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Autocomposição - aqui, as próprias partes possuem a titularidade para resolver o conflito, podendo 

ocorrer autocomposição de duas formas:

1) Autotutela: possui caráter belicoso, correlato à vingança privada, com uma das partes usando de força 

física ou econômica para resolver o conflito em benefício próprio. É admitida apenas em alguns casos 

(direito de retenção), sendo em regra vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (crime de exercício 

arbitrário das próprias razões); aqui não existe a definitividade, visto que uma autotutela pode ser revista 

pela jurisdição estatal.

2) Autocomposição: modo pacífico de resolução de conflitos, podendo acontecer judicialmente ou 

extrajudicialmente, além da utilização de um terceiro (conciliador ou mediador).. A autocomposição pode 

acontecer de duas maneiras: unilateralmente ou bilateralmente.



A) Autocomposição Unilateral: subdivide-se em renúncia e submissão.

➢ Renúncia: acontece quando a parte que possui a pretensão abre mão de exercê-la (totalmente ou sobre parte do conflito

➢ Submissão: a parte que estava resistindo cede à vontade da parte possuidora da pretensão (totalmente ou sobre parte 

do conflito).

B) Autocomposição Bilateral: é a transação, que ocorre pela conciliação ou mediação. Na conciliação busca-se apenas um 

acordo, enquanto na mediação a própria solução do conflito é buscada. Além de ser meio mais célere para resolução do conflito, visto 

que a prestação de jurisdição é lenta, possui como marcas a gratuidade, a delegabilidade (juiz não participa) e a extrajudicialidade

(não há formação da lide por ser antes da resposta do réu). O CPC de 2015 inovou ao prestigiar a autocomposição, obrigando às 

serventias no sentido de oferecerem tal possibilidade.
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Heterocomposição – é o modo de tratamento de conflitos onde um terceiro participará da resolução, 

dividindo-se em:

1) Jurisdição Estatal – as partes deixam o problema nas mãos do Estado Juiz, o qual prestará jurisdição, 

característica esta marcante de um Estado Democrático de Direito, que a prestará de forma imparcial e 

desinteressada, fundamentada ao redor de um ordenamento legal objetivo, rompendo com a vingança 

privada inerente às sociedades arcaicas ausência do Poder Público e arbitrariedade do Estado na Idade 

Moderna; há definitividade, uma vez que o Estado detém o monopólio do ordenamento jurídico e 

prestação jurisdicional.

2) Arbitragem (jurisdição privada) – regulamentada pela lei 9.307/96, o terceiro interessado será o árbitro e 

não o juiz. Geralmente, a arbitragem é convencionada pelas partes dentro de cláusulas contratuais 

previamente acordadas, afastando a jurisdição estatal, sendo suas decisões consideradas títulos 

executivos extrajudiciais. Só poderá ser utilizada para tratar sobre direitos disponíveis (geralmente 

econômicos), que são aqueles bens jurídicos de menor valor se comparados com direitos essenciais 

(indisponíveis) como a vida, alimentação, liberdade (direito penal).


