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      RESUMO 
 
 
O presente estudo dedica-se à análise do instituto da mediação como método 

alternativo de solução de conflitos, abordando suas características, suas vantagens, 

seus procedimentos, seus personagens, bem como as normas e princípios que 

informam tal instituto. O estudo compreenderá a mediação como instrumento 

garantidor de autonomia e poder às partes, bem como seu papel relevante na crise 

do Judiciário.  

 

Palavras-chave: Mediação, Meios Alternativos de Solução de Conflitos, Novo Código 

de Processo Civil, Lei 13.140/15. 
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     ABSTRACT 
 
 
This study is dedicated to the analysis of mediation as an alternative dispute 

resolution institute, covering its features, its advantages, its procedures, its 

characters, and the rules and principles that inform such institute. The study will 

address the mediation as a tool which guarantees autonomy and power to the parties 

as well as its role in the judicial crisis. 

 
Key Words: Mediation, Alternative Dispute Resolution, New Civil Procedure Code, 
Law No. 13.140/15 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

A presente monografia teve como objeto investigar o instituto da mediação 

como meio alternativo de resolução de conflitos, sua importância na atualidade, suas 

peculiaridades, bem como as novidades legislativas acerca do tema. 

Para entender o tema proposto, o Capítulo I versa acerca do conflito em si, o 

que o caracteriza e quais seus tipos. 

O Capítulo II trata da justiça consensual, em oposição à justiça tradicional, 

destacando suas vantagens como um processo construtivo. 

Por sua vez, o Capítulo III destina-se à análise dos diferentes meios alternativos 

de resolução de conflitos, suas origens, suas características, peculiaridades e 

diferenças. Este capítulo também disseca o procedimento realizado nas audiências 

de mediação, bem como os princípios que informam tal instituto.  

O Capítulo IV aponta o porquê do debate acerca do tema, destacando as 

necessidades da sociedade que o instituto da mediação pode ajudar a atender. 

Por fim, o Capítulo V destina-se a analisar e entender as novidades trazidas 

pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei 13.140/15, conhecida como Lei da 

Mediação.  

Esta monografia, visando ao trabalho final de conclusão de curso, justifica-se 

pela necessidade de conhecimento e compreensão desse tema que é a mediação, 

tão em voga atualmente, em razão das modificações legislativas e da busca por 

instrumentos que atendam melhor as demandas da sociedade, bem como garantam 

um tratamento mais adequado aos seus conflitos. 

Na pesquisa monográfica foram adotados os métodos científico, indutivo e 

dedutivo, objetivando um modo de pensar ordenado, coerente e lógico. Buscou-se, 

desta forma, obter uma conclusão mais ampla a partir dos dados coletados.  

A presente pesquisa, de cunho teórico, trabalhou material para revisão do tema 

e sustentação da abordagem projetada no objeto da investigação. Para tanto, os 

dados foram obtidos em livros, artigos, sites da internet, relatórios e textos legais, 

envolvendo, portanto, uma análise doutrinária e legislativa.   
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CAPÍTULO I - CONFLITO 
 

 

Inicialmente, é imprescindível apontar que tudo o que será abordado no 

presente trabalho gira em torno do chamado “conflito”. Se este não existisse, não 

haveria soluções heterocompositivas ou autocompositivas. Na verdade, nem mesmo 

do Direito nós precisaríamos. No entanto, o conflito se revela inerente às relações 

humanas.  

 

1.1. Definição de conflito 

 

O conflito é fruto de percepções e posições divergentes quanto a fatos e 

condutas que envolvem expectativas, valores ou interesses comuns 1 . De fato, o 

conflito consiste em querer assumir posições que entram em oposição aos desejos de 

outro2. 

A limitação dos recursos naturais e humanos pode conduzir à disputa entre os 

indivíduos quanto à sua titularidade. Muitas vezes, a regra sobre a devida posição 

jurídica relativa ao bem é cumprida espontaneamente. Porém, pode haver uma 

pretensão que encontre resistência, situação caracterizadora do conflito3.   

 

1.2. A inevitabilidade do conflito 

 

Quando se fala de conflito, surge, de forma geral, em todas as pessoas, uma 

ideia negativa e assustadora: um claro alerta de perigo próximo, do qual elas devem 

se defender4 . Todavia, o conflito não é algo que devemos que deva ser encarado 

negativamente. É impossível uma relação interpessoal plenamente consensual.  Em 

qualquer relação, sempre poderá haver dissensos. Ademais, nenhum conflito é como 

se apresenta na superfície. A parte oculta é muito maior que a visível5. 

Em virtude dessa inevitabilidade, é muito importante ter a consciência de 

                                                 
1 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 

2008, p. 19 
2 VEZZULA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática. Instituto da Mediação, 1994, p. 20 
3 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro : Forense São Paulo : MÉTODO, 2008, 

p. 24 
4 VEZZULA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática. Instituto da Mediação, 1994, p. 17 
5 Idem, p. 29. 
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entender o conflito como fenômeno inerente à natureza humana, de modo a tratá-lo 

da melhor forma possível 6 . Essa compreensão possibilita e ajuda muito o 

empreendimento dos métodos alternativos de conflitos que serão tratados aqui, na 

medida em que se percebe que o conflito vai muito além do aspecto meramente 

jurídico. 

Dentro desta visão, o conflito pode ser entendido como uma oportunidade para 

reflexão sobre a relação da qual se originou, alterando-a. É a transformação do conflito; 

dele pode advir uma oportunidade de estabelecimento de um novo relacionamento 

entre as partes7. 

 

1.3. Tipos de conflito 

 

Obviamente, os conflitos apresentam diferentes níveis, características e 

complexidades. Essas diferenças vão direcionar os conflitantes a optarem por 

diferentes métodos de abordagem do conflito. 

Por exemplo, se o caso envolve preponderantemente questões materiais e não 

há histórico de relacionamento anterior entre as partes, ou se ele é meramente 

circunstancial, pode-se dizer que se trata de um conflito objetivo8. 

Já nos casos em que há histórico de inter-relações entre as partes ou se trata 

de caso em que as partes deverão manter contatos futuros, os aspectos subjetivos 

adquirem relevância e influenciam a abordagem dos aspectos objetivos. Nesse caso, 

o conflito se apresenta como eminentemente subjetivo9.   

Portanto, cada conflito apresenta suas peculiaridades, que apontarão a melhor 

técnica para enfrentá-lo. A opção por provocar a jurisdição sempre estará sempre 

disponível, claro. Mas, como será visto no presente trabalho, cada vez mais, as 

soluções alternativas se revelam mais eficientes na persecução da pacificação social. 

 

 

 

                                                 
6 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 

2008, p. 19 
7 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução 

até a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 7 
8 Idem, p. 8 
9 Idem, p. 9 
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CAPÍTULO II -  JUSTIÇA CONSENSUAL 
 

 

O instituto da mediação, objeto do presente estudo, faz parte de um fenômeno 

abrangente e global, que vem ganhando cada vez mais força nos últimos tempos. 

Trata-se da busca pela justiça consensual, em oposição ao tradicional modelo 

contencioso. 

 

2.1. O sistema tradicional como processo destrutivo  

 

O sistema jurídico tradicional baseia-se no sistema binário: um dos litigantes 

deve vencer a causa, ao passo que o outro será o perdedor. Entretanto, nesse pálido 

cenário, as partes vencedoras de uma disputa frequentemente se sentem perdedoras 

em razão do tempo, das custas e, em alguns casos, da perda de vínculo. Essa forma 

de colocar as diferenças empobrece o espectro de soluções possíveis, dificulta a 

relação entre as pessoas envolvidas e gera custos econômicos, afetivos e 

relacionais10. 

O jurista alemão Rudolf von Ihering afirmava que o direito visava à paz. Porém, 

inúmeras vezes, paz é o que menos se encontra ao longo de um processo judicial 

tradicional, caracterizado pelo modelo contencioso de tratamento de conflitos. Revela-

se, portanto, oportuno mencionar a classificação elaborada por Morton Deutsch. 

Segundo o psicólogo e pesquisador americano, os processos de resolução de 

disputas são classificados em processos construtivos e destrutivos11. 

Um processo destrutivo se caracterizaria pelo enfraquecimento ou rompimento 

da relação social preexistente à disputa em razão da forma pela qual esta é conduzida. 

Em processos destrutivos há a tendência de o conflito se expandir ou tornar-se mais 

acentuado no desenvolvimento da relação processual. Em síntese, as partes 

concluiriam a relação processual com esmaecimento da relação social preexistente à 

disputa e acentuação da animosidade decorrente da ineficiente forma de endereçar o 

conflito12. 

                                                 
10

  SCHNITMAN, Dora Fried. Novos paradigmas na resolução de conflitos. In: CHNITMAN, Dora Fried; 

LITTLEJOHN, Stephen (Org.).Novos paradigmas em mediação. Tradução de Marcos A. G. Domingues e Jussara 

Haubert Rodrigues. Porto Alegre: ArtMed, 1999. p.17. 
11 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 5ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2015, p. 49. 
12 Idem 
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O modelo contencioso de solução de conflitos constitui, com uma infeliz 

regularidade, um exemplo de processo destrutivo. Esse modelo, calcado no 

antagonismo, enseja respostas combativas e acirradas. Geram nas partes e nos 

advogados uma postura de luta que os afastam dos objetivos de composição com 

justiça13 . Além disso, não é raro que, mesmo ao final do processo, permaneça a 

litigiosidade e a animosidade. O processo finda, o conflito, nem sempre. 

O magistrado também é distante das partes no modelo litigioso tradicional. O 

processo escrito e o excesso de trabalho conduziram a um progressivo 

distanciamento entre o juiz e as partes14 . Estas, os reais interessados, pouco são 

ouvidas, de modo que, em muitos casos, os reais problemas, os aspectos relevantes 

da questão não são estudados, levando a resultados insatisfatórios15. 

 Dessa forma, esta visão do conflito, como um litígio baseado no sistema 

“ganha-perde”, precisa ser revista. A justiça consensual busca justamente esse 

propósito, sendo um exemplo de processo construtivo, seguindo a classificação de 

Deutsch. 

 

2.2. A solução consensual como processo construtivo 

 

Os processos construtivos, segundo Deutsch, seriam aqueles em razão dos 

quais as partes concluiriam a relação processual com um fortalecimento da relação 

social preexistente à disputa. Os processos construtivos caracterizar-se-iam pela 

capacidade de estimular as partes a desenvolverem soluções criativas que permitam 

a compatibilização dos interesses aparentemente contrapostos; pela capacidade de 

as partes ou do condutor do processo motivarem todos os envolvidos para que 

resolvam as questões sem atribuição de culpa e pela disposição de as partes ou do 

condutor do processo a abordar, além das questões juridicamente tuteladas, todas e 

quaisquer questões que estejam influenciando a relação das partes16. 

No modelo consensual, busca-se o “ganha-ganha”. Ele preconiza a ordenação 

de meios para gerar condições objetivas e predispor as partes para a realização de 

                                                 
13 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro : Forense São Paulo : MÉTODO, 2008, 

p.107 
14 GRECO, Leonardo. O acesso ao direito e à justiça. Disponível em: <>. Acesso em: 15/05/15 
15 SALES, Lilia Maia de Moraes. Justiça e Mediação de Conflitos, p.65 
16 Idem 
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acordos17. Os próprios envolvidos buscam alcançar uma solução mais favorável. Há 

uma maior aproximação entre eles, diferentemente do modelo contencioso, em que, 

geralmente, as partes não falam entre si, mas por meio de seus advogados. 

Em virtude desses elementos, a abordagem consensual se revela não só 

atraente, mas também, cada vez mais, necessária, pois, através dela, é possível 

ampliar o objeto da discussão para que se possa tocar em pontos vitais da 

controvérsia, visto que ela possibilita a investigação dos verdadeiros interesses e 

conduzem à identificação diferenciada do “conflito processado” e do “conflito real” 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias e acesso à justiça, p. 786 
18 BACELLAR, Roberto Portugal. A mediação no contexto dos modelos consensuais de resolução de conflitos. 

Disponível em: <http: //www.tj.ro.gov.br/emeron/revistas/revista8/08.htm>. Acesso em: 11/04/2016 
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CAPÍTULO III - MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

3.1. Introdução 

 

A busca por uma desprocessualização dos conflitos, na verdade, acaba por 

resgatar uma antiga tradição na persecução da solução das controvérsias, em que a 

solução dos litígios se dava pelos próprios particulares, fosse na Grécia antiga, no 

Extremo Oriente ou na Europa cristã19. 

Ao longo da história, as fontes primárias para tal objetivo eram o que hoje 

chamamos de meios alternativos, o que evidencia que, atualmente, reconhecemos o 

método jurisdicional estatal como o mecanismo padrão. Essa denominação decorre 

de uma visão científica que trata a jurisdição estatal como único meio ordinário de 

pacificação social, decorrente de uma cultura de Estado intervencionista.  

Há quem diga até que essa denominação, “meios alternativos”, é imprecisa, 

histórica e tecnicamente, tendo em vista que o meio mais antigo de solução de 

conflitos não é o judicial, além dos meios chamados alternativos não excluírem o 

judicial, pois, na verdade, todos se complementam20. 

Com a evolução do Direito Processual, a jurisdição foi deslocada para o centro 

da teoria processual, sendo seu exercício considerado monopólio do Estado. Isso 

acabou levando ao desuso as outras vias de solução de conflitos. 

Não obstante, verifica-se hoje que a preponderância do Poder Judiciário na 

sociedade, no que diz respeito à solução dos conflitos, acabou levando ao aumento 

do número de processos, ao congestionamento dos tribunais e à consequente demora 

da prestação jurisdicional, com a crescente insatisfação dos jurisdicionados, fazendo 

surgir movimentos para a busca da solução desses problemas, entre os quais, 

aqueles que buscam a utilização dos meios alternativos de conflitos. 

 

 

 

 

                                                 
19LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 64 
20

  CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 

87 
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3.1.1. A retomada dos meios alternativos  

 

O conceito moderno das vias extrajudiciais como meios alternativos de solução 

de conflitos, apesar da bagagem histórica advinda da civil law, vem do direito norte-

americano. Também vem dele o tratamento dos meios alternativos sob a forma de um 

gênero, capaz de congregar várias espécies, popularizando a expressão Alternative 

Dispute Resolution (ADR), resultado do chamado ADR movement.21 

Ao final dos anos 70, alguns Estados americanos começaram a implantar 

procedimentos de Resolução Alternativa de Conflitos. Com a publicação da Civil 

Justice Reform Act de 1990, as ADRs passaram a permear permanentemente o 

cenário daquele país22 

Estas técnicas surgiram, na verdade, fora da seara jurídica. Seu 

desenvolvimento alcançou propagação e eficiência nas áreas negociais e políticas, 

onde é vasta a necessidade de negociações. É bastante evidente, inclusive, o caráter 

privado dessas técnicas, sem a interferência estatal. Aliás, essas técnicas foram 

abraçadas pelo campo jurídico justamente em virtude da ineficiência do Estado na 

prestação jurisdicional.23 

Também em função da baixa confiança no modelo contencioso tradicional do 

Judiciário, tanto no Brasil quanto nos EUA 24 , as ADRs vêm deixando de ser 

consideradas “alternativas”, passando a ser “essenciais”. A obrigatoriedade da 

mediação no Novo Código de Processo Civil, como será visto mais à frente, constitui 

um exemplo dessa mudança de percepção. 

Apesar do rol de técnicas alternativas de resolução de conflitos não apresentar 

uma homogeneidade, a ideia de liberdade pode ser apontada como um traço comum. 

A busca pela solução pela via alternativa pressupõe a liberdade de escolha e a 

autonomia das partes, princípios basilares desses meios. É possível às partes até 

                                                 
21

  LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes. A contribuição dos meios alternativos para a solução das 

controvérsias. In: AS GRANDES TRANSFORMAÇÕES DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: 

HOMENAGEM AO PROFESSOR KAZUO WATANABE. Disponível em: <>. Acesso em: 19 mai 2015 
22FACCHINI NETO, Eugênio. ADR (Alternative Dispute Resolution) – meios alternativos de resolução de 

conflitos: solução ou problema? In: Direitos fundamentais & justiça, ano 5, nº17, out/dez 2011. Disponível 

em: <http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/17_Dout_Nacional_3.pdf> Acesso em: 15/02/16 
23

 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008, p. 

180 
24FACCHINI NETO, Eugênio. ADR (Alternative Dispute Resolution) – meios alternativos de resolução de 

conflitos: solução ou problema? In: Direitos fundamentais & justiça, ano 5, nº17, out/dez 2011. Disponível 

em: <http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/17_Dout_Nacional_3.pdf> Acesso em: 15/02/16 

http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/17_Dout_Nacional_3.pdf
http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/17_Dout_Nacional_3.pdf


 

18 

 

mesmo a escolha do método pelo qual vão perseguir a solução do conflito. 

Faz-se mister apontar que utilização desses meios alternativos de solução de 

conflitos não pretende substituir a solução estatal, mas proporcionar à população 

variadas e adequadas formas de tutela. Apesar do Direito ser monopólio do Estado, a 

jurisdição, não obstante sua preponderância, coexiste com os meios alternativos.   

A Constituição Federal, ao garantir o acesso à justiça, por meio do devido 

processo legal, visa precipuamente garantir a tutela jurisdicional a todos, de modo que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito fique prejudicada. E, apesar do processo judicial 

ser um dos meios pelo qual o titular do direito subjetivo violado pode obter proteção, 

ele não é o único, de modo que há casos em que a solução consensual se apresenta 

como instrumento viável de pacificação dos litigantes25.  

Dessa forma, o uso dos meios alternativos de solução de conflitos auxilia o 

Poder Judiciário no desenvolvimento de sua função constitucional e possibilita o 

alcance dos escopos da participação e da pacificação26. 

O Brasil vem, aos poucos, aprendendo essa importante lição do direito 

comparado. Enquanto outros países, notadamente os EUA, apresentam ricos 

exemplos de meios alternativos de solução de conflitos, nosso país apresenta um 

arsenal mais tímido, que se resume basicamente aos mecanismos da arbitragem, da 

conciliação e da mediação. 

 

3.2. Arbitragem 

 

Dentre os três meios alternativos de solução de conflitos utilizados no Brasil, a 

arbitragem constitui-se no método heterônomo. Na história, veio posteriormente aos 

métodos baseados na autocomposição e à autotutela. As partes designavam uma 

pessoa alheia a elas, depositária de confiança e credibilidade – geralmente os 

sacerdotes e os anciãos –, para decidir a respeito da controvérsia27. 

 Atualmente, a arbitragem pode ser definida como um processo eminentemente 

                                                 
25LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 64 
26Idem 
27

 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem alternativas à 

jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.114 
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privado– existem arbitragens internacionais públicas –, nas qual as partes ou 

interessados buscam o auxílio de um terceiro, neutro ao conflito, ou de um painel de 

pessoas sem interesse na causa, para, após um devido procedimento, prolatar uma 

decisão (sentença arbitral) visando encerrar a disputa. Trata-se de um processo, em 

regra, vinculante, em que ambas as partes são colocadas diante de um árbitro ou um 

grupo de árbitros28. 

 A característica principal da arbitragem é sua coercibilidade e capacidade de 

pôr fim ao conflito. É mais finalizadora do que o próprio processo judicial, visto que 

não há recurso na arbitragem. À sentença arbitral é garantido status de título executivo 

extrajudicial. Esse método de resolução de conflitos é regido pela Lei n. 9.307/96. 

Usualmente, em razão dos custos, apenas causas de maior valor em 

controvérsia são submetidas à arbitragem e os procedimentos podem durar diversos 

meses. É, portanto, o instrumento alternativo de resolução de conflitos menos 

acessível ao público em geral.  

 

3.3. Conciliação 

 

A conciliação, método de autocomposição, constitui um dos meios mais 

utilizados para a resolução de conflitos, seja como forma de evitar a utilização da 

jurisdição, seja para abreviar a solução de uma pretensão apresentada perante os 

tribunais. 

Na conciliação, a intervenção de uma terceira parte, alheia ao conflito, auxilia 

os interessados a encontrarem uma plataforma de acordo tendo em vista resolver a 

disputa, limitando-se o conciliador a promover o contato entre as partes, facilitando 

sua comunicação29. Existe também a conciliação judicial, que é desenvolvida durante 

o curso de um procedimento judicial e visa a obtenção da solução do litígio pelas 

próprias partes antes que sobre ele se manifeste o Estado-Juiz, podendo ser realizada 

pelo próprio juiz que preside o processo ou por conciliador por ele designado. 

O Novo Código de Processo Civil trouxe a obrigatoriedade da audiência de 

conciliação, como uma forma de estimular a utilização dos meios alternativos. Além 

                                                 
28

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, 5ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2015, p. 23 
29Idem 
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disso, o juiz pode, a qualquer tempo, buscar a conciliação, disposição já prevista no 

antigo Código de Processo Civil.  

 

3.4. Mediação 

 

3.4.1. Conceito 

 

Trata-se de um método autocompositivo de resolução de disputas no qual se 

desenvolve um processo composto por vários atos procedimentais pelos quais um 

terceiro imparcial facilita a negociação entre as pessoas em conflito, habilitando-as a 

melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que se compatibilizam aos 

seus interesses e necessidades30. Na mediação, as partes apropriam-se do poder de 

gerir seus conflitos, diferentemente da jurisdição estatal tradicional, na qual este poder 

é delegado aos profissionais do direito31. 

A missão do mediador, que conduzirá o procedimento com imparcialidade, é 

criar ou restaurar a comunicação entre as partes, assim como resgatar nos 

contendores sua responsabilidade individual, de modo a possibilitar que os próprios 

envolvidos consigam chegam à uma medida adequada para a solução do conflito 

presente e a prevenção de outros32 . Ele é o facilitador do diálogo, sendo esse o 

principal foco da mediação, em oposição à conciliação: esta procura mais o acordo, 

aquela, a restauração do diálogo e da relação entre as partes. 

Na mediação não há imposição de uma decisão final. Os envolvidos irão atuar 

para, conjuntamente, divisarem saídas para seus impasses e eventual acordo será 

celebrado pela vontade dos interessados. Dessa forma, a satisfação das partes é 

significativa, visto que elas mesmas são as autoras da decisão. Esse método 

apresenta, ainda, o potencial para abordar o conflito sem gerar a sensação de que 

uns se sagraram vencedores enquanto outros foram derrotados.  

                                                 
30Idem, p. 20  
31

  BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à 

jurisdição. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 134 

 
32

 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008, p. 

70 
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No entanto, o instrumento da mediação, decididamente, não é para todos. 

Aquele que busca e acredita na mediação como método eficaz para solucionar seu 

conflito deve apresentar uma boa dose de maturidade. Quem está apto a tratar o 

conflito através da mediação é aquele que, capacitado para decidir, deseje preservar 

seu relacionamento com o outro, com o objetivo de tomar decisões que contemplem 

a satisfação dos interesses de ambos, num clima cordial, sem difusão e sem 

demoras33. O mediador deve esperar e exigir essa postura das partes; no entanto 

também deve saber agir para acalmar seus ânimos e suas angústias, naturais em 

muitos procedimentos que visam à solução consensual34. 

 

3.4.2. Mediação judicial e extrajudicial 

 

A mediação pode ser judicial, quando realizada uma vez iniciado um processo 

jurisdicional, podendo sua realização ser impulsionada pelo juiz ou decorrer da 

vontade das partes, sendo, todavia, em ambos os casos, presidida por um terceiro 

distinto do juiz que preside a causa. 

No antigo Código de Processo Civil, não havia previsão acerca do instituto da 

mediação. No entanto, o Novo Código de Processo Civil, assim como a Lei 13.140/15, 

conhecida como Lei da Mediação, vêm para suprir essa falta. Esses dispositivos serão 

analisados mais adiante, quando se constatará a obrigatoriedade da mediação. 

Por sua vez, a mediação extrajudicial é aquela que se desenvolve à margem 

de um processo judicial, conduzida por um terceiro não vinculado à jurisdição, seja 

participante de entidades privadas que ofertam serviço de mediação de conflitos, as 

chamadas Câmaras Privadas, seja integrante de programas públicos ou comunitários 

de mediação de conflitos. 

 

3.4.3. Mediação e conciliação 

 

O grande trunfo da mediação é, justamente, restaurar o diálogo e a 

comunicação, com foco na pacificação duradoura. Aí reside a principal distinção entre 

a mediação e a conciliação. Enquanto a mediação busca restaurar e proteger a 

                                                 
33VEZZULA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática. Instituto da Mediação, 1994, p. 39 
34Idem 
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relação entre as partes, o foco da conciliação está na obtenção de um acordo 

satisfatório para as partes.  

Percebe-se, portanto, que a mediação é o método indicado para os conflitos 

que envolvem relações duradouras, com a preponderância dos aspectos subjetivos. 

Por outro lado, a conciliação se apresenta como o mais indicado para os conflitos que 

envolvem relações superficiais, em que o aspecto objetivo prepondera35. 

Tanto a mediação quanto a conciliação são meios alternativos de solução de 

conflitos baseados na autocomposição. Em ambos os casos, existe a presença de um 

terceiro imparcial, e a introdução deste significa que os interessados renunciaram 

parte do controle sobre a condução da resolução da disputa36. 

Não obstante, as partes mantêm o controle sobre o resultado. Tanto na 

mediação, quanto na conciliação, as partes não precisam chegar a um acordo. Podem 

continuar, suspender, abandonar e retomar as negociações. Têm ainda a 

possibilidade de encerrar a mediação a qualquer hora sem sofrerem maiores prejuízos, 

pois este é um processo não vinculante, como a arbitragem37. 

O processo é vinculante quando os interessados possuem o ônus de participar 

dos atos procedimentais. Por exemplo, em uma arbitragem, se a parte ré opta por não 

mais participar do procedimento, presumir-se-ão verdadeiros alguns dos fatos 

alegados pela outra parte38. Percebe-se, portanto, que as partes possuem uma maior 

autonomia nos procedimentos autocompositivos. 

 

3.4.4. O mediador 

 

O mediador é aquela terceira pessoa, escolhida ou aceita pelas partes, que 

com técnicas próprias, facilita a comunicação, possibilitando um diálogo pacífico e um 

acordo satisfatório. Ele é, portanto, o condutor da mediação de conflitos, auxiliando o 

diálogo entre as partes, visando transformar o impasse apresentado, diminuindo a 

hostilidade, possibilitando que as próprias partes encontrem uma solução 

                                                 
35LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 39 
36

 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, 5ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2015, p. 20 
37Idem, p.21 
38Idem 
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satisfatória39. 

Verifica-se, dessa forma, que o mediador não é um juiz, tendo em vista que 

nem impõe um veredito, nem tem o poder outorgado pela sociedade para decidir pelos 

demais. 

Também não é um negociador que toma parte na negociação, como 

interessado direto dos resultados. Para o mediador o importante é que as partes 

descubram seus verdadeiros interesses e consigam um mínimo de inter-

relacionamento para discutirem esses interesses. Tampouco é um árbitro que emite 

um laudo ou decisão. O mediador cuida especialmente da inter-relação entre as partes 

e a descoberta dos interesses reais de cada uma delas. Por sua vez, o árbitro não se 

preocupa com inter-relacionamento, senão com as informações técnicas 

apresentadas, na base das quais, com fundamentos em seus conhecimentos 

específicos, ditará um laudo ao qual que as partes se comprometeram a aceitar. O 

árbitro nem precisa conhecer pessoalmente às partes, sendo suficiente que elas lhe 

apresentem um relatório de suas posições40. 

O mediador não pode agir como o advogado, que escuta o cliente pensando 

quais leis que enquadram o caso apresentado, e na jurisprudência existente. Também 

não pode agir como o psicólogo que escuta com objetivo terapêutico; ainda que muitas 

técnicas psicológicas do mediador sejam tomadas da psicologia, o mediador investiga 

para conhecer os reais interesses e não pretende exercer nenhum procedimento 

terapêutico41.   

Na verdade, trata-se de uma profissão nova que, apesar de utilizar técnicas e 

conhecimentos de outras profissões e ramos, com elas não se deve confundir. 

Conforme será visto adiante, a legislação pátria optou por não restringir essa profissão 

aos profissionais do direito.  

Em resumo, o mediador é um terceiro neutro, que conduz o procedimento de 

mediação, sem, no entanto, decidi-lo, mas buscando estabelecer a comunicação entre 

as partes para que elas mesmas encontrem a solução para o conflito.   

É importante apontar que o mediador, assim como o procedimento da mediação, 

deve atentar para certos princípios, na realização da sua tarefa. Ele deve ser sempre 

imparcial, de modo que não pode existir qualquer conflito de interesses ou grau de 

                                                 
39SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.47. 
40VEZZULA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática. Instituto da Mediação, 1994, p. 49-50 
41Idem 



 

24 

 

relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade 42 . Além disso deve ter 

credibilidade e competência para conduzir o procedimento, devendo declinar da tarefa 

quando não tiver as qualificações necessárias para o caso43. 

O profissional da mediação deve ainda atentar para um dos pontos mais 

relevantes quando se trata do desse instituto, a confidencialidade. Os fatos, situações 

e propostas ocorridas durante a mediação são sigilosos, de modo que aqueles que 

participarem do processo devem obrigatoriamente manter o sigilo sobre todo conteúdo 

a ele referente44. 

 

3.4.5. O procedimento da mediação 

 

Conforme abordado neste trabalho, a mediação se constitui em um 

procedimento autocompositivo que visa solucionar conflitos. Portanto, como todo 

procedimento, é uma sequência de atos numa certa direção, divididos em fases ou 

etapas45. 

Todavia, antes da primeira etapa da mediação, existe o que se chama de pré-

mediação, que se trata de uma reunião prévia, preparatória à mediação, que pode ser 

realizada na presença de ambas as partes, ou se desdobrar em encontros separados 

com cada uma delas. Se possível, deve ser realizada por um profissional diferente 

daquele que realizará a mediação propriamente dita, para que não coloque em risco 

a imparcialidade do profissional46. 

 

3.4.5.1. A pré-mediação 

 

Esse momento visa eliminar ou, pelo menos, mitigar o caráter adversarial entre 

os conflitantes. Além disso, também tem como objetivo explicar a responsabilidade 

absoluta das partes pelo processo de mediação e as funções do mediador. Nesse 

momento, deve-se esclarecer sobre o trabalho cooperativo das partes, a necessidade 

                                                 
42SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.51 
43Idem 
44Idem, p. 52 
45LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 30 
46Idem, p. 31 
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do respeito mútuo e a exigência da escuta atenta ao que cada um deseja47.   

 

Essa reunião visa ainda ouvir das partes suas razões, com vistas a detectar os 

principais pontos do conflito, verificando se o mesmo é passível de mediação. Busca 

também esclarecer as partes sobre os objetivos e o procedimento a ser desenvolvido, 

além de obter a concordância das partes com o procedimento e o seu 

comprometimento48. 

A realização da pré-mediação não é indispensável. Todavia, ela se mostra 

importante na medida em que o tempo entre essa reunião prévia e a mediação de fato 

deve servir para a mudança de posição das partes frente ao conflito e frente ao outro, 

possibilitando um diálogo pacífico, viabilizando a comunicação efetiva49. 

 

3.4.5.2. Etapas da mediação 

 

3.4.5.2.1. Acolhida 

 

Essa é a primeira etapa da mediação, correspondendo à primeira sessão. 

Constitui-se no primeiro encontro entre as partes e o mediador – visto que se espera 

que o mediador seja profissional diverso do pré-mediador. Nessa etapa o mediador 

recebe os mediados, procede-se às identificações e apresentações e estabelece as 

regras básicas de tratamento que deverão ser observadas50. 

Tornam-se claras as fases do procedimento, a imparcialidade do mediador, a 

voluntariedade de tal processo, o respeito mútuo necessário, a garantia do sigilo, a 

igualdade das partes, suas responsabilidades pelas decisões, os honorários do 

mediador e a forma de pagamento51. Em suma, é nessa etapa em que as dúvidas 

acerca do procedimento devem ser tiradas. 

 

 

                                                 
47SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.61 
48LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 31 
49SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.62 
50LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 32 
51SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.63 
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3.4.5.2.2. Declaração inicial das partes 

 

Nessa fase, o mediador convida os mediados a exporem suas razões, 

estimulando-os a apresentarem seus problemas, suas aspirações, bem como as 

possíveis soluções pensadas para o conflito, assim como a prestarem atenção um no 

outro52. 

O mediador deve ouvir com atenção, deixando as partes à vontade, 

confortáveis para expressar os sentimentos sem obstáculos, conduzindo o processo 

sem sugerir soluções53. Cabe apontar que aqui o mediador deve prestar atenção não 

só nas palavras e na narrativa de cada parte, mas também à linguagem não verbal 

dos conflitantes, que expressam suas reações e estados emocionais54. 

O mediador escuta e observa, sem julgamento, devendo também ficar atento 

aos seus próprios sentimentos, tendo sempre o cuidado de não julgar ou censurar. 

Além disso, não deve interromper os mediandos em suas primeiras intervenções, 

devendo estimulá-los com perguntas quando eles tiverem dificuldades55.   

 

3.4.5.2.3. Planejamento 

 

Na presente etapa, após ouvir as versões das partes, o mediador procederá à 

realização de um resumo, o qual servirá de ponto de partida para a negociação, 

permitindo que as partes o interrompam para esclarecer qualquer erro ou inexatidão56. 

No resumo, as duas narrativas são integradas numa única. A revelação do 

resumo pode dar ensejo a novos sentimentos, percepções e reações, que devem ser 

objeto de novas e pacientes escutas e questionamentos57. Nesse momento, deve o 

mediador aproveitar para mostrar os pontos de convergência, os pontos positivos de 

forma a criar base sólida para a comunicação58.   

                                                 
52Idem 
53Idem 
54LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 33 
55VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 

2008, p. 93 
56LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 33 
57VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 

2008, p. 94 
58SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.63 
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3.4.5.2.4. Esclarecimento dos interesses ocultos 

 

Após o resumo produzido na fase de planejamento, inicia-se a fase de 

investigação mais aprofundada, buscando alcançar os verdadeiros interesses59. Com 

o aprofundamento, surgem as principais divergências, contradições e obscuridades60. 

Essa fase é de suma importância, tendo em vista que, ao aprofundar as 

investigações, o conflito se revela, cada vez mais claro. É uma fase delicada, que 

pode acirrar os ânimos, devendo o mediador ser cauteloso, visando evitar possíveis 

agressões mútuas, podendo ser o caso até de se verificar a necessidade de uma 

sessão privada61. 

 

3.4.5.2.5. Negociação do acordo 

 

Nessa etapa final e decisiva, passa-se a redigir o acordo. As partes devem ser 

estimuladas a apresentar várias opções ou formas de satisfazer os interesses 

identificados. O mediador, nessa etapa, apesar de não chegar a sugerir diretamente 

às partes uma opção de acordo, apresenta um papel ativo, auxiliando-as a pensarem 

sobre as várias possibilidades de atendimento e satisfação dos interesses62. Obtida a 

composição, o acordo será redigido, com a participação das partes e seus advogados. 

O acordo pode ser ajustado verbalmente, mas o mais comum é a que seja lavrado um 

instrumento de acordo63. 

Essas são as fases do procedimento da mediação. Todavia, é necessário 

ressaltar que a mediação é um procedimento flexível, que contempla as necessidades 

e o tempo que as partes precisam para se relacionar e chegar, ou não, a um acordo. 

Podemos saber como começar mas nunca como continuará, nem muito menos como 

terminará64. Portanto, essas etapas não são estanques, tendo cunho eminentemente 

didático, sendo comum, na aplicação do procedimento, que se pulem etapas ou que 

                                                 
59LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 

a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 34 
60Idem 
61SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: Gzed., 2010, p.64 
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se volte à etapa já ultrapassada, gastando maior tempo em umas que em outras65. 

 

3.4.6. Princípios da mediação 

 

Assim como todo instituto que habita o mundo do direito, o instrumento da 

mediação também deve ser conduzido com a rigorosa observação de certos princípios. 

Alguns são princípios gerais, enquanto outros são mais específicos, inerentes às 

características da própria mediação. 

Segundo o novo Código de Processo Civil, seu art. 166 dispõe que “ a 

conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da 

imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da 

informalidade e da decisão informada. ” 

Já a Lei 13.140/15, conhecida como Lei da Mediação, prevê que esse instituto 

se encontra regido pelos princípios da imparcialidade do mediador, da isonomia entre 

as partes, da oralidade, da informalidade, da autonomia da vontade das partes, da 

busca do consenso, da confidencialidade e da boa-fé. 

 

3.4.6.1. Princípio da independência 

 

Este princípio rege a atuação do mediador, que tem a obrigação de atuar com 

liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa. Segundo o art. 1º, § 5º, do 

Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, é permitido que o mediador recuse, 

suspenda ou interrompa a sessão caso as condições necessárias para seu bom 

desenvolvimento não estejam presentes. Este princípio também resguarda o 

mediador no sentido de ele não ser obrigado a redigir acordo ilegal ou inexequível. 

 

3.4.6.2. Princípio da imparcialidade 

 

 O respeito pela vontade das partes não é nada menos que fundamental, de 

                                                 
65LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e evolução até 
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modo que o mediador deve sempre atentar para não a macular. Sua função se resume 

a ser um facilitador e estimulador do diálogo. As partes, após o restabelecimento da 

comunicação, devem se mostrar aptas a decidir o problema, sem intervenção do 

mediador no sentido de induzir as decisões. Conforme o art. 1º, § 3º do Código de 

Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, esse princípio se configura como o 

dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando 

que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, 

compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer 

espécie de favor ou presente. 

 

3.4.6.3. Princípio da autonomia da vontade 

 

Tal princípio entrega aos mediados o poder de protagonizar o encaminhamento 

da controvérsia, o que inclui desde a escolha pelo método compositivo até a 

responsabilidade pelo resultado final. Somente os indivíduos que estão vivenciando o 

problema são responsáveis por um possível acordo, de modo que o mediador 

somente facilitará o diálogo, não lhe competindo poder de decisão66. 

De acordo com o art. 2º, § 2º do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, 

o mediador tem o dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, 

assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com 

liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo e de 

interrompê-lo a qualquer momento. 

 

3.4.6.4. Princípio da confidencialidade 

 

Este princípio importantíssimo e basilar dos meios autocompositivos determina 

que o mediador, conforme dispõe o art. 1º, §1º do Código de Ética de Conciliadores e 

Mediadores, tem o dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na 

sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis 

vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos 

envolvidos, em qualquer hipótese. 
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3.4.6.5. Princípio da oralidade e informalidade 

 

O procedimento da mediação não tem regras fixas; não há nenhuma forma 

exigível para sua condução. Sendo assim, diferentemente da abordagem formalista 

do procedimento judicial clássico, o instrumento da mediação comporta um caráter 

mais informal, tendo em vista que esta informalidade pode favorecer a comunicação 

tanto entre as partes como entre estas e o mediador. Havendo maior desconcentração 

e tranquilidade, o encontro de uma composição satisfatória se torna mais provável. 

No que se refere à formalização do acordo obtido entre as partes, também não 

há nenhuma exigência formal. Como na mediação o acordo é derivado da livre 

vontade das partes, a formalização por escrito pode mesmo ser dispensada. Inclusive, 

em alguns casos, a exigência de formalizar o fruto do consenso pode acabar 

restaurando a desconfiança entre as partes. Cabe ao mediador a percepção da real 

necessidade em se averbar por escrito o que foi acordado no procedimento negocial67. 

Ressalta-se que o acordo formalizado terá força de título executivo extrajudicial. 

 

3.4.6.6. Princípio da decisão informada 

 

Por esse princípio, somente se considera legítima uma solução na mediação 

(ou conciliação) se a parte possui plenas informações quanto aos seus direitos e ao 

contexto fático no qual está inserida. Por esse motivo, não se considera adequada a 

composição quando alguém desconhece seus direitos68. 

 

 

3.4.6.7. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Apesar de não constar no rol dos princípios norteadores no Novo Código de 
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Processo Civil, nem na Lei de Mediação, este princípio é basilar da República 

Brasileira. É o principal direito fundamental da Constituição de 1988, constituindo-se 

como ícone da evolução neoconstitucional do país69. 

A mediação, ao posicionar o mediando como protagonista do processo, 

responsável por suas decisões, revela-se fundamentada no presente princípio, em 

seu sentido mais amplo, ao possibilitar que o próprio indivíduo resolva seus problemas, 

sendo assim titular da construção do próprio destino70. 

 

 

3.4.7. Vantagens da mediação 

 

Sem sombra de dúvidas, é latente a necessidade de abordar o conflito de uma 

forma diferente daquela à qual estamos acostumados, ou seja, a tutela jurisdicional 

estatal, esperando – bastante - por uma sentença de mérito, proferida por um juiz, no 

exercício da função jurisdicional. 

Não só a tutela jurisdicional estatal clássica está sob dúvidas, mas a própria 

heterocomposição dos conflitos. Apesar de algumas vantagens que a arbitragem 

apresente perante à tutela estatal, ela também é conduzida por um terceiro que 

decidirá a questão; é vinculante, não possibilitando uma maior autonomia às partes, 

além dos custos proibitivos excluir uma enorme parcela da população. 

Dessa forma, é possível visualizar o papel relevante dos métodos 

autocompositivos nessa discussão. A mediação, hoje, constitui-se fruto de uma 

tendência liberal em escala mundial, com a retirada cada vez maior do Estado nos 

assuntos afetos aos interesses dos particulares. Resulta do reconhecimento da 

plenitude do cidadão como objeto de deveres e direitos, que por si só poderá melhor 

administrar, transformar ou resolver seus próprios conflitos71. 

Pode-se dizer que essa é a principal vantagem do uso da mediação: o 

protagonismo do cidadão na busca pela solução do conflito no qual ele é parte. Esse 
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protagonismo, característica da mediação, é capaz de inspirar nas partes a convicção 

de que se ajustaram espontaneamente, prevalecendo o bom senso. 

Essa participação direta das partes oferece um nível maior de satisfação e 

confiança. Inclusive, como elas são as autoras da decisão, a probabilidade do 

cumprimento imediato do acordo é maior do que uma sentença judicial imposta por 

um terceiro. A privacidade, a autonomia, a informalidade e a flexibilidade 72 

proporcionam um maior conforto às partes, fazendo com que elas se sintam seguras 

para avançar rumo a um acordo e, se for o caso, à restauração e manutenção da 

relação. Isso é deveras relevante, visto que o instrumento da mediação é indicado, 

principalmente, para conflitos envolvendo relações contínuas, como relações 

familiares, profissionais, comunitárias, por exemplo. 

Outra vantagem da autocomposição, certamente, é a economia financeira, de 

tempo e processual. O custo financeiro do processo judicial, a excessiva duração dos 

trâmites processuais e o formalismo processual são apontados como grandes 

obstáculos à satisfação com a tutela jurisdicional estatal73 , tornando-a, não raro, 

ineficiente.  

Pois bem, esses elementos não se fazem presentes nos métodos 

autocompositivos, o que os tornam cada vez mais atraentes. Ainda, o próprio sistema 

de justiça estatal, baseado na heterocomposição, ganha com a crescente busca pela 

autocomposição, na medida em que acaba por reduzir o número de processos74. 

A interdisciplinariedade também contribui para o destaque da mediação. Como 

será visto na abordagem acerca da Legislação sobre o tema, não é exigido do 

mediador a formação específica em Direito, de modo que não só advogados poderão 

atuar como profissional de mediação, mas também psicólogos, pedagogos, 

sociólogos, antropólogos, economistas e tantos outros que poderão trazer olhares 

novos sobre o conflito, arejando o tema, um tanto viciado pela visão beligerante dos 

advogados, formados no sistema adversarial e litigioso. 

Obviamente, há que se tomar algumas precauções para que esses 

instrumentos autocompositivos não criem falsas expectativas. Deve-se atentar para a 
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garantia da imparcialidade do mediador, de modo que acordos espúrios não sejam 

realizados nos bastidores. Outra possível frustração é que os acordos, apesar de 

serem produzidos pelas partes, eles, a princípio pelo menos, não são de cumprimento 

obrigatório. 
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CAPÍTULO IV -  A NECESSIDADE DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS 
 

 

Certamente, a crescente abordagem dos meios alternativos de conflitos, 

guiados pela solução consensual, ganham terreno em face da relativa incapacidade 

da composição litigiosa em garantir a satisfação das partes. Como abordado, é usual 

que o conflito não acabe junto com o processo, podendo até mesmo se intensificar. A 

busca pela cultura da paz justifica o interesse por esses instrumentos. 

No entanto, é preciso admitir que há outro fator de enorme relevância que faz 

urgir a procura pelos meios alternativos de solução de conflitos: a grave crise pela 

qual atravessa o Judiciário brasileiro. 

 

4.1. O número excessivo de demandas na Justiça  

 

Os movimentos de conscientização dos direitos no século XX levaram a uma 

explosão de litigiosidade, o que, paradoxalmente, transforma a busca pela efetivação 

dos direitos em um grande desafio 75 . Assim como, apesar dos esforços da 

Constituição Federal de 1988 em buscar o acesso à justiça, a realidade mostra que a 

estrutura do judiciário não se mostra adequada para toda a demanda. 

Segundo os dados do levantamento anual Justiça em Números, feito pelo 

Conselho Nacional de Justiça, em 2014 passaram pela jurisdição dos 90 tribunais 

brasileiros, 99,7 milhões de processos76. Esses dados são assustadores e revelam o 

quão difícil é conseguir uma sentença de mérito no nosso Judiciário. 

Além disso, outro reflexo do elevado número de ações judiciais são os valores 

que o Estado gasta com para administrar a justiça. O CNJ, no mesmo relatório aponta 

que o total gasto pelo Poder Judiciário foi de aproximadamente R$ 61,6 bilhões, com 

crescimento de 1,5% em relação ao ano de 2012, e em 8,9% em relação ao último 

triênio (2011-2013) equivalendo a R$ 306,35 por habitante77. 

Ademais, mostra-se equivocada a percepção de que a solução do 
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abarrotamento dos tribunais estaria na mera informatização ou modernização da 

justiça. É uma medida importante, mas passa muito longe de ser realmente efetiva no 

combate à crise. Outra medida muito alardeada é o aumento no número de juízes. No 

entanto, constitui-se em um tiro que sai pela culatra, na medida em que, quanto maior 

o número de juízes, mais fácil o acesso ao judiciário e mais ampla universalidade da 

jurisdição, maior será o número de processos, formando uma verdadeira bola de 

neve78.   

 

4.2. A crise de confiança no Judiciário 

 

O tempo é um inimigo da efetividade da função pacificadora. A permanência do 

conflito gera insatisfação, frustração, angústia e infelicidade. Muitas vezes, a sentença 

de mérito só é conseguida depois de anos de espera, de modo que não é surpresa 

que a confiança da população brasileira no Judiciário tenha se esvaído.  Segundo o 

relatório ICJBRASIL, da Fundação Getúlio Vargas 79 , apenas 29% dos brasileiros 

confiam no Poder Judiciário. 

No mesmo sentido, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, com o objetivo de medir os índices de percepção social da 

população sobre uma série de serviços de utilidade pública, apresentou uma avaliação 

geral bastante crítica da justiça, de 4,55, diante de questão que solicitava a atribuição 

de nota de zero a dez80. 

É inevitável, portanto reconhecer que os mecanismos institucionais 

tradicionalmente disponíveis para a resolução de conflitos não têm dado conta desses 

desafios, seja no aspecto quantitativo, quando se pensa no direito à razoável duração 

do processo, seja no aspecto qualitativo, quando se pensa na pacificação social que 

deve ser atingida com a resolução de um conflito. 
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4.3. Os meios alternativos como acesso à justiça 

 

A partir dessa percepção, cresce o entendimento de que o cerne do acesso à 

justiça não é necessariamente possibilitar que todos possam ir à corte, mas que a 

justiça possa ser realizada no contexto em que se inserem as partes, obviamente 

sendo respeitadas as garantias da imparcialidade e do tratamento isonômico das 

partes interessadas81. 

Portanto, de nada adianta exercer o direito de ação, se a decisão vier tarde 

demais ou não resolver de forma satisfatória o litígio. Nesse sentido, revelam-se 

deveras importante outros meios para a resolução de controvérsias, buscando 

acelerar o funcionamento da justiça, descongestionar os tribunais, bem como reduzir 

os gastos e a demora dos procedimentos. 

Há situações, inclusive, em que a justiça conciliatória é capaz de produzir 

resultados que, longe de serem de “segunda classe” são melhores, até 

qualitativamente, do que os resultados do processo contencioso82. 

Obviamente, os meios alternativos devem ser complementares no tocante à 

prestação jurisdicional estatal, e não tratados como substitutivos. Da mesma forma, 

caso se revele ser a solução judicial a mais adequada ao caso, ela deverá ser adotada. 

A solução consensual há de ser perseguida se a situação possibilitar, mas não se 

pode admitir uma busca pelo acordo a todo custo, apenas por conta das dificuldades 

estruturais do Judiciário83. 

 

4.4. Desafios à mediação  

 

Como visto, o instrumento da mediação se revela fundamental para lidar com 

o cenário jurídico que a atualidade nos apresenta. A abordagem diferenciada do 

conflito pode trazer maior satisfação às partes, ao torná-las protagonistas da 

resolução do conflito. Além disso, os meios alternativos de solução de conflitos 
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também podem contribuir para desafogar o judiciário. 

No entanto, ainda há algumas barreiras para a adoção em massa da mediação. 

A principal delas se encontra na mentalidade litigiosa dos operadores do direito. No 

país, instalou-se a cultura da sentença, preconizando um modelo de solução 

contenciosa e adjudicada dos conflitos de interesses 84 . A própria formação 

acadêmica contribui para esse cenário. O profissional do direito não costuma contar, 

em seu panorama de formação, com a habilitação para considerar métodos 

consensuais para tratar controvérsias85. 

Todavia, tal barreira pode ser superada. As instituições de ensino jurídico 

devem incluir nos seus currículos disciplina específica sobre os métodos alternativos 

de resolução de conflitos, de modo que os novos profissionais do Direito sejam 

preparados não apenas para a disputa judicial, mas também para o trabalho com os 

métodos alternativos, contribuindo para a mudança de mentalidade86. 

No mesmo sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil também deve incentivar 

seus associados a trabalharem com os métodos alternativo de conflitos sob pena de, 

num futuro próximo, ficarem à margem do mercado87, principalmente com o advento 

do novo CPC.  

Salienta-se, inclusive, que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no seu art. 2º, inciso IV, prevê como uma das funções do 

advogado a de atuar como conciliador, prevenindo a instauração de processos. O 

operador do direito deve, portanto, atuar como um solucionador de problemas, um 

pacificador88. 

Ainda, há também a resistência dos operadores do direito em virtude de um 

receio de que os meios alternativos poderiam comprometer o poder jurisdicional. No 

entanto, como visto anteriormente, esses instrumentos não são adequados a todos os 

tipos de conflitos, tampouco são obrigatórios. Muitos conflitos continuarão tendo que 

seguir o tradicional caminho do litígio, com uma solução imperativa de um juiz togado, 
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no exercício da função jurisdicional estatal.  

Na verdade, o advento e o crescimento dos instrumentos alternativos 

possibilitam uma preservação do Poder Judiciário. Métodos como a mediação 

contribuem para reduzir o número de processos, dando a oportunidade ao Judiciário 

de desenvolver melhor suas atividades, com maior qualidade, celeridade e 

eficiência89. 

Por fim, outro grande obstáculo a disseminação da mediação é o próprio 

desconhecimento dos métodos alternativos pelos cidadãos. Se muitos operadores do 

direito não chegam a ter qualquer contato com instrumentos como a mediação, muito 

menos o cidadão comum, que não tem nem conhecimentos jurídicos básicos. 

Faz-se necessário, portanto, um esforço conjunto, envolvendo o Poder Público, 

a imprensa, as ONGs e a própria OAB, para difundir o conhecimento e as vantagens 

dos meios alternativos de solução de conflitos90.    
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CAPÍTULO V - NOVOS DIPLOMAS NORMATIVOS – NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEI DA MEDIAÇÃO 

 

Como visto, a mediação é um campo amplo de estudos. Estes ficaram ainda 

mais intensos com as recentes inovações legislativas: o Novo Código de Processo 

Civil, que entrará em vigor em março de 2016, e a Lei 13.140/15, a chamada Lei da 

Mediação. 

 

 

5.1. Mediação no novo código de processo civil 

 

Procede-se agora à análise do instituto da mediação no âmbito do Novo Código 

de Processo Civil. No entanto, uma breve retrospectiva de como este instituto foi 

abordado no ordenamento jurídico pátrio até então se faz necessária, buscando uma 

melhor compreensão do longo caminho percorrido até o Novo CPC. 

 

5.1.1. Do CPC à Resolução nº 125/10 

 

O antigo Código de Processo Civil não apresenta dispositivos acerca da 

mediação, abordando apenas o instrumento da conciliação. Segundo aquele Código 

seria realizada a conciliação nas ações de procedimento sumário (art. 275, incisos I e 

II), como procedimento preliminar à apresentação da defesa pelo réu, em audiência, 

e nas ações de procedimento ordinário, após o decurso do prazo para a defesa, por 

designação do juiz, conforme o artigo 331, § 1º. Ressalta-se que essa previsão 

também está contida na Lei 9.099/95, a lei dos Juizados Especiais. Percebe-se, 

portanto, a forma tímida como eram abordados os meios alternativos de resolução de 

conflitos. 

Entretanto, esse cenário sofreu uma grande mudança com a Resolução nº 125, 

de 29 de novembro de 2010. Este instrumento normativo instituiu a Política Judiciária 

Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, 

de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento 

e orientação ao cidadão. 
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Com a Resolução, foi determinado aos Tribunais a criação de Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Para atender aos 

Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 

previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, 

foi determinada a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 

conhecidos como os CEJUSCs, incumbidos de realizarem as sessões de conciliação 

e mediação pré-processuais, cujas audiências são realizadas por conciliadores e 

mediadores credenciados junto ao Tribunal. 

A partir daí, desenvolveu-se um grande esforço para treinamento de 

conciliadores e mediadores passou a ser desenvolvido, com a multiplicação de cursos 

de capacitação, supervisionados pelo próprio CNJ e Tribunais, visando o treinamento 

dos interessados, como determinava a Resolução. 

Essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, ao instituir tal política, inspirou 

o Novo Código de Processo Civil. Reflexo dos tempos atuais, em que a discussão 

acerca dos meios alternativos de resolução de conflitos é cada vez maior, o Novo CPC 

buscou seguir a Resolução do CNJ. Se no Código antigo, a palavra mediação nem 

era encontrada, agora ela é mencionada 38 vezes. Tal constatação é uma prova 

inequívoca da mudança de paradigmas, mostrando como o Legislativo se encontra 

sintonizado com o momento. 

 

5.1.2. Mediação no NCPC: o papel do Estado 

 

O Novo CPC apresenta importantes mudanças já nas suas primeiras 

disposições. Seu art. 3º, §2º dispõe que “o Estado promoverá, sempre que possível, 

a solução consensual dos conflitos”. No mesmo sentido, o §3º do referido artigo 

sustenta que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. 

O art. 165 segue os ditames da Resolução nº 125 do CNJ, revelando o quanto 

tal resolução serviu como ponto de partida para essa nova era do processo civil 

nacional. Segundo este dispositivo, os tribunais terão a responsabilidade de criar 

centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização 
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de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de 

programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 

 

Este certamente é um dos dispositivos mais relevantes do Novo CPC no que 

tange aos meios alternativos de resolução de conflitos, visto que ele coloca o Estado 

como fomentador destes mecanismos. É importante que o Estado estimule a criação 

desses serviços, pois o perfeito desempenho da justiça dependerá da correta 

estruturação desses meios alternativos91. 

O Brasil segue a trilha dos países que se encontram mais avançados nessa 

questão. Nos países em que os meios alternativos se firmaram, como Estados Unidos, 

França, Argentina e Espanha, coube ao Estado sua organização, direta ou 

indiretamente92. 

Na verdade, o Código só veio fortalecer o que já era tendência. Os dados de 

uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça em 2004, denominada Acesso à justiça 

por sistemas alternativos de administração de conflitos93, revelam que quase 50% dos 

programas de administração alternativa de conflitos são executadas diretamente por 

entes governamentais do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. Se por um lado, a 

ideia da justiça como papel exclusivo dos juízes se revela nociva à sociedade, por 

outro, é imprescindível uma política pública de incentivo à utilização em larga escala 

dos mecanismos para a obtenção da autocomposição94. 

 

5.1.3. Mediador X Conciliador 

 

Por sua vez, o §3º do art. 165 dispõe que “o mediador atuará preferencialmente 

nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados 

a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 

pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 

consensuais que gerem benefícios mútuos”.  

                                                 
91

  WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Candido Rangel; ---------- (Coord.). Participação e processo. São Paulo: RT, 1988, p. 133 
92

  TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008, p. 

198 
93Disponível em: <http: //www.mj.gov.br> . Acesso em: 14/02/16 
94

   CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 

345. 
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Observa-se que o legislador designou o mediador para atuar nos casos em que 

houver vínculo anterior entre as partes, de modo que elas mesmos estabeleçam a 

comunicação e identifiquem soluções para o conflito. Dessa forma, o legislador 

pontuou bem a diferença entre a mediação e a conciliação, visto que para esse 

instrumento o Código dispõe, no art. 165, §2º, que “o conciliador, que atuará 

preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, 

poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem”. 

É importante ressaltar também que o Código prevê, em seu art. 167 95 , a 

regulamentação das atividades dos conciliadores e mediadores judiciais, os quais 

serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de 

Tribunal Regional Federal após sua capacitação por meio de curso realizado por 

entidade credenciada, bem como a respectiva remuneração pelo trabalho prestado, 

ressalvada a hipótese da criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a 

ser preenchido por concurso público de provas e títulos96.   

 

5.1.4. Princípios da mediação 

 

 O art. 166 elenca os princípios que regem a solução consensual de conflitos. 

Segundo este dispositivo, a conciliação e a mediação serão informadas pelos 

princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.  

Os §1º e 2º reforçam a importância da confidencialidade, a fim de se obter a 

maior confiança possível das partes nos conciliadores e mediadores. O primeiro 

afirma que a confidencialidade se estende a todas as informações produzidas no 

curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele 

previsto por expressa deliberação das partes. 

Por sua vez, o outro parágrafo, buscando construir as bases sólidas da 

                                                 
95

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em 

cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de 

profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 

96Art. 167 - § 6o O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser 

preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo. 
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confiança, dispõe que o conciliador e o mediador não poderão divulgar ou depor 

acerca de fatos ou elementos relacionados à mediação ou à conciliação. 

O §4º garante ainda que a solução consensual será regida consoante a livre 

autonomia dos interessados, inclusive em relação às regras procedimentais. Esta 

autonomia se estende, inclusive, à escolha do mediador ou da câmara privada de 

mediação, nos termos do art. 168.  

 

5.1.5. Da obrigatoriedade da conciliação ou mediação 

 

Sem sombra de dúvidas, a mudança mais radical e significativa diz respeito à 

obrigatoriedade da conciliação ou mediação. No procedimento comum, o réu não é 

mais intimado para responder, mas para comparecer a uma audiência de conciliação 

ou mediação que passa a ser obrigatória, visto ser assim o disposto no art. 334, um 

dos mais importantes acerca dessa matéria no Novo CPC. 

Sendo a petição inicial apta, bem como não se configurando caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz irá designar audiência de conciliação ou de 

mediação. O NCPC prevê uma antecedência mínima de trinta dias para a audiência, 

além de uma antecedência mínima de vinte dias para a citação do réu.  

O Código dispõe que poderá haver mais de uma sessão de conciliação ou de 

mediação, caso seja necessário à composição das partes. No entanto, esta outra 

audiência não pode exceder a dois meses da data da realização da primeira sessão.  

Percebe-se, portanto, que a nova regra consiste na obrigatoriedade da 

audiência de conciliação ou de mediação, que pode ser, inclusive, feita por meios 

eletrônicos97.  

Porém, ressalta-se que tal obrigatoriedade não é absoluta, ou seja, é possível 

a dispensa da audiência no caso de ambas as partes se manifestarem, de forma 

expressa, desinteressadas na composição consensual. Este desinteresse deverá ser 

indicado pelo autor na petição inicial. Por sua vez, o réu deverá fazê-lo por petição, 

                                                 
97Art. 334 - § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da 

lei. 
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que deverá ser apresentada com dez dias de antecedência da audiência. Deve-se 

atentar para o fato de que apenas a manifestação de todos os interessados pode levar 

a não realização da audiência. Não basta apenas o desinteresse de uma das partes 

como ocorria antes da chegada do NCPC.  

 Ressalta-se ainda que, de acordo com o §6º do art. 334, no caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deverá ser manifestado por todos os litisconsortes. 

Lembra-se que, obviamente, também não haverá tal audiência quando não se admitir 

a autocomposição.  

O § 8º, do art. 334, endureceu para os faltosos destas audiências. Segundo 

este dispositivo, a ausência não justificada, tanto do autor como do réu, é considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. O valor destas multas 

será revertido em favor da União ou do Estado. 

Atesta-se, portanto, que não se admite mais que uma das partes falte a 

audiência, alegando o desinteresse em conciliar. Agora, a parte é obrigada a 

comparecer, sob pena de multa. Verifica-se, dessa forma, que a finalidade do 

legislador em estabelecer essa obrigatoriedade é fazer com que o instituto da 

mediação seja mais utilizado para a resolução das controvérsias. 

Todavia, revela-se importante salientar que tal obrigatoriedade da mediação é 

alvo de críticas, sendo a principal a de que, ao impôr a mediação como obrigatória, 

acabaria por transformá-la em mais um ato do processo, o que violaria o caráter 

voluntário do procedimento e o princípio básico da autonomia da vontade, 

desvirtuando seu caráter consensual e participativo. O famoso mediador Juan Carlos 

Vezzula é um dos que encabeçam as críticas à obrigatoriedade. Segundo ele, a 

mediação deve “sempre ser um meio privado de resolução de conflitos, sendo sempre 

eleitos, técnica e profissional, pela livre vontade das partes98”.   

O novo Código de Processo Civil também dispõe que a parte não poderá 

comparecer desacompanhada de advogado, de modo a garantir-se o conhecimento 

das implicações jurídicas de qualquer acordo a ser celebrado na audiência, bem como 

as consequências de não o fazer99. 

                                                 
98VEZZULLA, Juan Carlos. A mediação. O mediador. A Justiça e outros conceitos. São Paulo: Ltr e Centro 

Latino de Mediação e Arbitragem, 1999, p. 114 
99Art. 334 - § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 
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No entanto, há que se ter cautela e tomar cuidado para que a presença 

obrigatória do advogado não obste o bom desenvolvimento do procedimento 

consensual, em virtude de uma possível postura litigiosa do defensor. Será necessária 

uma mudança cultural, e mesmo na formação dos advogados, como já abordado 

anteriormente. Não é adequado que o advogado se comporte em uma sessão de 

mediação como faria se estivesse diante de um júri, por exemplo. Sua atuação deve 

ser colaborativa e não combativa, como é a prática nas ações judiciais. A postura 

colaborativa aumenta as chances de se chegar a um acordo entre as partes, buscando 

a resolução do conflito, ao invés de agravá-lo, possível consequência de uma postura 

beligerante.   

A parte também poderá constituir representante para a audiência de conciliação 

ou mediação, que deve ter poderes específicos para negociar e transigir, os quais 

devem ser veiculados em procuração específica para a audiência100. 

Por fim, o art. 174 traz uma disposição bastante interessante e inovadora. Ele 

dispõe que os entes federativos devem criar câmaras de mediação e conciliação, 

visando a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, algo que era visto 

com bastante receio. De acordo com tal dispositivo, estas câmaras buscarão dirimir 

conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, além de avaliar a 

admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no 

âmbito da administração pública.   

 

 

5.1.6. Os mediadores no novo código de processo civil 

 

Os profissionais que levam a cabo os meios alternativos de solução de litígios 

também ganharam dispositivos próprios no Novo CPC. O art. 167 se revela um dos 

mais relevantes nesse tema. Segundo este dispositivo, tais profissionais serão 

inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal 

                                                 

 

 

100Art. 334 - § 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 
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regional federal. As câmaras privadas também serão inscritas nesses cadastros. Para 

serem habilitados a serem cadastrados, estes profissionais deverão preencher 

requisito de capacidade mínima, por meio de curso realizado por entidade 

credenciada. O parâmetro curricular destes cursos será definido pelo Conselho 

Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Ressalta-se que o 

registro nesses cadastros poderá ser precedido de concurso público. Inclusive, o 

próprio tribunal poderá optar por criar o seu quadro de conciliadores e mediadores. 

Tal quadro deve ser preenchido por concurso público de provas e títulos. 

De acordo com o § 3º, destes cadastros constarão dados relevantes sobre os 

profissionais, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou 

insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como 

outros dados que o tribunal julgar relevantes. Estes dados serão publicados, 

anualmente pelo menos, para conhecimento da população e para fins estatísticos, 

bem como para avaliação dos meios consensuais de resolução de conflitos. 

Por sua vez, o § 5º impõe uma limitação àqueles conciliadores e mediadores 

que são advogados: estes não poderão exercer a advocacia nos juízos em que 

desempenhem suas funções como profissionais de resolução alternativa de conflitos. 

Além disso, o conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, 

contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar 

ou patrocinar qualquer das partes101. 

Este dispositivo nos fornece informações importantes. Felizmente, o legislador 

optou por não reservar as funções de conciliador e mediador aos graduados em direito. 

Como visto, as técnicas de solução consensual envolvem áreas e habilidades que, 

muitas vezes, são desconhecidas pelos profissionais do direito. Na verdade, o 

pensamento atual de muitos advogados já se encontra contaminado pela lógica do 

confronto, do litígio. A opção por rechaçar a reserva de mercado, justamente, traz mais 

possibilidades ao envolver profissionais com diferentes formações. 

No que diz respeito à remuneração, esses profissionais receberão pelo seu 

trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, nos termos do art.169 

do NCPC. Contudo, o mesmo dispositivo, em seu § 1º, prevê também a possibilidade 

                                                 
101

 Art. 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término da última 

audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. 
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de a mediação e a conciliação serem realizadas como trabalho voluntário. Ainda, os 

tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser 

suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, buscando atender aos 

processos que contam com a gratuidade da justiça.  

Por sua vez, o art. 173 prevê punições àqueles que desrespeitarem as normas 

e princípios da mediação. Aquele que agir com dolo ou culpa na condução do 

procedimento sob sua responsabilidade ou que atuar em procedimento, apesar de 

impedido ou suspeito, será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores. 

Por fim, o artigo 167 também menciona as Câmaras Privadas de Conciliação e 

Mediação, determinando seu cadastro. Essas câmaras são como “empresas”, que se 

dedicam a desempenhar tais atividades. Um exemplo é a Câmara de Conciliação, 

Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, localizada em São Paulo, fundada em 1995102. 

Essas câmaras desempenham um papel importante, visto que, segundo o 

Banco Mundial, permitem uma competição na resolução de conflitos e 

consequentemente a discussão sobre o monopólio do judiciário103. 

 

5.2. Mediação na lei 13.140/2015 

 

A Lei 13.140/2015, conhecida como Lei da Mediação, foi sancionada em 26 de 

junho de 2015 e já está vigor, desde dezembro de 2015. Tal diploma normativo é um 

verdadeiro marco na história do ordenamento jurídico brasileiro. Ela estabelece o 

marco regulatório da mediação como solução de controvérsias entre particulares e no 

âmbito da administração pública. Novamente, percebe-se o legislativo brasileiro 

sintonizado com a atual tendência de valorizar a autocomposição, não mais 

entendendo o Estado como o único que poderia solucionar os conflitos, resgatando a 

autonomia das pessoas, físicas e jurídicas. 

Assim como o Novo Código de Processo Civil, a Lei de Mediação, como não 

poderia deixar de fazer, conceitua o instituto da mediação. Segundo este diploma 

                                                 
102  Disponível em < http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/camara-de-arbitragem/> Acesso em: 19/02/16 
103 O setor judiciário na América Latina e no Caribe: elementos para reforma. Disponível em: 

<http://www.anamatra.org.br/uploads/document/00003439.pdf> Acesso em: 19/02/16 

http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/camara-de-arbitragem/
http://www.anamatra.org.br/uploads/document/00003439.pdf
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normativo, a mediação é entendida como atividade técnica exercida por terceiro sem 

poder decisório. Este terceiro, escolhido ou aceito pelas partes, auxilia-as, bem como 

as estimula a identificar ou desenvolver possíveis soluções consensuais. 

A lei da mediação também elencou, assim como o NCPC, os princípios que 

regem a mediação. Segundo esta lei, esse instituto é regido pelos princípios da 

imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes, da oralidade, da 

informalidade, da autonomia da vontade das partes, da busca do consenso, da 

confidencialidade e da boa-fé. 

O §2º do referido artigo causa alguma estranheza ao dispor que “ninguém será 

obrigado a permanecer em procedimento de mediação”. Mas o legislador, na verdade, 

trouxe a possibilidade de abandonar o processo de mediação a qualquer momento e 

deixar para o juiz a decisão. 

O art. 3º é relevante ao dispor que pode ser objeto de mediação o conflito que 

verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. 

Neste caso o consenso das partes, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do 

Ministério Público. No entanto, a lei não traz as hipóteses envolvendo direitos 

indisponíveis que admitam transação. Restará à doutrina essa tarefa. 

O art. 27 trata da audiência pré-litigiosa, dispondo que se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de mediação, antes mesmo da citação do réu, pelo 

que se depreende da redação do art. 29104. De acordo com o art. 28, o procedimento 

de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da primeira 

sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação. 

Verifica-se, portanto, que a lei 13.140/15, a princípio, determina a 

obrigatoriedade da audiência de mediação, estando em conformidade com o novo 

CPC. O art. 22, inclusive, dispõe que a previsão contratual de mediação deverá conter 

penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião 

de mediação105. Essa é uma questão complexa, que suscita e ainda suscitará muitas 

questões e debates. A experiência poderá revelar que, dependendo do caso, a 

                                                 
104“Art. 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais 

finais.” 
105“Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: 

       IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação.”   
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solução consensual acabará por se mostrar, desde o início do conflito, inadequada, 

constituindo-se em perda de tempo. 

O art. 32 é muito importante, visto que trata da autocomposição nos conflitos 

em que for parte o Poder Público. Na verdade, este dispositivo diz o mesmo que o art. 

174 do NCPC, anteriormente comentado. Percebe-se, portanto, que tanto o NCPC, 

quanto a Lei de Mediação, abriu portas para a mediação no âmbito administrativo. 

O parágrafo único do art. 33 possibilita, inclusive, procedimento de mediação 

coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos106. O art. 43., por 

sua vez, prevê que os órgãos e entidades da administração pública poderão criar 

câmaras para a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades 

por eles reguladas ou supervisionadas. 

Entretanto, as disposições dos incisos II e III do art. 32 não se aplicam aos 

casos de controvérsia jurídica relativa a tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, persistindo 

a impossibilidade e a resistência de conciliação nos executivos fiscais107. 

Por fim, é importante ressaltar que a lei 13.140/15, em seu art. 42, parágrafo 

único, determina que a mediação nas relações de trabalho será regulada por lei 

própria. Portanto, a lei da mediação também não abarca as relações trabalhistas. 

 

5.3. Mediadores na lei 13.140/15 

 

A lei da mediação reserva alguns dispositivos para tratar sobre os mediadores. 

Segundo esse diploma legal, o mediador será escolhido pelas partes ou pelo 

tribunal108, que não estarão sujeitos à aceitação das partes, ressalvada a hipótese de 

suspeição ou impedimento109. 

                                                 
106“ Art. 33, parágrafo único: A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de 

conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. 
107“Art. 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União: 

         I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32;” 

108“Art. 4OO mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes.” 
109“Art. 25. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o 
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Qualquer pessoa que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer 

mediação poderá atuar como mediador extrajudicial. No entanto, para a mediação 

judicial, o art. 11 prevê alguns requisitos. Para atuar como mediador judicial, a pessoa 

deve ser graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, deverá também obter 

capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores. Tais instituições 

devem ser reconhecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM, ou pelos próprios tribunais. 

Portanto, como se verifica, qualquer graduação em nível superior qualifica a 

pessoa a atuar como mediador. Não é necessária graduação específica em direito. 

No entanto, apesar do caráter multidisciplinar já ressaltado anteriormente, é certo que 

em muitos casos um profissional do direito será o mais indicado para atuar no 

procedimento visando a solução do conflito. 

Para a seleção, os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados de 

mediadores e conciliadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial110, 

fixando a devida remuneração a ser custeada pelas partes 111 . Ressalta-se que, 

segundo o art. 4º, §2º, é assegurada a gratuidade da mediação aos necessitados. 

Entretanto, como já abordado anteriormente, de acordo com o novo CPC, artigo 

167, parágrafo 6º, poderão os tribunais optar pela criação de quadros próprios de 

conciliadores, a serem preenchidos por concurso público de provas e títulos. Logo, 

esses profissionais seriam remunerados pelos cofres públicos. 

Por fim, deve-se esclarecer que a Lei 13.140/15, por vezes, entra em conflito 

com o novo CPC. Um exemplo é a obrigatoriedade da audiência de mediação. O novo 

CPC determina ser obrigatória, mas podendo ser dispensada mediante consenso das 

partes. Por sua vez, a lei da mediação, prevê, em seu art. 27, que se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de mediação. Não menciona nenhuma hipótese de 

dispensa da audiência, em virtude de consenso das partes em relação ao 

                                                 
disposto no art. 5O desta Lei.”   

110 “Art. 12. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a 

atuar em mediação judicial.” 

111“Art. 13. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes, 

observado o disposto no § 2o do art. 4O desta Lei.” 
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desinteresse pela solução consensual do conflito. 

Nesses casos, deve prevalecer, a princípio, pelo menos, a lei da mediação, 

visto ser lei especial, enquanto o novo CPC é norma geral. A lei especial posterior 

subtrai, por assim dizer, da norma anterior geral uma parte de sua matéria, para 

submetê-la a uma regulamentação diversa. Destaca-se que não ocorre a supressão 

total da lei geral, mas apenas da parte em que conflite com a lei especial. 
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CONCLUSÃO 

 

Como visto, o conflito é inerente ao ser humano. Não há escapatória deste fato. 

As relações humanas são temperadas por vontades contrastantes e opostas. Estas 

darão à luz os conflitos, não importando se as relações são próximas ou meramente 

circunstanciais. Não obstante, cada conflito é único, com suas nuances próprias e 

personagens diferentes. Muitas vezes, o conflito se revela muito mais profundo do que 

aparenta ser. 

Em face da inevitabilidade do conflito na sociedade, o que se pode fazer é 

buscar maneiras mais inteligentes e assertivas de tratar o conflito. E, conforme 

estudado no presente trabalho, constata-se que a solução judicial tradicional já não 

goza mais de grande credibilidade, a ponto de novas abordagens do conflito serem 

cada vez mais estudadas, buscando sua resolução através de meios alternativos à 

solução padrão, consubstanciada na tutela judicial.   

Obviamente, a opção por provocar a tutela jurisdicional sempre estará 

disponível, tendo em vista que a própria Constituição Federal consagrou o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição como um direito fundamental do indivíduo. Contudo, 

as soluções alternativas vêm se revelando cada vez mais eficientes e apropriadas 

para o tratamento do conflito. 

O instituto da mediação, objeto do presente estudo, faz parte de um fenômeno 

abrangente e global, que vem galgando força nos últimos tempos. Tal fenômeno se 

consubstancia na busca pela justiça consensual, em oposição ao tradicional modelo 

contencioso.  

O sistema jurídico tradicional tem suas bases fincadas em um sistema binário, 

prevalecendo a lógica do “ganha-perde”: um dos litigantes deve vencer a causa, ao 

passo em que o outro sairá como o perdedor. Todavia, neste cenário agressivo e 

simplista, todos acabam se sentindo perdedores, inclusive aqueles que ganharam a 

causa, recebendo uma sentença de mérito favorável. Sentem que perderam tempo, 

dinheiro, muitas vezes até mesmo a saúde. Há casos ainda em que o vínculo humano, 

o qual deveria ser mantido, esvai-se em função das feridas advindas do conflito.   

Os processos de resolução de conflitos são classificados em processos 
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construtivos e destrutivos, de acordo com o psicólogo e pesquisador americano 

Morton Deutsch. Um processo destrutivo se caracteriza pelo enfraquecimento ou 

rompimento da relação social preexistente à disputa, em razão da forma pela qual 

esta é conduzida. O modelo tradicional contencioso constitui, com uma infeliz 

frequência, um exemplo de processo destrutivo, tendo em vista que tal modelo é 

calcado no antagonismo, o que acaba por ensejar respostas combativas e acirradas.  

Por outro lado, os processos construtivos se caracterizam pela capacidade de 

estimular as partes a desenvolverem soluções criativas que permitam a 

compatibilização dos interesses aparentemente contrapostos. As partes, ou o 

condutor do processo, solucionariam as questões de forma madura, sem atribuição 

de culpa, abordando, além das questões juridicamente tuteladas, todas e quaisquer 

questões que possam estar influenciando a relação. A justiça consensual, ao buscar 

superar o paradigma do “ganha-perde”, enquadra-se como um exemplo de processo 

construtivo.  

Atualmente, a jurisdição é o centro da teoria processual, sendo seu exercício 

considerado monopólio estatal. Contudo, constata-se que a predominância do Poder 

Judiciário como o único agente possível a solucionar os conflitos acabou levando ao 

aumento descontrolado do número de processos, congestionando gravemente os 

tribunais, elevando em muito o tempo de espera para que se consiga uma decisão de 

mérito. Tal cenário leva à compreensível e esperada insatisfação dos jurisdicionados, 

fazendo surgir movimentos que buscam caminhos alternativos para enfrentar esse 

problema. Um destes caminhos é a adoção dos chamados meios alternativos de 

resolução de conflitos, como a arbitragem, a conciliação e a mediação. 

A arbitragem constitui-se no método heterônomo. Pode ser definida como um 

processo eminentemente privado – existem arbitragens internacionais públicas -, na 

qual as partes buscam o auxílio de um terceiro, neutro ao conflito, ou ainda de um 

painel de pessoas sem interesse na causa, para, após um devido procedimento, 

prolatar uma decisão (sentença arbitral), visando encerrar a disputa. Trata-se de um 

processo, em regra, vinculante, em que ambas as partes são colocadas diante de um 

árbitro ou de um grupo de árbitros. 

A conciliação, método de autocomposição, constitui um dos meios mais 

utilizados para a resolução de conflitos. Aqui, a intervenção de uma terceira parte, 
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alheia ao conflito, auxilia os interessados a encontrarem uma plataforma de acordo, 

tendo em vista resolver a disputa, limitando-se o conciliador a promover o contato 

entre as partes, facilitando sua comunicação. Existe também a conciliação judicial, 

desenvolvida durante o curso de um procedimento judicial. O Novo Código de 

Processo Civil trouxe a obrigatoriedade da audiência de conciliação, como uma forma 

de estimular a utilização dos meios alternativos. Além disso, o juiz também pode, a 

qualquer tempo, buscar a conciliação, disposição já prevista no antigo Código de 

Processo Civil.  

Por sua vez, a mediação é um método autocompositivo de resolução de 

conflitos no qual um terceiro imparcial, o mediador, facilita a negociação entre as 

pessoas em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a 

encontrar soluções que se compatibilizem com seus interesses e necessidades. A 

missão do mediador é justamente criar ou restaurar a comunicação entre as partes, 

assim como resgatar nos contendores sua responsabilidade individual, de modo a 

possibilitar que os próprios envolvidos consigam chegar a uma medida adequada para 

a solução do conflito presente, bem como para a prevenção de outros.  

A mediação pode ser judicial, quando realizada no curso de um processo 

jurisdicional, podendo sua realização ser impulsionada pelo juiz ou decorrer da 

vontade das partes, sendo, todavia, em ambos os casos, conduzida por um terceiro 

distinto do juiz que preside a causa. O Novo Código de Processo Civil também 

determinou a obrigatoriedade da realização da audiência de mediação, colocando tal 

instrumento de resolução de conflitos na ordem do dia. Além disso, a mediação 

também pode ser extrajudicial. Esta se desenvolve à margem de um processo judicial, 

conduzida por um terceiro não vinculado à jurisdição, seja participante de entidades 

privadas que ofertam serviço de mediação de conflitos, as chamadas Câmaras 

Privadas, seja integrante de programas públicos ou comunitários de mediação de 

conflitos. 

O grande trunfo da mediação é, justamente, restaurar o diálogo e a 

comunicação, com foco na pacificação duradoura. Aí reside a principal distinção entre 

a conciliação e a mediação: a primeira busca, principalmente, o acordo. Por sua vez, 

o foco da mediação está voltado para a restauração do diálogo e da relação entre as 

partes, que construíram o destino do conflito, sem a necessidade de imposição de 
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uma decisão final.  

  A mediação, hoje, constitui-se fruto de uma tendência liberal em escala 

mundial, com a retirada cada vez maior do Estado nos assuntos afetos aos interesses 

dos particulares. Resulta do reconhecimento da plenitude do cidadão, como titular de 

deveres e direitos, que por si só poderá melhor administrar, transformar ou resolver 

seus próprios conflitos. A principal vantagem do uso da mediação reside, justamente, 

no protagonismo do cidadão na busca pela solução do conflito do qual é parte.  

Além disso, outra vantagem da autocomposição, sem sombra de dúvidas, está 

na economia financeira, de tempo e processual. O custo financeiro do processo 

judicial, a excessiva duração dos trâmites processuais, bem como seus formalismos, 

são apontados como obstáculos à satisfação do jurisdicionado, tornando a tutela 

jurisdicional estatal, não raro, ineficiente.  

No entanto, é necessário admitir que há outro fator de enorme relevância que 

faz urgir a procura pelos meios alternativos de resolução de conflitos: a grave crise 

pela qual atravessa o Judiciário brasileiro.  

Em que pese os esforços da Constituição Federal em garantir o acesso à justiça, 

a realidade mostra que a estrutura do judiciário não comporta toda a demanda. 

Ademais, mostra-se equivocada a percepção de que a solução do abarrotamento dos 

tribunais estaria na mera informatização ou modernização da justiça.  

O tempo constitui-se em um inimigo da efetividade da função pacificadora da 

justiça. A permanência do conflito gera insatisfação, frustração, angústia e infelicidade. 

Muitas vezes, a sentença de mérito só é conseguida depois de anos de espera, de 

modo que não é surpresa que a confiança da população no Judiciário tenha se 

esvaído.  

A partir dessa percepção, cresce o entendimento de que o cerne do acesso à 

justiça não é necessariamente possibilitar que todos possam ir à corte, mas que a 

justiça possa ser realizada no contexto em que se inserem as partes, obviamente 

sendo respeitadas as garantias de imparcialidade e tratamento isonômico das partes 

interessadas.  

Contudo, é forçoso reconhecer que existem algumas barreiras para a adoção 

em massa da mediação. A principal delas se consubstancia na mentalidade litigiosa 
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dos operadores do direito. No país, infelizmente, instalou-se uma verdadeira cultura 

da sentença, preconizando um modelo de solução contenciosa e beligerante.  

Além disso, outro obstáculo se encontra justamente no desconhecimento dos 

métodos alternativos de solução de conflitos pelos cidadãos. Se muitos operadores 

do direito não chegam a ter qualquer contato com instrumentos como a mediação, 

muito menos o cidadão comum, que não tem nem conhecimentos jurídicos básicos.  

Nesse sentido, revela-se de suma importância as determinações do Novo 

Código de Processo Civil e da Lei de Mediação que impõem a obrigatoriedade da 

audiência de conciliação e mediação, inclusive punindo os faltosos. Além disso, tais 

diplomas normativos também determinam que os tribunais terão a responsabilidade 

de criar centros judiciários de solução de conflitos, responsáveis pela realização de 

sessões e audiências de autocomposição, bem como pelo desenvolvimento de 

programas destinados a derrubar as barreiras que obstaculizam a plena adoção 

desses métodos.  

Percebe-se, portanto, que os ventos legislativos vêm soprando na direção 

correta. Ao abraçar os meios alternativos de solução de conflitos, revela sintonia com 

a tendência contemporânea de deslocar, do Estado para o indivíduo, o poder para a 

decisão do seu próprio destino.  
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