”.

Analisada assim a norma do n.º 3 do art. 594.º, poderemos dizer que o 
legislador veio consagrar o modelo jurisdicionalístico da conciliação?38 

Nas palavras de Joana Paixão Campos, no modelo jurisdicionalístico o 
juiz está numa posição de superioridade em relação às partes, controlando 
totalmente o conteúdo do acordo, conduzindo as partes a um acordo que 
considera justo e equitativo, por oposição ao modelo contratualista, em que 
o juiz controla o processo apenas do ponto de vista formal, conduzindo-o de 
forma a fomentar o diálogo, mas sem interferir ao nível do conteúdo do acordo, 
uma vez que esse cabe apenas às partes definir. Assim, no primeiro modelo 
“...o juiz deve recusar a homologação do acordo sempre que a solução se 
afigurar injusta ou iníqua. A solução de equidade que o juiz busca traduz-se 
numa solução de ajustamento da lei, para os casos em que a norma aplicá-
vel ao caso concreto é justa mas deve ser moldada, tendo em conta as 
particularidades desse mesmo caso, ou numa solução de correcção de um 
preceito legal que se afigura injusto à luz dos critérios decorrentes dos próprios 
princípios da moral ou do ideal de justiça natural. O juiz deve sugerir a solu-
ção para o caso, ajustada ou corrigida pelos seus critérios de equidade, como 
sendo a solução mais adequada à situação e tentar persuadir as partes para 
que dêem a sua ‘adesão de consciência’”. Neste modelo, conclui a Autora, 
citando Pessoa Vaz, a conciliação é uma figura mista entre a heterocompo-
sição e a autocomposição de litígios, uma vez que assenta tanto na vontade 
do conciliador como na vontade de ambas as partes. A Autora discorda, porém, 
deste modelo, argumentando que a finalidade da conciliação como meio de 
resolução de litígios é a de permitir a obtenção de uma solução consensual 
para o problema através da devolução às partes do poder e da responsabi-
lidade da resolução do conflito, pelo que não será adequado defender que o 

38 , Joana Paixão, obra citada, págs. 30-33; , Alexandre Mário, Direito 
Processual Civil..., págs. 257 e segs..
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juiz deve controlar o conteúdo em absoluto, propondo a solução que considera 
ser a indicada, ou mesmo recusando a homologação do acordo que considere 
injusto.

Aqui chegados, parece-nos que a norma portuguesa consagrará o modelo 
jurisdicionalístico apenas na parte em que determina ao juiz que se empenhe 
activamente na obtenção da solução de equidade mais adequada aos termos 
do litígio, o que faz pressupor que tenha primeiro de encontrar uma resposta 
para a questão de saber qual será essa solução mais adequada. Assim o 
confirma ainda o n.º 4 da norma em análise, ao determinar que ficam con-
signadas em acta as concretas soluções sugeridas pelo juiz — daqui se 
extraindo, pois, que para o legislador o juiz deverá, ainda que em ultima ratio, 
sugerir soluções concretas de resolução do litígio.39

Já não nos parece que a norma assuma integralmente o modelo jurisdi-
cionalístico, nomeadamente no sentido de exigir ou permitir ao juiz recusar a 
homologação de um acordo que entenda ser iníquo ou injusto. Nessa medida, 
concordamos com Joana Paixão Campos, quando defende que os únicos 
limites ao conteúdo do acordo das partes são aqueles que a lei coloca como 
requisitos para o juiz poder homologar, nomeadamente que as partes tenham 
disponibilidade para renunciar ou transigir sobre aquela situação jurídica e 
que a solução alcançada não seja ilícita.40 

Mas, se isto é assim, não ficam a nosso ver totalmente afastadas as 
críticas que podem ser opostas à opção consagrada na nossa lei, mais con-
cretamente à exigência de empenho activo do juiz na busca de solução 
equitativa, quando o certo é que, segundo o desenho legal, será o juiz da 
causa quem, em regra, presidirá à tentativa de conciliação. É que, bem vistas 
as coisas, e tal como aponta Massimo Vaccari, o papel do juiz na conciliação 
judicial cumula uma natureza promíscua, a do mediador do acordo entre as 
partes e a do titular do poder de decisão da controvérsia no caso de não se 
lograr a conciliação. Assim, se o juiz não deve pressionar a conciliação, mas 
antes promovê-la, compreende-se que ele, no âmbito da tentativa de conci-
liação, bem possa ser o autor de uma proposta de conciliação que, para ser 
digna de consideração, não pode prescindir do exame atento da controvérsia 
e, ao mesmo tempo, de uma prognose sobre o modo de desenvolvimento da 
lide, bem como sobre o êxito da mesma.41

39 No domínio do anterior CPC, Joana Paixão Campos defendia que, como regra, “o juiz não 
deve fazer propostas ou sugestões, na medida em que isso influencia a vontade das partes 
(...). Contudo, esta regra pode ter algumas excepções. Uma vez que é ao juiz que cabe o 
controlo formal do processo, a ele cabe decidir qual a melhor forma de intervenção. É possível 
que num caso, depois de analisar devidamente a situação, o juiz chegue à conclusão de que 
sugerir algo não vai colocar em causa a liberdade e vontade das partes e pode ser útil para 
o processo. Nesse caso, deve poder fazê-lo” — , Joana Paixão, obra citada, págs. 
35-36.

40 , Joana Paixão, obra citada, pág. 39. Neste sentido, também , Luís Filipe Pires 
de, obra citada.

41 , Massimo, obra citada, pág. 5.
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Ora, esta postura activa do juiz não deixa de suscitar preocupações em 
face do princípio da imparcialidade, mantendo-se a controvérsia na doutrina 
sobre se este princípio se deve considerar violado ou não. Para parte dos 
autores, se é certo que a preocupação com a imparcialidade é maior quando 
o julgador-conciliador assume uma postura activa e participativa, procurando 
investigar os interesses e fazer valer a ordem jurídica, porém, o facto de se 
fazer prevalecer os interesses protegidos “não pode ser visto como manifes-
tação de parcialidade. Por isso, nem todo o activismo judicial representa 
afronta ao princípio da imparcialidade, mesmo no âmbito do procedimento 
conciliatório. Por vezes, deverá o juiz conciliador mostrar que determinado 
interesse de uma das partes não é juridicamente amparado, mas sem que 
isso represente uma vinculação ao outro pólo da relação (...).Toda esta dis-
cussão está directamente relacionada a uma outra: o pré-julgamento. Trata-se 
de mais um risco inerente ao activismo judicial na conciliação que precisa ser 
adequadamente compreendido para que possa ser evitado. Aqui, cabem as 
mesmas considerações feitas anteriormente. Não pode o juiz-conciliador se 
apoiar neste instante, nas postulações de uma ou outra parte, por mais que 
respaldadas pela ordem jurídica vigente. Se assim o fizer, estará estabele-
cendo perigoso pré-julgamento. Contudo, reitere-se que não é a postura activa 
do juiz como conciliador que o fará incidir neste equívoco, mas sim a incom-
preensão do seu efectivo papel”.42 Noutra perspectiva, Mirella Delia acentua 
que o risco de antecipação de juízo definitivo existiria apenas se o juiz se 
colocasse a analisar os factos, algo que não terá lugar na fase da tentativa 
de conciliação.43

Por sua vez, Francesca Ferrari realça que a norma prevista no art. 185.º-
bis do CPC italiano levanta dificuldades em face do princípio de imparcialidade 
da autoridade judicial: assim, o juiz, ao fazer a proposta, antecipa a sua 
decisão na disputa, visão que dificilmente mudará após o termo da instrução 
da causa. Por esse motivo teve de ser previsto expressamente na norma que 
a formulação de proposta de conciliação pelo juiz não é motivo de recusa ou 
escusa deste. Descreve a Autora que, para parte da doutrina italiana, o juiz 
apenas poderá expressar a sua opinião aquando da decisão final. A mera 
formulação de proposta conciliatória devia levar a que o juiz não pudesse, a 
final, decidir o caso, porquanto a posição de absoluta imparcialidade do juiz 
relativamente às posições das partes deve ser um elemento estrutural da 
actividade judicial, devendo nessa medida ser evitado que a disputa seja 
decidida por quem já formou uma opinião sobre a mesma. Para outros, porém, 
o papel do juiz quer na sua veste de conciliador, quer quando toma decisões 
interlocutórias ou antecipatórias, ou mesmo faz uso de poderes instrutórios 
oficiosos, não mais é do que uma expressão do princípio da cooperação entre 
o tribunal e as partes, pelo que nunca poderá colocar em risco o resultado 

42 , Rafael Francisco, O juiz e a actividade conciliatória... 
43 , Mirella, obra citada.
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do julgamento, sendo assim infundada a resistência ideológica a tal papel do 
juiz com base num risco de antecipação ilegítima da sua decisão. Conclui 
ainda a Autora que, vindo esta norma colocar o problema de como conciliar 
o regime previsto na sua parte final com o direito das partes, através do 
instituo da recusa/suspeição do juiz, de garantirem o princípio fundamental 
da imparcialidade, e com o regime do art. 51.º do CPC italiano, importa, porém, 
concluir-se que a legislação destinada a garantir o princípio da imparcialidade 
da autoridade judiciária deve prevalecer por forma a que, quando se verifiquem 
razões sérias de conveniência, o juiz possa solicitar a sua escusa relativa-
mente ao caso.44

Ainda em Itália, já Alberto Tedoldi, analisando o referido art. 185.º-bis do 
CPC italiano, se mostra muito crítico. Entende o Autor que, precisamente por 
poder haver condicionamento psicológico do juiz simultaneamente conciliador 
e decisor é que, por exemplo, no sistema inglês se cuidou de prever que o 
juiz do julgamento não possa ter acesso ao conteúdo da proposta de acordo 
apresentada por uma parte à outra, e por esta recusada, a não ser depois 
de já proferida decisão de mérito, e agora com vista à liquidação, em proce-
dimento sucessivo e separado, das despesas processuais; ou no sistema 
alemão se deferiu a tarefa de conciliação a magistrado distinto do juiz da 
causa. O risco para a confusão de papéis entre mediador e decisor, e para 
a imparcialidade, é maior atendendo a que, tal como é admitido na norma em 
apreço, a proposta pode ser apresentada pelo juiz não só no início do pro-
cesso, mas também no seu termo, quando se prepara para proferir decisão. 
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.45

Em Portugal, Luís Filipe Pires de Sousa defende que, na tentativa de 
conciliação, o juiz não pode deixar transparecer qual a sua posição sobre o 
mérito intrínseco das pretensões das partes, eventualidade em que as partes 
poderão questionar a sua imparcialidade. Não sendo a tentativa de conciliação 
a sede própria para debater teses jurídicas ou fazer juízos probatórios, admite 
o Autor apenas que o juiz relembre às partes a jurisprudência que vem sendo 
seguida a propósito de litígios similares, sem que adira a uma posição em 
concreto. Indica ainda os riscos de haver coincidência entre o juiz conciliador 
e o juiz do julgamento: o risco de ascendente judicial na medida em que 
poderá levar as partes a verem a intervenção do juiz como uma coacção 
velada; o investimento do juiz na solução que propôs na conciliação, ainda 
que em forma de involuntário confirmation bias; e deslealdade processual, na 

44 , Francesca, obra citada, págs. 90-93.
45 , Alberto, Iudex Statutor.... Entendendo que a conciliação activa não pode ser realizada 

pelo juiz que irá decidir o caso, quando aquela não seja bem sucedida, mas sendo certo que 
o juiz conciliador não se pode limitar a uma posição passiva, cfr. ainda LIGOT, Fabienne, Le 
pouvoir...
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medida em que as vertentes informal e sigilosa que eventualmente sejam 
adoptadas na tentativa de conciliação podem interferir com aspectos proces-
suais subsequentes, entre os quais a exactidão no apuramento dos factos e 
a transparência da decisão.46

O Autor relembra, ainda, que a questão da imparcialidade não se recon-
duz apenas à imparcialidade subjectiva (convicção pessoal e comportamento 
do juiz), mas também à aparência de imparcialidade ou imparcialidade objec-
tiva, fazendo apelo à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem a esse respeito.47 O nosso CPC consagra igualmente a perspectiva 
objectiva da imparcialidade, conforme se alcança do disposto no art. 119.º do 
CPC. Além disso, prevê-se como fundamento de impedimento do juiz o facto 
de o mesmo ter de decidir questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha 
pronunciado, ainda que oralmente (alínea c) do n.º 1 do artigo 115.º). Para 
Luís Filipe Freitas de Sousa, a hipótese de o juiz, na tentativa de conciliação, 
antecipar explicitamente um juízo de mérito sobre as pretensões das partes 
e tecer considerações valorativas sobre as provas já reunidas e a produzir 
enquadra-se plenamente neste fundamento de impedimento. Acresce que 
poderão ocorrer “contextos fácticos em que a formulação pelo juiz de uma 
proposta de acordo seja, de forma necessária ou incontornável, lida pelas 
partes como uma tomada de posição implícita do juiz quanto ao mérito final 
da acção. Num contexto dessa índole, o juiz incorre num conflito de deveres 
entre o cumprimento do disposto no artigo 594.º, n.º 3 e 4, (postura activa 
com formulação de propostas) e a observância do dever de imparcialidade, 
que constitui uma garantia das partes”. Analisando ambos os deveres no 
sentido de o dever de imparcialidade ter primazia, e fazendo ainda apelo aos 
arts. 6.º, n.º 1, e 547.º do CPC, entende que então deverá o juiz abster-se 
de formular proposta de acordo, invocando expressamente o princípio da 
adequação formal como instrumento ao serviço da garantia da imparcialidade 
do julgador. Em termos preventivos, se o considerar conveniente e com o 
acordo das partes, o juiz pode determinar a remessa do processo para media-
ção, suspendendo a instância, nos termos do n.º 1 do artigo 273.º do CPC.

46 Defendendo que o juiz conciliador não deve manter reuniões privadas com as partes, na 
ausência das demais (caucus), cfr. , Tania, Why should judges not meet privately; 

, Luís Filipe Pires de, obra citada; , Joana Paixão, obra citada, págs. 28-29. 
47 Sobre a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, cfr., ainda, a recensão 

feita por , Jose Luis, La imparcialidade judicial....Assim, no caso Langborger vs. Suécia, 
de 22/06/1989, afirmou que se deve distinguir o aspecto subjectivo, que trata de averiguar a 
convicção pessoal do juiz, do aspecto objectivo, que se refere a se este oferece garantias 
suficientes para excluir qualquer dúvida legítima a esse respeito. A parcialidade objectiva 
versa não sobre a conduta pessoal dos membros do tribunal, mas sim sobre determinados 
facos que podem levantar dúvidas sobre a sua imparcialidade, podendo as aparências ser 
relevantes. Na decisão do caso Sacilor Lormines vs. França, de 09/11/2006, entendeu-se que 
o facto de o juiz ter conhecimento detalhado do processo não faz concluir que tenha prejuízos 
que impeçam que o mesmo seja visto como imparcial para decidir o mérito do caso; tão 
pouco uma análise preliminar da informação disponível determina que a análise definitiva 
haja de estar contaminada por tal prejuízo; o importante é que a sentença se baseie nas 
provas recolhidas em audiência. 
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Por sua vez, Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro entendem que 
a bondade da solução legal depende muito da cultura jurídica existente na 
sociedade, não sendo seguro “que os juízes portugueses gozem, por parte 
dos cidadãos, de um nível de confiança suficientemente elevado que os colo-
que a salvo de suspeitas de parcialidade ou de estarem a formar preconcei-
tos sobre o caso, afeiçoando ulteriormente a sua decisão final ao que já 
sugeriram”. Acrescentam os Autores que não deverão as normas previstas 
nos n.os 3 e 4 do art. 594.º ser aplicadas à tentativa de conciliação em sede 
de audiência final por ser maior o risco de agressão à imagem de imparcia-
lidade, a qual “fica especialmente em perigo quando a decisão final é ela 
própria orientada por critérios de equidade, sendo ténue a fronteira entre a 
proposta e a imposição”.48

Finalmente, também Lebre de Freitas vê a solução da lei portuguesa 
com olhar crítico, assinalando especialmente que a obrigação de ficarem 
consignadas em acta as soluções sugeridas pelo juiz pode comprometer 
psicologicamente a liberdade de apreciação do mesmo a final.49

Aqui chegados, e tomando ainda em linha de conta o princípio da coo-
peração, bem como as finalidades que se pretendem alcançar com a adopção 
de meios autocompositivos de resolução de litígios (mormente o objectivo de 
realização de uma justiça coexistencial e de pacificação duradoura), parece-
-nos, de facto, ser aconselhável que o conciliador adopte uma postura activa, 
nomeadamente mostrando às partes as vantagens de optarem pela via con-
sensual. Concorda-se também que, para realização eficaz de tal tarefa, o 
conciliador deverá ter um conhecimento detalhado do litígio, das posições das 
partes e das possibilidades de solução do mesmo, quer por via consensual, 
quer por via contenciosa. Igualmente não nos repugna que, na tentativa de 
conciliação, o conciliador alerte as partes para os possíveis enquadramentos 
jurídicos que ao litígio podem ser dados: na realidade, tal acaba por ser 
pressuposto noutras fases do processo, mormente na audiência prévia (des-
tinada, nos termos do art. 591.º do CPC, entre outras finalidades, a discutir 
as posições das partes com vista à delimitação dos termos do litígio e suprir 
as insuficiências ou imprecisões na exposição da matéria de facto). Indicar 
essas possibilidades não implica estar a assumir uma posição sobre os factos 
dependentes de prova, mas tão só alertar para as várias soluções plausíveis 
de Direito que se podem convocar em face dos factos que eventualmente se 
vierem a provar.50 Uma cooperação salutar entre o Tribunal e as partes a 

48 , Paulo Ramos & , Ana Luísa, Primeiras Notas..., págs. 499-500.
49 , José, Sobre o novo Código de Processo Civil..., pág. 60.
50 Com isso não se deve confundir a afirmação peremptória, pelo juiz, de qual a posição que 

partilha. Assim, considerando ilegítimo que o juiz forneça elementos que coloquem alguma 
das partes em posição de vantagem em relação à outra, nomeadamente adiantando a sua 
posição sobre determinada posição jurídica, cfr. , António Abrantes, Temas da 
Reforma..., pág. 102. O Autor esclarece ainda que não existirá qualquer óbice a que o juiz 
faça sentir às partes os riscos inerentes à manutenção do litígio, quer pela variedade de 
soluções plausíveis da questão de direito, quer pela álea que não deixa de estar aliada à 
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tanto aconselha, até para se evitar a prática de actos inúteis. Para usar a 
expressão de Miguel Mesquita com as devidas adaptações, a postura indicada 
não transforma, nem deve transformar, o juiz num conselheiro na verdadeira 
acepção da palavra; a sua actividade, de condução do processo, deverá ser 
vocacionada a levar as partes a reflectir sobre os termos do litígio, a fim de 
elas próprias, caso assim o entendam, lhe porem termo por acordo.51

É certo que, e tal como assinala Paula Costa e Silva, “[o]s argumentos 
relacionados com a imparcialidade são extremamente sensíveis. Porque uma 
das condições para que o sistema de justiça seja credível assenta na impar-
cialidade possível de quem decide. No entanto, estes argumentos não se 
podem absolutizar, transformando-se o princípio da imparcialidade no trauma 
da parcialidade (...). O juiz, enquanto técnico do direito, pode e deve discutir 
com as partes a possibilidade abstracta de procedência da acção. Isto não 
significa antecipar a decisão. Porque esta dependerá, desde logo, da prova 
que seja realizada posteriormente em processo. Nem tão pouco equivale a 
parcialidade, pois que esta significaria que, perante uma identidade de situa-
ções, o juiz adoptasse comportamentos consoante a sua intervenção se 
dirigisse a uma ou à outra parte, em função de critérios estranhos ao exercí-
cio da sua função”.52

Porém, não pode deixar de se considerar que esta exigência de postura 
activa conformar-se-ia bem melhor com o princípio de imparcialidade caso o 
juiz que preside à conciliação fosse diverso do juiz que julga o mérito da 
causa. Não tanto por haver o risco de quebra da imparcialidade subjectiva, 
mas porque, e sobretudo na sociedade actual em que nos movemos, longe 
de ser utópica, é sério o risco de a intervenção do juiz activo na conciliação 
ser vista como parcial. A questão da imparcialidade do juiz que gere activa-
mente o processo tem sido bastamente apreciada no contexto dos poderes 
de gestão formal e material do processo, mormente no que concerne aos 
poderes de ordenar oficiosamente diligências instrutórias.53 Mas, quanto a 
esses poderes, sempre será mais fácil argumentar que, destinando-se o pro-
cesso civil a estabelecer a verdade material dos factos, e sendo a verdade 
dos factos uma realidade objectiva e em si neutra, não poderá qualificar-se 
o juiz que a busca como parcial ou comprometido com os interesses de uma 
parte em detrimento da outra. O mesmo se dirá quanto aos poderes de ges-
tão formal, porque direccionados ao andamento célere do processo e à 

formação da convicção, quer ainda pela enunciação das vantagens que podem derivar de 
uma composição imediata do conflito, por contraposição à morosidade associada ao 
prosseguimento do processo.

51 , Miguel, Princípio de Gestão Processual..., pág. 103.
52 , Paula Costa e, Acto e Processo..., págs. 600-601.
53 Cfr. , Mariana, Os poderes do juiz, ...; , Luís Correia de, O 

Pensamento de Franco Cipriani sobre a Justiça Civil...; , Michele, Poderes 
probatorios...; , Os poderes instrutórios...; FALCÃO, Alexandre Targino Gomes, 
Iniciativa probatória...; entre outros. Sobre a gestão processual em particular, cfr. 
nomeadamente , Miguel, Princípio de gestão processual....
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obtenção de uma decisão de mérito que decida definitivamente o litígio, 
valores estes que se têm de entender como estando, por assim dizer, acima 
das partes.54 Por outro lado, uma das garantias de legitimação da actividade 
judicial, a fundamentação das decisões (factor de transparência da actividade 
judicial, bem como de controlo da mesma quer pelos tribunais superiores, 
quer pelas partes e pela sociedade em geral), é mais difícil de concretizar em 
sede de conciliação, pois não há verdadeiramente lugar a uma motivação da 
actividade conciliatória do juiz.

Consideramos assim que a via da integração dos vários meios de 
justiça civil, mormente dos meios extrajudiciais de autocomposição de con-
flitos e da justiça pública, poderá oferecer uma resposta mais adequada e 
completa, numa lógica de justiça multiportas.55

É este também o pensamento de, entre outros, Taruffo, que acompanha-
mos: “[a] combinação entre métodos alternativos e procedimento judicial pode 
assumir várias formas, que não podem ser analisadas aqui especificamente. 
Sem embargo, vale a pena assinalar uma combinação que por muitas razões 
parece interessante e que está a começar — com base no modelo oferecido 
pela experiência dos Estados Unidos — a ser utilizada em diversos ordena-
mentos. Consiste essencialmente em prever a possibilidade de o juiz, quando 
o considere oportuno, ponha as partes perante um conciliador (caso em que 
se tem uma court-annexed mediation) ou perante um árbitro (court-annexed 
arbitration). No primeiro caso, se as partes alcançam um acordo, o processo 
termina, ao passo que, caso não o alcancem, o processo volta ao juiz para 
continuação. No segundo caso, as partes podem aceitar a decisão do árbitro, 
pondo assim fim ao processo, ou podem não a aceitar, caso em que o pro-
cesso prossegue. Em ambas as situações podem-se prever consequências 
negativas — normalmente em termos de custas processuais — para a parte 
que tenha recusado a solução do litígio — conciliatória ou arbitral — que 
venha a revelar-se ser-lhe mais favorável em comparação com a que o juiz 
venha a estabelecer no final do processo. A característica fundamental destes 
institutos consiste no facto de que a sua activação não depende da vontade 

54 Conforme salienta BORGES, Marta Alexandra Frias, obra cit., pág. 19, intentada a acção, 
passa a conviver com o interesse particular dos litigantes um interesse público de pacificação 
social e de justa composição do litígio, que se sobrepõe àquele interesse particular.

55 Foi o Professor Frank E. Sander, da Harvard Law School, quem primeiro articulou o conceito 
de multidoor courthouse, em Abril de 1976, numa conferência convocada para analisar os 
problemas enfrentados pelos juízes na administração da Justiça. Tal conceito passava pela 
visão do tribunal do futuro como um centro de resolução de disputas oferecendo um leque 
variado de opções, entre os quais a justiça pública contenciosa, mas também na conciliação, 
a mediação, a arbitragem e a provedoria de Justiça. Tal permitiria não só o acesso à justiça 
por parte de quem não teria meios para recorrer à justiça contenciosa, mas também encorajaria 
os cidadãos a alcançar os seus próprios acordos, traduzindo-se numa justiça mais célere e 
compreensível. Para os tribunais, tal resultaria numa redução da carga processual e 
incremento de maior celeridade. Para mais detalhes, cfr. Por exemplo , Gladys & 

, Linda J., The Evolution of.... , ou , Pascual Ortuño, Panorama de los 
medios alternativos....
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das partes, mas sim de uma decisão do juiz, tomada em consideração da 
natureza do conflito e da possibilidade de experimentar métodos de solução 
alternativos relativamente à continuação do processo e à prolação de uma 
sentença. Naturalmente, a vontade das partes será decisiva para a aceitação 
dos resultados a que levam estes métodos e para a necessidade de que o 
processo prossiga, mas ressalta particularmente o facto de que é o juiz quem 
decide sobre a conveniência de experimentar essas vias alternativas. Isto 
permite evitar perdas de tempo em iniciativas que desde o início se mostram 
destinadas ao fracasso e adaptar o emprego de métodos alternativos à situa-
ção específica que surja em cada caso. Estes métodos apresentam, de todo 
o modo, outras vantagens que brevemente se expõem a seguir. Em primeiro 
lugar, tais métodos são prosseguidos debaixo do controle do juiz e perante 
órgãos — de conciliação ou de arbitragem — que o juiz indica ele mesmo. 
Pode também tratar-se de órgãos públicos ou de serviços organizados para 
o efeito: segundo o modelo da chamada multidoor court, estes serviços pode-
riam ser também instituídos nos tribunais, sob o controle das autoridades 
correspondentes. Dessa maneira pode garantir-se a seriedade e imparcialidade 
dos conciliadores e dos árbitros, e também a sua preparação profissional, 
além da sua capacidade de tratar as partes de maneira correcta e equitativa. 
Um aspecto positivo adicional consiste no facto de quando a controvérsia se 
dirige a uma court-annexed mediation ou a uma court-annexed arbitration, tal 
vai ter uma implicação jurídica: não só as partes já apresentaram as suas 
posições e pretensões, mas também o juiz já definiu a configuração jurídica 
da controvérsia. Noutras palavras, já está claro o marco normativo dentro do 
qual deverá mover-se a solução conciliatória ou arbitral. Então, não só a 
dimensão jurídica não fica “atrás da porta”, como constitui o ponto de refe-
rência que devem ter em conta os conciliadores e árbitros. Em particular, pois, 
a court-annexed mediation tem a vantagem de evitar que o juiz se envolva 
numa tarefa — a de mediador — para a qual não está preparado e que o 
coloca numa situação difícil: de facto, se o juiz é activo e induz as partes a 
alcançar um acordo, corre o risco de inclinar-se a favor de uma parte ou de 
outra ou de antecipar o juízo de maneira inadequada, enquanto que se se 
mantém inerte, o resultado da tentativa de conciliação será, com toda a pro-
babilidade, negativo. Ao contrário, colocar as partes perante um mediador 
alheio permite a este desenvolver plenamente um papel efectivo de concilia-
ção e nessa medida favorece a obtenção de um acordo entre as partes”.56

Voltando ao sistema português, cremos que o desenho legal já permite 
a concretização desta ideia. Assim, o juiz deverá avaliar, nomeadamente na 
audiência de tentativa de conciliação, se a composição consensual do litígio, 
sendo possível, é a via adequada a prosseguir e se a mesma tem possibili-
dades de êxito. Em caso afirmativo, deverá ponderar qual a forma mais 
adequada para alcançar essa composição do litígio, se a conciliação judicial, 

56 , Michele, Una Alternativa..., págs. 124-125 (tradução livre).
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se o recurso a meios extrajudiciais, mormente a mediação. Cremos ainda que, 
nos casos em que anteveja que é necessário um profundo trabalho de nego-
ciação e mediação entre as partes, deverá seguir a via prevista no art. 273.º 
do CPC, não sendo curial que o juiz, que poderá vir a ser — e sê-lo-á em 
regra — o juiz da decisão de mérito caso não seja obtido acordo, se embre-
nhe em tal processo de negociação/mediação, não só por não ter a prepara-
ção necessária, mas também por a tal se oporem quer as características que 
a mediação deve assumir por um lado (de onde se destacam a confidencia-
lidade), quer aquelas que devem definir a actividade judicial por outro (e onde 
assumem especial relevo a imparcialidade e proibição de antecipação de 
juízo).

Seguindo pela via da conciliação judicial, a densificação do que seja o 
empenho activo do juiz na busca de uma solução equitativa deverá ser feita 
com particular cuidado, não só para evitar os riscos de contaminação da 
convicção que eventualmente terá de formar no futuro, acaso a conciliação 
não seja lograda, mas sobretudo por forma a que a sua intervenção não seja 
tida como parcial, quer pelas partes, quer pela sociedade em geral. Neste 
contexto, cremos serem especialmente pertinentes as observações feitas por 
vários Autores, e acima indicadas, segundo as quais o juiz deverá adoptar 
uma postura menos interventiva quando a tentativa de conciliação ocorra em 
fase próxima do julgamento, devendo ainda abster-se de formular propostas 
concretas de solução do litígio quando conclua que tal poderá determinar que 
seja colocada em causa a sua imparcialidade, em face da natureza de garan-
tia fundamental desta última.

A consagração, na nossa lei, da possibilidade de gravação da tentativa 
de conciliação (a qual será, aliás, a regra — cfr. arts. 155.º e 591.º, n.º 4 do 
CPC) poderá constituir um importante contributo para a consolidação, na 
convicção das partes e da sociedade, de que o processo de conciliação judi-
cial é transparente e, nessa medida, imparcial — pese embora se reconheça 
que a gravação poderá ser vista, ao invés, como factor de constrangimento 
das partes, inibindo-as de darem a conhecer todas as suas motivações com 
receio de que tal possa vir a ser valorado negativamente no futuro, caso não 
haja acordo.

Ainda neste contexto, e apesar de tendermos a considerar que a media-
ção obrigatória (não consagrada, de todo o modo, no nosso país) não será 
por si só inconstitucional por violação do direito ao acesso à Justiça, não nos 
parece que a sua consagração se apresente como a solução mais adequada. 
Na Alemanha, o procedimento de conciliação obrigatório, tendo sido objecto 
de bastantes críticas, foi considerado conforme à Constituição alemã pelo 
Tribunal Constitucional Federal alemão em decisão tomada em 14/02/2007.57 
Também em Itália tem sido objecto de crítica a mediação obrigatória, vista 
como obstáculo ilegítimo ao acesso à justiça e causa de retardamento exces-

57 , Michael, obra citada, pág. 368.
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sivo do processo. Têm-se ainda suscitado dúvidas sobre se a obrigatoriedade 
da mediação deve ser extensiva ao pedido de reconvenção e às intervenções 
de terceiros.58 Paula Costa e Silva analisou com profundidade a questão, 
concluindo que, se é certo que a mediação pré-judicial obrigatória implica uma 
limitação ao direito de acesso aos tribunais em termos de impedir que a parte 
aos mesmos recorra de imediato, porém, e na medida em que tal limitação 
se possa considerar justificável em face das finalidades que lhe presidem e 
não implicar uma desvantagem desproporcional para as partes, então a con-
formidade constitucional desta solução estará salvaguardada.59 Igualmente 
Mariana França Gouveia ponderou a questão, concluindo que a previsão de 
um sistema de mediação pré-judicial obrigatório, desde que se respeitem 
determinadas garantias (prazo máximo relativamente curto, custos razoáveis, 
imparcialidade do mediador, protecção da confidencialidade), próprias de um 
processo justo, não contraria o direito de acesso à justiça.60

Não nos parecendo tal solução inconstitucional, como se disse, não 
cremos, porém, que a mesma traga substanciais vantagens em termos de 
antecipação da resolução do litígio que compensem a postergação da regra 
segundo a qual a mediação deve ser voluntária (e que será, aliás, um ele-
mento definidor da própria natureza do instituto). Assim, querendo as partes 
iniciar um processo de mediação pré-judicial, deverá o sistema prever meca-
nismos adequados para o efeito; não sendo esse o caso, pensamos que será 
mais equilibrado um sistema em que a parte possa recorrer directamente à 
via judicial, prevendo-se antes a existência, dentro do processo, de fases 
destinadas a fomentar a conciliação ou a estimular o recurso à mediação 
extrajudicial, ainda que conectada com o processo, caso se conclua que no 
caso concreto tal é adequado ou em face da natureza dos interesses em 
conflito (por exemplo, em matérias de família, trabalho, e similares, a simples 
existência de um processo de mediação, mesmo que não resulte em acordo 
a final, poderá acarretar importantes benefícios para a pacificação das partes, 
evitando o escalar do conflito e dotando as partes de instrumentos para lidar 
com o mesmo e até melhor entenderem a decisão que vier a ser tomada pelo 
tribunal). Nessa medida, e consoante as características do caso concreto, o 
juiz avaliará no processo qual o meio mais adequado a que se deve recorrer, 
se a conciliação judicial, se a conciliação extrajudicial, nomeadamente com a 
intervenção de mediadores. 

A mediação pré-judicial obrigatória acaba ainda por poder representar 
um aumento das despesas a custear pelas partes e do tempo que terão de 
esperar para ver resolvido o litígio. Se não houver vontade séria em tentar 
essa via, torna-se inútil e dispendioso acrescentar uma tal fase ao processo. 

58 , obra citada, pág. 456
59 , Paula Costa e, A nova face da Justiça..., págs. 43-74.
60 , Mariana, Mediação e Processo Civil. 
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E permanece finalmente a objecção de base: tal como referem Fernando 
Gama de Miranda Netto e Stela Tannure Leal, “a mediação obrigatória parece 
mais servil ao desafogamento do Judiciário do que ao tratamento dos confli-
tos em si”.61

5. A CONDUTA DAS PARTES NA CONCILIAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do n.º 4 do art. 594.º do CPC português, frustrando-se, total 
ou parcialmente, a conciliação, ficam consignados em acta nomeadamente 
os fundamentos que, no entendimento das partes, justificam a persistência 
do litígio. Esta solução já constava do anterior CPC, não sendo consensuais 
as opiniões doutrinárias no que diz respeito aos motivos que presidiram ao 
seu acolhimento.

Assim, para António Montalvão Machado e Paulo Pimenta, a mesma 
assenta na salvaguarda da economia processual e na exacta delimitação dos 
termos fácticos e/ou jurídicos do litígio.62 Noutra obra, Paulo Pimenta aponta 
que a norma visa garantir que o diálogo entre as partes tem efectivamente 
lugar, não se limitando a conciliação a ser uma troca de frases tabulares, não 
deixando porém de assinalar também que a norma poderá ser contraproducente, 
visto que as partes, sabendo que os motivos da sua não conciliação ficarão 
registados na acta, não estão tão à vontade durante as negociações.63 Teixeira 
de Sousa, por sua vez, sustenta que a solução pretende evitar que a falta de 
conciliação se fique a dever a motivos fúteis ou insignificantes.64 Já António 
Abrantes Geraldes salienta que, em seu entender, ocorrendo tais motivos fúteis 
ou insignificantes, parece legítimo que possam ser ponderados quando o juiz 
se debruce sobre o modo como as partes litigaram, concorrendo nessa medida 
para a apreciação da eventual violação do dever de cooperação e boa-fé pro-
cessual.65 Ao invés, Joana Teixeira Campos defende que, podendo o juiz ava-
liar o comportamento objectivo das partes durante a conciliação, contudo os 
fundamentos que as levam a não querer conciliar-se não devem ser alvo de 
tal avaliação, na medida em que a conciliação deve assentar na voluntariedade, 
pelo que não cabe ao juiz avaliar se os fundamentos das partes são válidos.66

Encontramo-nos assim perante a questão de saber se as partes, nome-
adamente em obediência ao dever de cooperação e de agir com boa-fé, têm 
um específico dever de tentar a conciliação ou mesmo de se conciliarem. E, 
em caso afirmativo, se poderão ser sancionadas, e em que termos, pelo não 
cumprimento desse dever.

61 , Fernando Gama de Miranda Netto & , Stela Tannure, Tribunal multiportas...
62 , António Montalvão & , Paulo, O Novo Processo Civil, pág. 218.
63 , Paulo, , A fase do saneamento ..., págs. 229 e 238.
64 , Miguel, Estudos..., pág. 308.
65 , António Abrantes, obra citada, pág. 106, nota 147.
66 , Joana Teixeira, obra citada, pág. 61, nota 112.
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Apelando novamente à análise de alguns sistemas estrangeiros, verifica-
-se que no Brasil, em termos de lei positiva, o não comparecimento injustifi-
cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato aten-
tatório à dignidade da justiça, sendo, porém, apenas sancionado com multa 
(art. 334, §8 do CPC brasileiro). Essa multa não depende da sucumbência e 
do resultado do processo, devendo ser aplicada ainda que a parte, ausente 
na audiência de conciliação, tenha manifestado desinteresse na realização da 
audiência e venha, ao final, a obter sentença de mérito em seu favor. 

Em Itália, a questão tem motivada extensa elaboração legislativa, dou-
trinária e jurisprudencial. Assim, nos termos dos arts. 8.º e 13.º do Decreto-Lei 
n.º 28, de 04/03/2010, na redacção dada pela alteração sofrida em 2013, a 
não participação injustificada das partes na mediação pode ser considerada 
pelo juiz para efeitos probatórios na decisão que venha a tomar no final do 
processo judicial; acresce que, na mediação obrigatória, o juiz condena a 
parte numa penalidade que acresce às custas normalmente devidas pelo 
processo; sendo a mediação mal sucedida e a acção judicial que se inicia na 
sequência venha a terminar com decisão que corresponde totalmente à pro-
posta feita no procedimento de mediação, a parte que tenha recusado tal 
proposta não pode pedir o pagamento das custas pela outra parte mesmo 
que venha a ganhar a acção, sendo ao invés condenada a pagar as custas 
da contraparte, para além dos honorários do mediador; se a decisão do tri-
bunal não coincidir integralmente com a proposta, o juiz poderá, ainda assim, 
em casos excepcionais e graves, impedir que a parte ganhadora peça da 
outra o pagamento dos honorários do mediador. 

Nos termos do art. 91.º do CPC italiano, o juiz condenará a parte per-
dedora a reembolsar a contraparte das despesas tidas com o processo. Caso 
venha a acolher o pedido em medida não superior à eventual proposta con-
ciliativa, condenará a parte que tenha recusado tal proposta sem motivo 
justificado nas despesas processuais geradas após a formulação da proposta, 
salvo o disposto no segundo parágrafo do art. 92.º (nos termos do qual, se 
existir sucumbência recíproca ou no caso de absoluta novidade da questão 
tratada ou de alteração da jurisprudência relativa às questões dirimidas, o juiz 
poderá fazer a compensação das despesas processuais das partes, parcial-
mente ou por inteiro). Ou seja, e neste último caso, se a parte que recusou 
a proposta de conciliação não consegue obter uma sentença mais favorável 
por comparação com aquela proposta, pagará as custas relativamente aos 
actos ocorridos após a formulação da proposta.67

67 Este regime veio consolidar uma tendência iniciada com o Decreto-Lei n.º 5, de 17/01/2003, 
e que veio consagrar procedimentos novos de conciliação judicial e extrajudicial em matéria 
de sociedades. Assim, pelo mesmo foi previsto nomeadamente que sendo tentada a 
conciliação sem sucesso, na acção judicial subsequente o tribunal tomará em consideração 
a conduta das partes durante a fase da conciliação para efeitos de distribuição da 
responsabilidade das custas do processo. Regime similar foi ainda adoptado nos casos de 
direitos de autor, conforme Decreto-Lei n.º 68, de 09/04/2003. Para compreensão do regime 
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Merece ainda especial atenção o art. 96.º, §§ 1 e 3 do CPC italiano, nos 
termos do qual se resultar que a parte sucumbente litigou em juízo com má-fé 
ou culpa grave, o juiz, a pedido da outra parte, condena a primeira ainda no 
ressarcimento dos danos, que liquida, ainda que oficiosamente, na sentença 
(§1); em qualquer caso, quando se pronuncia sobre as despesas nos termos 
do art. 91.º, o juiz, mesmo oficiosamente, pode condenar a parte sucumbente 
ao pagamento, a favor da contraparte, de uma soma equitativamente deter-
minada (§3).

Em face destas normas, poderemos concluir que o sistema italiano de 
custas processuais assenta essencialmente no princípio da sucumbência (o 
perdedor paga tudo), ainda que com algumas excepções. Já o sistema por-
tuguês, pela sua parte, assenta essencialmente no princípio da causalidade 
(cfr. arts. 527.º e seguintes do CPC), pagando as custas a parte que lhes deu 
causa, ainda que partindo do princípio de que, em regra, dá causa às custas 
a parte vencida no processo.

Francesca Ferrari salienta que a redacção original do art. 185-bis do 
CPC italiano era idêntica à do art. 420.º (esta última respeitante ao processo 
laboral), prevendo que a recusa injustificada do acordo proposto pelo juiz 
poderia ser valorada por este aquando da decisão do caso, independente-
mente da coincidência entre proposta e decisão final. Tal não passou para a 
versão final. Para a Autora, porém, a interpretação mais razoável leva ao 
sancionamento de tal conduta através do art. 91.º, n.º 1, segunda parte. Tal 
solução, primeiramente sustentada pela doutrina, encontrou acolhimento na 
decisão do Tribunal di Nocera Inferior, o qual decidiu que a recusa da proposta 
de conciliação devia ser justificada por forma a evitar a aplicação de qualquer 
das sanções previstas nos arts 91.º e 92.º do CPC. Além destas sanções, 
entende que o juiz pode aplicar o disposto no art. 96.º, n.º 3, do CPC, con-
siderando a Autora que estas normas pretendem evitar abusos e fortalecer 
os poderes conciliatórios do tribunal, e não já desencorajar o uso dos meios 
judiciais.68

Alberto Tedoldi é crítico da solução legislativa prevista no art. 91.º, não 
vendo como possa ser avançada uma justificação para a recusa da proposta 
conciliativa que não seja a desconformidade da mesma com os interesses da 
parte, o que entende como legítimo. Acresce que a sanção aqui prevista 
presta-se mal a sancionar o comportamento da parte que recusa o acordo, 
podendo ser vista tal sanção como forma de o juiz punir a parte que não 
aceitou a proposta pelo mesmo formulada. Entende ainda este Autor não ser 
possível aplicar o disposto no art. 96.º, n.º 3, do CPC italiano à parte que 

de custas processuais italiano, cfr. , Alessandra, Cost and Fee Allocation....; , 
Mauro, Il punto sulle spese...; , Paolo, La nova disciplina...

68 , Francesca, obra citada, págs. 88-90. Ainda no regime italiano, relativamente à 
valoração da conduta da recusa da proposta conciliativa para efeitos probatórios, chega-se 
a equacionar se da mesma se pode extrair uma confissão ficta — cfr. , 
obra citada, pág. 371.
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recuse a proposta conciliatória do juiz quando tal parte sai vitoriosa, ainda 
que parcialmente, na causa. Na realidade, tal sanção apenas pode ser apli-
cável à parte que insista em litigar sem fundamento, com dolo ou negligência 
grave, vendo agravada a sua conduta por não ter aproveitado a saída que 
lhe era oferecida pelo juiz através da proposta conciliatória prevista no art. 
185.º-bis. Só nesses casos marginais poderá haver lugar à condenação nos 
termos do referido n.º 3 do art. 96.º.69

Importa avaliar então se é adequado um sistema semelhante ao italiano 
e, mais concretamente, se se poderá assacar à parte que recusa uma proposta 
conciliativa uma qualquer violação do dever de cooperação, ou da boa-fé 
processual, nomeadamente nos casos em que a decisão final vem confirmar 
a proposta conciliativa ou revelar-se menos favorável para a parte que recu-
sou a proposta em comparação com esta. 

Em nosso entender, parece-nos excessivo considerar que a recusa de 
uma proposta conciliativa possa, por si só, constituir violação dos referidos 
deveres. Na realidade, não podemos olvidar que a conciliação, e também a 
mediação, têm como finalidade primacial a realização da justiça do caso 
concreto através da contribuição da vontade dos interessados, sendo a volun-
tariedade do acto um elemento fundamental do mesmo. Sancionar a parte 
apenas porque recusa conciliar-se, ou aceitar a proposta formulada em sede 
de mediação/conciliação, reduz estes meios de composição de litígios a meros 
instrumentos de eficiência do sistema de justiça, sem atentar à natureza 
substancial dos mesmos enquanto meios, eles próprios, de realização de uma 
particular ideia de justiça. 

Cremos ainda que, em favor deste entendimento, podemos retirar impor-
tante contributo do art. 4.º, n.º 3, da Lei portuguesa sobre mediação civil e 
comercial, acima identificada, e que preceitua expressamente, por forma a 
dar consistência à necessária voluntariedade da mediação, que a recusa das 
partes em iniciar ou prosseguir o procedimento de mediação não consubs-
tancia violação do dever de cooperação nos termos previstos no Código de 
Processo Civil. Por igualdade de fundamentos, a recusa das partes em 
conciliar-se, nomeadamente através da aceitação de proposta conciliativa 
formulada pela contraparte ou pelo juiz, em sede de tentativa de conciliação, 
não consubstancia violação do dever de cooperação.

A adopção de distinto entendimento, permitindo o sancionamento por si 
só da recusa de proposta conciliativa nomeadamente pelo instituto da litigân-
cia de má-fé (cfr. art. 542.º, n.º 2, al. c), do CPC, realçando-se de todo o 
modo que não é qualquer violação do dever de cooperação que pode sus-
tentar uma condenação como litigante de má-fé, mas apenas a violação grave, 
com dolo ou negligência também ela grave), teria o efeito contraproducente 
de constituir elemento de intimidação apto a inculcar nas partes que devem 
aceitar o acordo proposto pelo mediador/juiz, qualquer que seja, para evitar 

69 , Alberto, obra citada.
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sancionamentos no processo judicial, o que afasta a possibilidade de realiza-
ção da ideia de Justiça nestes casos. Na realidade, se a passagem por 
procedimento de mediação ou conciliação obrigatório não será inconstitucional, 
ainda que eventualmente possa ser inadequado, já o é o acordo obrigatório. 

Admite-se, no entanto, que em casos particulares, a conduta das partes 
nestes contextos possa ser valorada, mas não já autonomamente, em sede 
de litigância de má-fé. Assim, por exemplo, tendo a parte recusado uma pro-
posta conciliativa que lhe era mais favorável em comparação com a sentença 
que depois foi proferida, será usual que se tenham provado factos que essa 
parte tenha negado. Nesses casos, e verificando-se haver fundamento bas-
tante para condenar a parte como litigante de má-fé agora ao abrigo do art. 
542.º, n.º 2, al. a) e/ou al. b), do CPC, poderá eventualmente ser ponderada 
a conduta da parte de recusa da proposta conciliativa feita pela contraparte 
ou pelo juiz (devidamente consignadas nos autos) para efeitos de graduação 
da multa a aplicar. Na realidade, nomeadamente da al. d) do n.º 2 do art. 
542.º retira-se que um dos fundamentos que justificam o sancionamento como 
litigante de má-fé é a actuação da parte, dolosa ou gravemente negligente, 
que redunda no protelamento da obtenção da decisão final. Outro caso em 
que podermos conceber a condenação da parte como litigante de má-fé, por 
força das als. c) e d) do n.º 2 do art. 542.º, será o caso da parte que provoca 
a suspensão da instância para recurso à mediação (cfr. art. 273.º do CPC) 
e, depois, de forma injustificada, se recusa a participar no processo de media-
ção. Tal actuação poderá, analisados os concretos contornos da mesma, ser 
avaliada como venire contra factum proprium e, nessa medida, constituir 
conduta processual atentatória da boa-fé.

Tudo dependerá, pois, da análise cuidadosa do caso concreto, no segui-
mento aliás do que propugna Joan Picó I Junoy: para o Autor, para que se 
possa verificar uma situação de má-fé processual, deve constatar-se a exis-
tência de um conflito entre, de um lado, o direito de defesa da parte que 
assume uma conduta reprovável em termos processuais e, de outro lado, o 
direito à tutela jurisdicional efectiva, à defesa, à igualdade de armas, à dura-
ção razoável do processo, entre outros. Este conflito, de difícil superação, e 
que se encontra em todos os casos de violação das regras da boa-fé proces-
sual, apenas se poderá resolver com atenção às particularidades do caso 
concreto, resultando inadequada qualquer solução apriorística.70

Já em sede de atribuição da responsabilidade pelas custas do processo 
poderá, a nosso ver, ser mais fácil a justificação para a valoração da conduta 
da parte que recusa a proposta conciliativa. Na realidade, e como acima 
referido, o princípio base do nosso sistema legal de custas é o da causalidade, 
podendo argumentar-se que a parte que recusa a proposta conciliativa que 
depois se vê confirmada em sede de sentença vem, afinal, dar causa ao 
processado posterior à apresentação da proposta (igualmente seja ela prove-

70 , Joan Picó I, La buona fede processuale..., pág. 181.
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niente do juiz ou da contraparte). Ainda assim, dever-se-á analisar cuidado-
samente os contornos concretos da situação, para aquilatar se a recusa é 
injustificada. Veja-se, por exemplo, o caso em que a parte recusa a proposta 
conciliativa nos termos do qual a mesma deveria receber do réu a quantia de 
50.000, por entender conseguir fazer prova bastante de que o réu lhe devia 
100.000; porém, antes do julgamento, falece a testemunha que lhe permitiria 
eventualmente fazer essa prova; não cremos que, neste caso, se possa con-
cluir que a recusa da proposta conciliativa tenha dado causa ao processado 
subsequente. 

Finalmente, uma breve alusão à questão de saber se a recusa de acei-
tação de proposta conciliativa pode ser valorada, por si só, para efeitos pro-
batórios. Não nos parece que a resposta deva ser afirmativa. Na realidade, 
na base da recusa podem estar diversas motivações sem qualquer ligação 
com a prova dos factos, desde logo, por exemplo, o conselho que à parte é 
dado pelo mandatário, o exacerbamento do litígio entre as partes que as 
impede de conceber “chegar a acordo” com a outra parte, etc.. É nossa con-
vicção que a verdade a estabelecer no processo é a verdade material, objec-
tiva, não sendo bastante para a realização da Justiça o estabelecimento de 
uma qualquer verdade, ainda que de harmonia com determinadas regras 
processuais. Não vemos que o comportamento das partes em sede de con-
ciliação seja por si só elemento probatório a valorar pelo tribunal aquando do 
acertamento dos factos. Poderá sê-lo, mas para tanto há que reconduzi-lo 
aos meios de prova por declarações de parte, nos termos em que estão 
previstos. Mas então o que realmente é elemento probatório não é a recusa 
de conciliação, mas a declaração que a parte faça sobre o facto (cfr. arts. 
452.º a 466.º do CPC português).

6. CONCLUSÃO

Findo este percurso, continuam acesas várias interrogações relativas às 
matérias que se vêm de analisar. Cremos, no entanto, poder tentativamente 
formar já algumas conclusões:

a) a resolução do litígio civil por autocomposição das partes, quando 
possível, é de estimular, na medida em que tem a potencialidade de 
assegurar de forma plena a realização do ideal de Justiça, ao mesmo 
tempo que comporta inegáveis vantagens de eficiência, celeridade e 
redução de custos;

b) o juiz deverá assumir um papel activo na busca de uma solução 
autocompositiva, sem, porém, que tal possa implicar a violação do 
dever de imparcialidade, o qual deverá assumir primazia;

c) as partes devem cooperar entre si e com o tribunal, nomeadamente 
nessa busca de solução autocompositiva. Porém, a recusa de parti-
cipar em procedimento conciliatório ou de mediação não é bastante, 
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por si só, para consubstanciar a violação do dever de cooperação e 
de agir de boa-fé. Tal violação, a existir, há de ser retirada de espe-
ciais contornos do caso concreto, que representem uma violação 
séria, dolosa ou gravemente negligente, do dever de agir com cor-
recção processual;

d) poderá eventualmente ser equacionada uma repercussão da conduta 
das partes em sede de conciliação na responsabilidade pelas custas 
do processo, atento o princípio da causalidade vigente na matéria, 
dependendo igualmente dos contornos do caso concreto;

e) não parece ser sustentável a valoração da recusa de participação 
em processo conciliatório ou de mediação, ou de proposta concilia-
tiva, para efeitos probatórios.
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