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RESUMO 

 

O presente estudo visa refletir e analisar criticamente, diante da atual crise do sistema 

judicial, a implementação da Mediação como meio autocompositivo de resolução de 

conflitos dentro da estrutura do Judiciário, principalmente quando uma das partes é a 

Administração Pública, tendo em vista os diversos obstáculos para a incorporação da 

lógica consensual na resolução das controvérsias. Nesse sentido, com respaldo nas 

alterações e inovações trazidas pela recente lei 13.140/2015 e no Novo Código de 

Processo Civil (lei 13.105/2015), busca problematizar a viabilidade e a aplicabilidade 

prática do instituto da Mediação, de forma a refletir acerca das possíveis distorções 

entre o discurso e a prática.  

 

Palavras- Chave: Mediação.  Institucionalização. Judiciário. Obstáculos. Cultura 

jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to critically reflect and analyse, in view of the judicial system’s current 

crisis, the implementation of Mediation as a form of Alternative Dispute Resolution to 

solve conflicts inside the judicial structure, especially when one of the sections is Public 

Administration, considering several obstacles to incorporate the consensual logic into 

the controversy resolution. In doing so, with support in the changes and innovations 

brought by the recent Law 13.140/2015 and the new Code of Civil Procedure (Law 

13.105/2015), it attempts to discuss the viability and the practical applicability of the 

Mediation institute, in order to reflect about the possible distortions between discourse 

and practice. 

 

Keywords: Mediation.  Institutionalization.  Judiciary.  Obstacles. Legal Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os diversos estímulos à autocomposição, desde a Resolução 125 de 2010 do 

CNJ até a publicação do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, 

traduzem a valorização e o enaltecimento do instituto da mediação como forma de 

melhorar a prestação jurisdicional por meio da política do consenso, inclusive quando 

umas das partes é um ente público, inovação trazida pela lei. 

Essa política de incentivo é reflexo de diversos fatores que apontam para o 

esgotamento do sistema judiciário. A chamada crise do Poder Judiciário traduz-se em 

um acervo inadministrável de processos, com destaque para as ações de interesse 

público. Nesse sentido, o Poder Judiciário, aparentemente com o objetivo de diminuir 

ou gerir o acervo de processos judiciais, socorreu-se aos meios consensuais de resolução 

de conflito incorporando a mediação dentro dos tribunais. Além disso, a lei possibilitou 

a criação de câmaras de resolução de conflitos pelos entes federativos, confirmando o 

incentivo à desjudicialização. 

No entanto, a oferta de métodos autocompositivos de resolução de conflitos pelo 

Judiciário como um incidente processual, os quais originariamente estavam além dos 

limites dos tribunais leva a uma série de questionamentos que devem ser 

problematizados. Desde o aparente motivo dessa incorporação até a centralização da 

gestão da mediação pelo próprio Judiciário causam estranhamentos e dúvidas quanto ao 

sucesso da mediação inserida em um sistema que trabalha com a lógica oposta: 

contraditório, formalismo, centralidade e racionalidade do litígio. 

Da mesma forma, o estudo apresenta os obstáculos à aplicação prática da 

mediação no âmbito da Administração Pública, marcada por uma cadeia de princípios 

próprios, por uma forte cultura do litígio e hierarquia. 

 

Nesse sentido, o estudo, inicialmente, descreve o instituto da Mediação, 

buscando entendê-lo em sua essência: seu conceito, suas características, como funciona  

e de que modo se dá a atuação do mediador, bem como tentando desconstruir algumas 

rotulações. Neste primeiro capítulo, descreve-se a mediação a partir de uma perspectiva 

teórica, pensando sobre a idealização do instituto e sobre como o mesmo foi pensado e 

vem sendo difundido no campo teórico ou discursivo. Após esse entendimento, o texto 
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aborda os desdobramentos da crise do Judiciário e a crença discursiva de que a 

mediação seria a salvação da dita crise, analisando sua inserção no âmbito dos tribunais. 

Por fim, trata da inovação da lei ao prever a aplicação da mediação no âmbito da 

Administração Pública, bem como suas implicações no plano prático, a partir de uma 

perspectiva crítica e reflexiva. 
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CAPÍTULO 1 - ENTENDENDO A MEDIAÇÃO 

Pode-se dizer que a prática da mediação ainda é incipiente no Brasil, embora 

esteja em estágio avançado de desenvolvimento, principalmente com as reformas na 

legislação. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da lei 13.140/2015, Mediação é a 

“atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido 

ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 

consensuais para a controvérsia.”. 

O art. 2º da mesma lei estabelece os princípios norteadores da mediação: 

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

autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé.  

Segundo Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto (2007, p. 22), 

mediação  

é um método de resolução de conflitos em que um terceiro 

independente e imparcial coordena reuniões conjuntas ou separadas 

com as partes envolvidas em conflito. E um de seus objetivos é 

estimular o diálogo cooperativo entre elas para que alcancem a 

solução das controvérsias em que estão envolvidas.  

Nesse sentido, a mediação, ao menos discursivamente, é um método 

autocompositivo triangular ou assistido de resolução de conflitos, em que se busca, 

sobretudo, que as próprias partes cheguem à solução sem que um terceiro interfira 

diretamente com poder de decisão. Dessa forma, por meio do diálogo as partes 

constroem um caminho, um consenso, para tentar pôr fim ao litígio. 

Contudo, importante destacar que a mediação não visa pura e simplesmente o 

acordo ou resolver tão somente a lide processual, mas também atingir a satisfação dos 

verdadeiros interesses e das necessidades que levaram as partes a litigar. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a mediação tem um fim muito mais amplo do que questões 

juridicamente tuteladas sobre as quais as partes discutem em juízo. 

o sucesso de uma mediação não está vinculado à obtenção de um 

acordo que possa dar fim ao processo, mas sim à melhoria da 

comunicação, aspecto este ao qual o Tribunal, enquanto instituição, 

não parece estar tão sensível. (FILPO, 2014, p.154)  
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Destaca-se ainda que na mediação o conflito é abordado de forma diferente, 

partindo da premissa de que é algo natural das relações humanas, podendo ser 

construtivo. Isto é, sob a ótica da mediação, um conflito pode gerar oportunidades e 

aprendizado. 

Na mediação evita-se a polarização entre o vitorioso e o derrotado da 

demanda (substituição do winner-takes-all pelo win-win), além de 

garantir-se maior criatividade no processo decisório, com a chance de 

pensar “outside the box” e construir consensualmente a decisão 

(tailored decision).(GABBAY,2011, p. 47) 

 

A mediação deve ser um processo dinâmico no qual se prioriza o diálogo para a 

busca do consenso. Deve permitir um “empoderamento” das partes, as quais podem 

falar livremente em um ambiente neutro, em tom informal e sempre estimuladas ao 

diálogo para que possam solucionar o próprio conflito ou pelo menos encará-lo ou 

conviver com ele de outra forma. 

Essa autonomia da vontade diz respeito não só ao poder de decisão das partes, 

mas também à voluntariedade de optar pela mediação como forma de solucionar o 

conflito. Os advogados têm o papel somente de apresentar soluções criativas para que 

atendam aos interesses das partes, bem como esclarecer quais os direitos de seus 

representados, mas devem sempre permitir que se expressem livremente para que 

possam se entender.  

Portanto, a mediação, em teoria, permite que os mediandos, através do diálogo, 

tenham consciência e percepção do conflito para que cheguem a uma solução 

satisfatória ou pelo menos compreensível para ambos os lados, de forma que garanta um 

cumprimento efetivo do acordo. Isto é, essa transparência e consciência na construção 

do processo decisório garante maior legitimidade ao acordo final. 

Além disso, a mediação, a princípio, deve ser um processo de baixo custo. No 

entanto, de acordo com Humberto Theodoro Junior, Dierle Nunes, Alexandre Bahia e 

Flávio Pedron (2015, p.210), essa não deve ser uma pretensão do instituto, tendo em 

vista a percepção da necessidade que o Novo CPC traz de que novos conciliadores e 

mediadores passem por uma capacitação obrigatória que induz gastos (art. 167) para a 

profissionalização de suas funções e da necessidade da criação de centros de 

autocomposição. 
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Importante destacar que existe um discurso generalizado de que a mediação é 

marcada pela celeridade em relação ao processo judicial e pela informalidade, inclusive 

esta última característica com previsão no art. 2º da lei 13.140/2015 como princípio 

norteador. Trata-se de uma rotulação na qual a mediação é célere e sem formalismos.  

No entanto, essas características podem, na verdade, descaracterizar o instituto, 

uma vez que o mesmo não tem o fim de chegar ao acordo o mais rápido possível, 

podendo, ao reverso, demorar mais, já que o escopo é o resgate do diálogo entre os 

mediandos, sem restrição de tempo.  

Apesar de o art. 28 da Lei 13.140/2015 estabelecer que o procedimento de 

mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, as partes em comum 

acordo podem requerer sua prorrogação. 

Da mesma forma, a mediação possui um rito, um procedimento formal a seguir 

(devido processo legal mínimo). Logo, o tom informal que a mediação permite às partes 

para que haja uma participação positiva e aproximativa não exclui as regras 

procedimentais do instituto. Sendo assim, deve-se ter cuidado para não associar a 

mediação como mero informalismo de modo a diminuir sua legitimidade e importância, 

relegando-a a uma “justiça de segunda classe”. 

De acordo Humberto Theodoro Junior, Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio 

Pedron (2015, p.210), “a mediação não é vista como “justiça de segunda classe para 

cidadãos de segunda classe”, mas como um serviço público tão essencial quanto a 

assistência judiciária e o próprio Judiciário.”. 

No mesmo sentido, Cappelletti (1994, p.90-91) afirma que “... há situações em 

que a justiça conciliatória (ou coexistencial) é capaz de produzir resultados que, longe 

de serem de ‘segunda classe’ são melhores, até qualitativamente, do que os resultados 

do processo contencioso...”. 

Portanto, essencialmente e, em teoria, a mediação deve ser um processo 

dinâmico, pautado no resgate do diálogo, com o auxílio de um terceiro imparcial, 

facilitador da comunicação; e, não necessariamente, um processo econômico, célere e 

sem qualquer formalidade, como é rotulado e enaltecido nos discursos. 
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1.1 Procedimentos 

Segundo o Manual de Mediação Judicial do CNJ (2015, p.132), a mediação é 

definida como um processo no qual se aplicam integralmente todas as técnicas 

autocompositivas e no qual, em regra, não há restrição de tempo para sua realização. 

Naturalmente, há um planejamento sistêmico para que o mediador possa desempenhar 

sua função sem tais restrições temporais. 

Nesse sentido, a mediação é marcada por uma flexibilidade procedimental, tendo 

em vista que o mediador possui a liberdade de flexibilizar o procedimento conforme o 

progresso e a desenvoltura das partes ou conforme a sua própria forma de atuar. Embora 

seja possível identificar cinco etapas do procedimento de forma didática: declaração de 

abertura; exposição de razões pelas partes; identificação de questões, interesses e 

sentimentos; esclarecimento acerca de questões, interesses e sentimentos; e resolução de 

questões (Manual de Mediação Judicial do CNJ; 2015,p.151), há uma ideia de 

continuidade, de um desenvolvimento variável conforme o envolvimento e interesse das 

partes, de forma que essas etapas não sejam claramente perceptíveis. Cabe ao mediador 

manejar tais etapas de modo a adequá-las ao caso, podendo, inclusive, realizar sessões 

individuais ou determinar pausas técnicas. 

Contudo, como já mencionado, ressalta-se que a flexibilidade procedimental não 

significa ausência de forma, uma vez que apesar do processo ser flexível para se 

adequar ao conflito, há garantias e regras mínimas a serem resguardadas como a 

imparcialidade, a voluntariedade, a isonomia, confidencialidade, entre outros. 

Segundo o art. 19 do CPC o mediador poderá reunir-se com as partes, em 

conjunto ou separadamente, e solicitar delas as informações que entender necessárias 

para facilitar o entendimento entre as mesmas. 

A sessão individual ou reunião privada é mais uma ferramenta da mediação que 

auxilia na ampliação da visão do mediado em relação ao conflito. Há uma comunicação 

direta e mais restrita com uma das partes. Além disso, serve para o caso de revelações 

confidenciais que não podem ser expostas na reunião conjunta. Já a pausa técnica, mais 

uma ferramenta de trabalho, é vista como um intervalo estratégico para que o mediador 

melhor avalie, observe e compreenda todo o conflito. 
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De forma geral, o procedimento se inicia com a apresentação do mediador às 

partes e uma breve explicação do que é e como vai ocorrer a mediação. As partes 

expõem suas perspectivas, podendo o mediador elaborar algumas perguntas ou 

reformular alguns pensamentos com o fim de conhecer toda a complexidade da relação 

entre os mediandos. Também é uma forma de “traduzir” os sentimentos e vontade dos 

mesmos.  

Após reunir todas as informações o mediador fará um resumo do conflito de 

forma neutra, relembrando tudo que foi dito ou destacando temas que terão tratamento 

específico. Importante ressaltar que o mediador pode fazer uso de diversas técnicas para 

conduzir as partes a terem compreensão de toda a situação e analisarem as possíveis 

soluções. 

Criadas as opções possíveis para que haja um consenso, cada uma será avaliada 

até que seja feita a escolha de uma que melhor se adapte às motivações dos mediandos e 

que tenha viabilidade prática e jurídica. Será então redigido um termo final com todos 

os compromissos assumidos pelas partes durante a mediação. Esse termo é um título 

executivo extrajudicial. 

De acordo com o CPC: 

Art. 20.  O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura 

do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se 

justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por 

declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de 

qualquer das partes.  

Parágrafo único.  O termo final de mediação, na hipótese de 

celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando 

homologado judicialmente, título executivo judicial. (grifo nosso) 

 

Todavia, mesmo que a mediação “capacite” os mediandos para administrarem o 

conflito de forma mais didática (identificação de etapas, técnicas, avaliações), nem 

sempre chega-se a um acordo ou chega-se somente a um acordo parcial. Com efeito, 

como já visto, pode-se afirmar que o sucesso da mediação não significa a realização do 

acordo, de forma que a comunicação e a compreensão do conflito é o mais importante 

nesse procedimento. 
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1.2 Mediador 

Apesar de as partes buscarem a solução do conflito sem a interferência de um 

terceiro, a atuação do mediador é essencial para o êxito da mediação, uma vez que seu 

papel é de direção e de administração da discussão entre as partes, de forma a 

proporcionar uma melhor compreensão recíproca.  

De acordo com o Manual de Mediação Judicial do CNJ (2015, p.135), o 

mediador é uma pessoa selecionada para exercer o múnus público de auxiliar as partes a 

compor a disputa, devendo agir com imparcialidade, pois não está ali para julgá-las e 

sim para auxiliá-las a melhor entender suas perspectivas, interesses e necessidades. 

O objetivo principal não é induzir a parte a um acordo que não lhe satisfaça, ao 

contrário, o êxito está em encontrar uma solução com elevado grau de satisfação para 

ambos os lados. Para isso, o mediador trabalha para que os mediandos reconheçam a 

legitimidade e posições do outro, de forma que, quanto maior a interação e diálogo entre 

eles, mais fácil será para o mediador entender as emoções e reais interesses. 

Nesse sentido, diante das informações apresentadas pelas partes, o mediador 

deve verificar quais são os pontos convergentes e deve auxiliá-las esclarecendo, fazendo 

troca de papéis, recontextualizando o conflito e utilizando as estratégias técnicas da 

mediação, de modo a permitir que tenham uma visão mais ampla de todo o contexto. 

Portanto, seu papel é de facilitador e de filtro de informações. Da mesma forma, o 

mediador deve tentar fazer com que as partes se sintam confortáveis e deve facilitar a 

comunicação entre elas, sempre com imparcialidade e objetividade. 

Ressalta-se que as habilidades do mediador são trabalhadas principalmente em 

um curso de técnicas autocompositivas, de forma que o mesmo possa aplicar diferentes 

técnicas de acordo com a necessidade de cada caso, bem como aprender a administrar 

situações em que os ânimos estão acirrados, inspirar respeito e confiança às partes, 

estimular as mesmas a desenvolverem soluções criativas e reformular as ideias sob uma 

nova ótica. 

À título de exemplo, se o mediador perceber que as partes não estão se 

comunicando de forma eficiente ou até mesmo perceber que uma delas está se sentindo 

intimidada, ele pode dar início a uma sessão individual, já mencionada anteriormente. 
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Destaca-se ainda que é possível ter mais de um mediador, que é o caso da co- 

mediação, quando dois ou mais mediadores conduzem o processo autocompositivo em 

uma atuação conjunta. É uma possibilidade interessante a qual permite que as 

habilidades e experiências dos mediadores, além de assegurar a imparcialidade, 

otimizem a realização dos propósitos da mediação, principalmente em casos de grande 

complexidade.  

Segundo o art. 15 do CPC: 

A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, 

poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo 

procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e 

da complexidade do conflito. 

 

É importante ressaltar que o mediador não é um juiz, logo, não tem poder 

decisório, tendo apenas o intuito de auxiliar as partes a terem uma negociação eficiente. 

Como reflexo, o mediador não tem autoridade de decisão do processo, mas tão somente 

de condução. Além disso, o mediador não tem prévio conhecimento do caso. Na sessão 

de mediação, ele terá oportunidade de ouvir as partes, escutar o relato dos fatos e outras 

percepções de cada um dos mediados, de modo que possa ter uma visão geral dos fatos 

e, ao mesmo tempo, captar algumas questões e interesses envolvidos. 

Pode-se ainda afirmar que a mediação se caracteriza pela interdisplinariedade, 

não só pela complexidade dos casos, mas também tendo em vista que o mediador pode 

ser advogado como profissão de origem, bem como psicólogo, administrador, 

economista, entre outros. Inexiste obrigatoriedade de que o mediador seja formado em 

Direito. Dessa forma, dependendo da natureza do conflito e da capacitação do 

mediador, a prática da mediação poderá ter enfoques diferentes. Por isso, muitas vezes a 

co- mediação é mais eficaz, principalmente em conflitos mais complexos, uma vez que 

proporciona visões diferenciadas, uma complementariedade. 

Mas, deve ficar claro que apesar de diferentes influências e experiências, o 

mediador não é juiz, árbitro, advogado, psicólogo, conselheiro, professor, assistente 

social nem administrador, de forma que não deve oferecer conhecimentos de sua 

formação de origem para assessorar as partes em suas decisões . É um profissional 

equiparado a servidor público, capacitado e treinado por meio de um curso, com 

conhecimento sobre comunicação, técnicas autocompositivas e com visão sistêmica do 

conflito. 
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Conforme o art. 167 do CPC e art. 12 da lei 13.140/2015, os mediadores 

judiciais, inclusos como auxiliares da justiça, serão inscritos em um cadastro nacional e 

em cadastros dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais, que 

manterão registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 

Ressalta-se que esse registro poderá ser precedido de concurso público. 

No mesmo sentido, o art. 11 da lei 13.140/2015 exige que o mediador judicial 

seja pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em 

escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados 

os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto 

com o Ministério da Justiça. 

Ainda de acordo com a Lei de Mediação em seu art. 4
o
, o mediador, designado 

pelo tribunal ou escolhido pelas partes, conduzirá o procedimento de comunicação entre 

as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do 

conflito.  E como reflexo da imparcialidade prevista no art 2º, aplicam-se ao mediador 

as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz.  

1.3 Mediar não é conciliar... 

Por fim, apesar de bem definidas as bases constitutivas da mediação, cabe fazer 

uma breve comparação com outro método consensual de resolução de conflitos, a 

conciliação, uma vez que se não respeitadas as características essenciais da mediação, 

há o risco de sua aplicação prática se confundir com a conciliação. 

Apesar de ambas terem a presença de um terceiro imparcial que auxilia as partes 

a chegar à autocomposição, para a aplicação de cada um desses institutos devem ser 

consideradas as características e finalidades próprias em consonância com a natureza do 

conflito.  

As distinções principais são identificadas na relação entre as partes e na atuação 

do terceiro imparcial.  

O art. 165 dispõe sobre a distinção: 
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Art. 165  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual 

de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 

conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas 

destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 

[...] 

§ 2
o
 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. 

§ 3
o
 O mediador, que 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. (grifo 

nosso) 

Infere-se, portanto, que, na mediação, há uma maior complexidade da relação 

entre as partes, caso em que deve haver mais tempo para investigá-la, geralmente 

demandando mais do que uma única reunião. Trata-se de relações continuadas, 

normalmente perpassadas por questões de afeto, de modo que o trato desses conflitos 

demanda uma atenção mais acurada. 

 Conforme o §3º do art. 165 do CPC, o mediador deverá atuar preferencialmente 

nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliando os interessados a 

compreender as questões e os interesses em conflito, para que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, buscar um consenso. Como já exposto, o acordo é 

somente um dos resultados possíveis e não a meta. 

Já a conciliação é um procedimento mais célere e costuma ocorrer em uma única 

reunião entre as partes e o conciliador. Nesse sentido, a conciliação é mais adequada 

para casos em que as partes não convivem ou não tenham um vínculo anterior. Casos 

mais pontuais, nos quais o objetivo é tão somente o acordo para por fim à demanda. 

Ademais, o conciliador, que pode ter prévio conhecimento do caso, pode apresentar 

uma apreciação do mérito ou uma recomendação de uma solução. Tais recomendações 

não seriam cabíveis na mediação.  

Segundo Fredie Didier Jr. (2015, p.276): 

O conciliador tem uma participação mais ativa no processo de 

negociação, podendo, inclusive, sugerir soluções para o litígio. A 

técnica da conciliação é mais indicada para os casos em que não havia 

vínculo anterior entre os envolvidos.  

O mediador exerce um papel um tanto diverso. Cabe a ele servir como 

veículo de comunicação entre os interessados, um facilitador do 
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diálogo entre eles, auxiliando-os a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam identificar, por si 

mesmos, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Na 

técnica da mediação, o mediador não propõe soluções aos 

interessados. Ela é por isso mais indicada nos casos em que exista 

uma relação anterior e permanente entre os interessados, como nos 

casos de conflitos societários e familiares. A mediação será exitosa 

quando os envolvidos conseguirem construir a solução negociada do 

conflito.  

Luciane Moessa de Souza (2010, p.133) afirma que a mediação proporciona uma 

solução mais eficiente a longo prazo, pois apesar da conciliação também possibilitar 

uma solução, é direcionada  para um problema imediato sem que haja a “cura da 

dinâmica do relacionamento”, de modo que outros problemas similares provavelmente 

viriam à tona no futuro e as partes novamente precisariam recorrer a um terceiro para 

encontrar uma solução. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a conciliação se restringe ao acordo, tendo 

por escopo a extinção do processo, o que não ocorre na mediação, cujo enfoque é o de 

restabelecer o entendimento entre as partes. Logo, para que seja possível o avanço da 

lógica consensual no ambiente judicial, é de suma importância que esses dois institutos 

não se confundam no discurso e nas práticas, de modo que ambos passem a fazer parte 

do conjunto de ferramentas para contenção do grande número de processos judiciais, 

como ocorreu com a conciliação. 

Bárbara Lupetti e Kátia Mello questionam se a mediação poderia ser apenas um 

nome para a prática da conciliação, afirmando em seguida, sob a perspectiva da 

literatura sociológica que “na percepção de muitos mediadores extrajudiciais, a 

mediação judicial estaria mais comprometida com a celeridade e com a diminuição dos 

processos a cargo dos juízes e, ao mesmo tempo, não passaria de um novo nome para a 

prática da conciliação”. (2011, p.98-99 apud OLIVEIRA, 2010) 

 Em outras palavras, a mediação não pode ser a nova nomenclatura para designar 

a conciliação, a qual não obteve sucesso em razão da distorção/má interpretação do 

instituto, bem como da absorção centralizadora e burocratizadora dos tribunais e da 

tradição processual brasileira, fatores indicativos para o possível insucesso da mediação, 

como será visto mais adiante.  
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CAPÍTULO 2 - RESPOSTAS À CRISE DO PODER JUDICIÁRIO 

 
 

Inúmeros autores tratam sobre a crise do Poder Judiciário demostrando um 

esgotamento institucional. De maneira geral, pode-se dizer que essa crise é reflexo do 

enfraquecimento do Estado frente à complexa globalização social, econômica e política. 

A incapacidade de dar respostas qualitativas e em tempo razoável aos conflitos que lhe 

são apresentados, mostra a perda da efetividade da atuação do Estado e a necessidade de 

reformas políticas e estruturais. 

No ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal - “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”-, o acesso ao Judiciário é amplo, de modo que qualquer conflito em que o 

indivíduo se sinta prejudicado pode dar margem ao ajuizamento de uma ação.  Todavia, 

a entrada de processos não é compatível com a respectiva saída, podendo-se afirmar que 

o amplo acesso ao Judiciário é formal e não substancial. 

Desde fatores de ordem institucional, material e humana até fatores de ordem 

técnica e cultural levaram a um caos no sistema judiciário, o qual não consegue oferecer 

o julgamento de todos os processos em tempo razoável e com a estrutura que dispõe. A 

produção massiva de leis e medidas provisórias desencadeou uma superlotação de 

processos judicias. Houve um descompasso entre “número de processos/número de 

magistrados”, agravado pelo “crescimento da população, particularmente da 

economicamente ativa” (CACCIARI, 2003, p. 25). 

Segundo Rogério Correia Dias (2001, p. 55) 

a lei não está preocupada em saber se ao juiz há, simultaneamente, 

dez, cem ou mil processos submetidos à sua deliberação, sendo certo 

que muita vez tal número supera, em muito, de sua capacidade de 

trabalho, mormente quando a complexidade das relações 

intersubjetivas, e por isso dos casos apresentados à justiça, aumenta a 

cada dia.  

Como reflexo dessa realidade, a demora da prestação jurisdicional acarretou um 

clima de insatisfação geral, de forma que se tornou intrínseco a ideia de morosidade e 

ineficiência inerente ao Judiciário brasileiro. Além disso, outro fator, de ordem técnica, 

é o excesso de formalidades nos procedimentos judiciais. Pode-se dizer que há uma 
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cultura formalista predominante no Judiciário brasileiro, refletindo o excesso de 

burocracia. 

Segundo Ana Carolina Ghisleni e Fabiana Marion Spengler (2011, p.24): 

 a crise jurisdicional está diretamente vinculada à crise estatal, haja 

vista o crescimento e a complexidade de conflitos sociais aliados à 

falta de estrutura física, tecnológica e financeira do Estado, o 

rebuscamento da linguagem jurídica, o acúmulo de processos, entre 

outros.  

Sendo assim, diante da complexidade dos casos, da alta demanda, da falta de 

recursos e tecnologia bem como o alto custo de um processo e o excesso de formalismo, 

pode-se afirmar que há uma crise no Poder Judiciário que necessita de reformas 

estruturais e políticas, propiciando uma política de redefinição das possíveis vias para 

adequação na busca pelos direitos, isto é, uma diversificação dos métodos de tratamento 

de conflitos. 

Nesse contexto, como uma das formas de superação dessa crise defende-se a 

mediação, meio autocompositivo de resolução de conflito que deve ser inserida em um 

contexto de democratização do processo judiciário com uma participação mais ativa dos 

envolvidos, isto é, defendendo a comparticipação dos atores envolvidos e o 

policentrismo (Nunes, 2011, p. 147). E o discurso é, de certo modo, recorrente nesse 

sentido: 

O processo convencional, dadas as suas características e as condições 

estruturais em que se realiza, não vem dando conta do recado. A saída, 

então, seria recorrer a outros métodos, dentre eles a mediação, 

inclusive contando com a contribuição de profissionais de outras áreas 

(FILPO, 2014, p.33)  

 

Mas o que se busca analisar é o modo que a mediação está sendo defendida 

como resposta à crise. A realização desse trabalho foi motivada por um estranhamento 

que partiu de uma percepção, transformada em hipótese de pesquisa, no sentido de que a 

resposta oferecida, ou o antídoto proposto, não combate necessariamente a causa do 

problema e a forma que vem sendo implementado, deixa dúvidas quanto à sua 

efetividade e até sobrevivência no sistema jurídico vigente. 

Sendo assim, analisar criticamente a inserção da mediação nos tribunais, a oferta 

pelo próprio Judiciário de um meio de resolução de conflito que trabalha com a lógica 

consensual, é o que se busca nesse trabalho. 
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 Isto é, busca-se questionar se a ideia da mediação como salvação dos problemas 

do Judiciário não seria uma expectativa/ilusão diante das incompatibilidades do método 

consensual inserido em um sistema que trabalha com a lógica adversarial, fundamentada 

no contraditório. 

 

2.1 Institucionalização da mediação: uma solução à crise do Judiciário? 

A utilização da mediação como fórmula institucionalizada seria uma via eficaz 

para superar os problemas de quantidade e qualidade presentes nos tribunais? Isto é, não 

só resolver o conflito de forma eficiente com a comparticipação das partes, mas também 

“desafogar” o Judiciário de um quadro de superlotação de processos e morosidade? 

Deixaria de ser um meio “alternativo” para integrar de fato a rotina do sistema judiciário 

mantendo seus propósitos? 

Nesse contexto, os Tribunais de Justiça, sob influência da “Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário” adotada pelo CNJ e da reforma na legislação com o novo CPC e a Lei de 

Mediação, devem instituir centros especializados para a aplicação da conciliação e 

mediação, com o objetivo de tentar solucionar consensualmente conflitos anteriores ao 

ajuizamento da ação ou presentes em uma demanda judicial que já está em trâmite, bem 

como tentar aliviar a referida crise do Judicário. Trata-se de uma institucionalização 

desses meios alternativos. 

Art. 24.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução 

consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e 

audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e 

pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 

estimular a autocomposição. (Lei 13.140/2015) 

Por adotarem o diálogo e o consenso como base para pôr fim ao litígio, a defesa 

da aplicação desses institutos, principalmente a mediação, se dá pela percepção das 

dificuldades do formalismo judicial e sua rigidez diante do dinamismo exigido pelas 

diversas áreas do inter-relacionamento afetivo, profissional ou comercial entre pessoas 

físicas e jurídicas, e as consequentes dificuldades entre elas na gestão e na resolução de 

conflitos de maneira mais rápida e eficaz.  

Defende-se a mediação como a via mais adequada para tratar conflitos 

complexos e interdisciplinares ou multifacetados, os quais o método adversarial se 
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mostra insuficiente, pois diante da visão tradicional de que o conflito é algo negativo 

que deve ser resolvido por um terceiro, uma autoridade com poderes, de forma a causar 

perdas para pelo menos uma das partes, o processo judicial distancia as mesmas, 

fomentando apenas suas diferenças e controvérsias, tendo em vista que a participação 

delas é mínima, não havendo uma comunicação efetiva. 

 Os advogados, por sua vez, no sistema tradicional, são os protagonistas, bem 

como o poder está nas mãos do juiz. O funcionamento do mundo jurídico se dá pela 

lógica do contraditório, a qual não permite a construção de sentidos compartilhados ou 

verdades consensualizadas. (SILVA e DUARTE, 2015, p.28). 

Assim, não há a administração do conflito de fato, muito menos a prevenção de 

novos conflitos, visto que a extinção do processo judicial não significa extinção do 

conflito. 

Além disso, apesar de não haver dados estatísticos que comprovem, há o 

discurso de que a mediação, assim como outros meios alternativos de resolução de 

conflitos, é uma forma de descongestionar o Judiciário, uma vez que há uma alta 

demanda que causa a morosidade do processo judicial, principalmente quando o ente 

público figura como parte, tendo em vista os privilégios como o duplo grau obrigatório 

de jurisdição e a garantia de prazos diferenciados. 

No entanto, sob esse aspecto quantitativo/ tempo de resposta, tal discurso é 

questionável uma vez que o acordo nem sempre se concretiza, nem mesmo é o escopo 

da mediação. O que se quer é a construção de um diálogo, o reconhecimento recíproco 

entre as partes e o entendimento e ressignificação dos motivos que levaram ao conflito 

com auxílio de um terceiro imparcial, no caso o mediador.  

Como reflexo, a ausência de voluntariedade da parte ou do acordo na mediação 

pode devolver o conflito ao Judiciário, não cumprindo a sua suposta função 

descongestionadora, pelo contrário, torna o procedimento mais longo. Da mesma forma, 

dependendo da complexidade e andamento da interação dialética entre os mediandos, o 

procedimento pode ser demorado. Também deve-se pensar nas despesas e investimentos 

necessários para que a mediação seja incluída nos tribunais, o que se destoa do discurso 

idealizador de que a mediação é a via para solucionar os conflitos com celeridade e sem 

custos. 
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Ou seja, apesar desse discurso generalizado, a mediação não tem como objetivo 

desafogar o Judiciário. Seu fim é muito mais qualitativo do que quantitativo. Segundo 

Fredie Didier Jr. (2015, p.280): 

 

Ponto indiscutivelmente importante, a autocomposiçao não deve ser 

vista como uma forma de diminuição do número de causas que 

tramitam no judiciário ou como técnica de aceleração dos processos. 

São outros os valores subjacentes à política pública de tratamento 

adequado dos conflitos jurídicos: o incentivo à participação do 

indivíduo na elaboração da norma jurídica que regulará o seu caso e o 

respeito a sua liberdade, concretizada no direito ao autorregramento. 

Nesse contexto, a mediação, pautada na ideia de consensualidade e de interação 

dialética, agora prevista na lei, possibilitaria a garantia de maior legitimidade dos 

resultados tendo em vista a participação direta dos mediandos, além de ir em direção 

contrária à cultura do litígio e da judicialização que paira no ordenamento jurídico 

brasileiro, mas não é necessariamente uma forma de reduzir o tempo de resposta do 

Poder Judiciário e garantir a duração razoável do processo. 

Da mesma forma, ainda que seu fim qualitativo realmente garanta maior 

legitimidade dos acordos e eficiência na forma de administrar os conflitos, para isso, a 

mediação deve ser aplicada dentro que uma sistemática social e jurídica que esteja 

compatível e amadurecida para recebê-la, de modo que não haja distorções de seus 

objetivos e características. É necessário a autonomia do instituto em um contexto 

receptivo e condizente com a lógica consensual, todavia, a aplicação da mediação 

“endoprocessual” na sistemática da prática jurídica nos tribunais não parece condizente 

com o bom funcionamento da sistemática consensual. 

Por isso, há um certo estranhamento ao ver um método consensual que preza por 

autonomia e voluntariedade, de forma que não pode ser uma atividade centralizada, 

sendo institucionalizado dentro de uma ordem altamente centralizadora e formalista. Ou 

seja, antes de enaltecer a introdução da mediação no ambiente judicial como uma 

fórmula institucionalizada de superação a crise do judiciário, deve-se questionar o 

“discurso institucional de desjudicialização” (FILPO, Klever, 2014, p.32) 

Esse antagonismo é analisado por Bárbara Lupetti e Kátia Mello (2010, p.115) 

a estrutura do processo brasileiro parece obstaculizar formas de 

resolução consensual dos conflitos sob julgamento, de modo que 

pensar na internalização da mediação e da conciliação em um 
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processo fulcrado nessas premissas (do contraditório) nos parece, por 

si só, paradoxal ou, talvez, inovador a tal ponto que sua efetividade 

encontraria barreiras e se chocaria com a tradição  

Percebe-se, nesse contexto, que a busca e gestão de tratamentos diversificados 

de resolução de conflitos pelo Judiciário traduz-se em um movimento de 

descentralização, mas, ao mesmo tempo, ao absorvê-los e administrá-los, surge uma 

nova centralização que gera concentração de poderes, criando-se um círculo vicioso de 

falhas. 

Pode-se dizer, então, que a mediação como método consensual de resolução de 

conflitos, o qual permite a participação positiva dos sujeitos na construção de um 

caminho para por fim ao litígio ou pelo menos tentar entendê-lo, deve se desenvolver 

autonomamente em um ambiente compatível e não se apresenta como mais uma forma 

de garantir celeridade ao processo judicial. 

Portanto, a mediação não deve ser vista como salvação da crise do Judiciário 

com a rotulação de procedimento célere, informal e econômico, bem como não deve se 

transformar em mais uma etapa processual com suas bases constitutivas comprometidas 

pela lógica do Judiciário. A mediação possui características próprias, de forma que sua 

essência e objetivos não podem ser distorcidos ou enaltecidos sem levar em conta os 

obstáculos para sua aplicação prática dentro dos tribunais tendo em vista as diversas 

incompatibilidades entre os procedimentos. 

 

2.2  Mediação Incidental Obrigatória 

 

Diz-se que mediação prevista na legislação e trazida não só para dentro do 

Tribunal, mas também para dentro do processo é obrigatória porque a audiência 

preliminar necessariamente ocorrerá, salvo se ambas as partes expressamente 

manifestarem que não têm interesse em sua realização.  

 

Isto é, ainda que o inciso I, §4º do art. 334 do CPC dê autonomia às partes no 

sentido de manifestarem desinteresse na composição consensual, deve ser feito logo na 

petição inicial, caso contrário haverá obrigatoriedade da mediação incidental, o que 

parece pouco colaborativo com a ideia de voluntariedade e autonomia das partes, 
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característica básica da mediação, inclusive prevista no art 2º da lei de mediação e no 

art. 166 do CPC. 

Fredie Didier Jr. (2015, p.624) vê de forma positiva tal previsão: 

  

O legislador preferiu não impor a audiência no caso em que ambas as 

partes manifestem expressamente o seu desinteresse. A solução parece 

boa: elimina a possibilidade de a audiência não se realizar porque 

apenas uma parte não a deseja, mas ao mesmo tempo respeita a 

vontade das partes no sentido de não querer a autocomposição, o que 

está em conformidade com o princípio do respeito ao autorregramento 

da vontade e com o princípio da cooperação. 

 

No entanto, mesmo que haja algum espaço para a recusa das partes pelo método 

da mediação em conformidade com os referidos, há certo estranhamento na relação 

voluntariedade e obrigatoriedade no sentido de que pode haver a desnaturação do 

instituto uma vez que, quando obrigatória, a mediação retira o elemento essencial do 

consenso, o qual garante os benefícios do instituto: a voluntariedade. 

 

Fernando Gajardoni (2015) afirma que a mediação é quase obrigatória, de modo 

que quando ambas as partes, expressamente, declinarem desinteresse, será “vedado ao 

magistrado “dispensar” o ato, mesmo vislumbrando a total improbabilidade do 

acordo”, fator que pode comprometer a eficácia da audiência inaugural de mediação.  

 

Ora, um Código tão festejado por ser democrático e dar voz às partes, 

contraditoriamente, não privilegia a vontade delas; não dispensa o ato, 

tal como constava na versão do Senado, quando quaisquer das partes 

(e não apenas ambas) declinarem desinteresse; não confia no juiz a 

aferição dos casos em que a mediação/conciliação não tem a menor 

chance de frutificar. (2015) 

Ainda segundo Gajardoni (2015), essa opção não só quebra a autonomia de 

vontade, elemento constitutivo da mediação e previsto como princípio norteador pela 

lei, como também burocratiza o instituto ao obrigar as partes a se submeterem à 

audiência de mediação simplesmente porque uma delas deseja, abre espaço para 

manobras processuais protelatórias quando um dos demandados aceita a audiência para 

que, sem possibilidade de intervenção judicial, ganhe mais tempo o que, por fim, 

aumenta o custo do processo, “pois além do pagamento pelos serviços do 

mediador/conciliador, o demandado domiciliado em outra localidade, praticamente em 
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todas as ações, deverá se deslocar para a audiência de mediação/conciliação no foro da 

propositura”. 

Em consonância, Humberto Dalla e Michele Pedrosa (2012, p.17-18) discordam 

da ideia de uma mediação obrigatória ao afirmarem que a voluntariedade é a essência da 

mediação e não pode ser comprometida, nem mesmo com a justificativa de que “se trata 

de uma forma de educar o povo e implementar uma nova forma de política pública”. 

Elencam ainda as hipóteses do que ocorrerá, em um caso de grande complexidade, com 

a mediação prévia e obrigatória após a admissibilidade da ação:  

 

a)as partes farão uma mediação simulada e, após duas ou três sessões 

dirão que o acordo é impossível, preenchendo, dessa forma, a 

condição legal que lhe foi imposta;  

b) as partes se submeterão a um procedimento superficial, e a 

verdadeira questão subjacente aquele conflito, que funciona como 

motor propulsor oculto de toda aquela litigiosidade, não será sequer 

examinada; 

c) as partes se recusarão a participar do ato, por saberem que não há 

condições de viabilidade no acordo, e o juiz rejeitará a petição inicial, 

por ausência 

Destaca-se ainda que o discurso de enaltecimento da mediação com a abordagem 

dos seus benefícios não se verifica exatamente no bojo do processo. Conforme Klever 

Paulo Leal Filpo (2014, p.33-34), a própria Resolução do CNJ não dava ênfase à 

possibilidade da mediação aparecer como incidente processual, muito pelo contrário. Há 

inclusive, segundo o autor, a notícia de várias experiências bem sucedidas de aplicação 

da mediação em diferentes contextos, mas não como incidentes processuais. Da mesma 

forma, pesquisando na doutrina, não se acha facilmente a abordagem da mediação 

“endoprocessual”, mas tão somente o “benefício ou avanço da mediação”. 

Dispõe Klever Paulo Leal Filpo (2014, p.3): 

Os dados etnográficos apontam no sentido de que a mediação, quando 

inserida no ambiente judicial, passando a fazer parte dos processos em 

andamento, muitas vezes é reduzida a uma etapa processual como 

qualquer outra, submetendo-se à mesma lógica que instrui e orienta 

tais processos. Nesse sentido, as características tão enaltecidas na 

mediação, que a recomendam como uma “solução mais adequada” em 

vista do processo judicial convencional, acabam ficando mitigadas, 

sendo, por vezes, completamente ignoradas pelos atores do campo.  

De acordo com a mediadora Gabriela Asmar, presente no Fórum Regional de 

Diálogo e Consenso sobre Mediação na Administração Pública, ocorrido no dia 15 de 



26 
 

junho de 2016 na Escola da AGU, os países que desenvolveram a mediação sem um 

arcabouço legal, normalmente são países de direito consuetudinário, que além das 

questões do sistema jurídico em si, tem uma realidade sócio cultural muito diferente 

A grande diferença que nos importa é que nesses países em que se 

teve um desenvolvimento natural orgânico da mediação, entrar no 

judiciário é muito raro. A barreira é de entrada, já no Brasil, a barreira 

é de saída, entrar é fácil. Aí a gente tem toda uma lógica, muitas vezes 

inconsciente do velho ditado: “Eu dou um boi para não entrar na briga 

e uma boiada para não sair”.  

Depois que já se compromete com a briga, não sai fácil. A nossa 

lógica de acesso à justiça foi tornar a entrada barata, até de graça, mas 

pra sair é complicado. É aí que o judiciário muitas vezes nos oferece a 

mediação como um pedido de socorro porque é matematicamente 

impossível ele dar conta de mais do que todos os brasileiros em 

processos judiciais. Temos 108 milhões de ações pendentes e apenas 

200 milhões de brasileiros. Quando a gente fala nesse contexto 

cultural, a gente tem uma realidade muito forte de que o método de 

resolução de conflito tem que ser decidido antes ou fora das partes em 

conflito, porque por definição, as pessoas que estão em conflito já não 

conseguem mais tomar uma decisão conjunta muito menos optar por 

um método que pressupõe colaboração.  

Eu acredito piamente que a escolha pelo método precisa ser anterior 

ou exterior ao conflito em si.  

Portanto, a mediação no Brasil, inserida pelo método positivado, passa a ser uma 

ferramenta obrigatória que integra o procedimento de prestação jurisdicional, mas, tal 

contradição só confirma a ideia de que a mediação obrigatória tem como principal fim, 

equivocadamente, o desafogamento do Judiciário e não o tratamento dos conflitos em si. 

(PAUMGARTTEN, Michele e PINHO, Humberto, 2012, p.7) 

Nesse contexto, será que o uso da mediação, em particular, na forma 

como vem sendo proposta, com prazo para terminar, obrigatória e em 

casos pré-determinados, seria o arranjo ideal para a solução efetiva 

dos conflitos da sociedade e o remédio para a crise do acesso à 

justiça? Ou o efeito seria meramente psicológico, diante de uma 

barreira imposta previamente ao processo judicial?  

 

2.3  Repetição institucional? 

Assim como há a aposta na mediação como meio de auxiliar ou até mesmo 

“salvar” o Poder Judiciário de sua crise e esgotamento institucional, dentro de um 

conceito “tribunal multiportas”, também já houve aposta nos Juizados Especiais com a 

inserção do método da conciliação em seu procedimento. Tal aposta, no entanto, não 
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teve sucesso, assim como há grande desconfiança de que o mesmo ocorra com a 

mediação. 

Com atendimento gratuito e dispensa de advogados foram criados os Juizados de 

Pequenas Causas em 1984 (lei 7.244/84), abrindo-se espaço para a criação dos Juizados 

Especiais (lei 9.099/95) com a Constituição de 88, bem como as tentativas de 

aproximação por meio da conciliação. Semelhante à mediação, os princípios 

norteadores e enaltecedores desse microssistema eram a celeridade, oralidade, 

informalidade e economia processual. 

Trata-se da chamada tentativa de “deformalização” do processo na busca por 

uma via menos formal. Grinover (1990, p. 179), ensina que:  

[...] o termo há de ser utilizado em suas distintas acepções: de um 

lado, a deformalização do próprio processo, utilizando-se a técnica 

processual em busca de um processo mais simples, rápido, econômico, 

de acesso fácil e direto, apto a solucionar com eficiências tipos 

particulares de conflitos de interesses. De outro lado, a deformalização 

das controvérsias, buscando para elas de acordo com sua natureza, 

equivalente jurisdicionais, como vias alternativas ao processo, capazes 

de evitá-lo, para solucioná-las mediante instrumentos 

institucionalizados de mediação. A deformalização do processo 

insere-se, portanto, no filão jurisdicional, enquanto a deformalização 

das controvérsias utiliza-se de meios extrajudiciais.  

Da mesma forma se dá com as diversas maneiras de aplicação da conciliação. 

Mas, em todas as áreas, percebe-se como o instituto foi aplicado e os problemas 

empíricos rotineiros decorrentes do choque com o sistema tradicional vigente.  

A cultura da judicialização, o empoderamento dos juízes e a centralização das 

atividades pelo Judiciário o colocando à frente de todas as outras possibilidades de 

trabalho, de modo a monopolizar a produção e distribuição do direito, foram fatores 

fundamentais para o insucesso da conciliação, assim como permanecem para o possível 

insucesso da mediação. A ideia de que a solução mais eficiente é aquela oferecida pela 

sentença ainda está enraizada na sociedade, de modo que há o mito de que o juiz dá 

conta de todos os problemas e todos terão a resposta de seus anseios no Poder Judiciário 

(SPENGLER, 2014, p.35). 

 

Com efeito, a alta demanda também superlotou os Juizados, enfrentando os 

mesmo problemas da via tradicional. Do mesmo modo, a conciliação, executada com o 

fim de desafogar a quantidade de processos, foi descaracterizada e o raro acordo entre 
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as partes tornou-se um acordo forçado pelos conciliadores (LUPETTI e AMORIM, 

2014, p.295). 

Segundo Felippe Borring Rocha (2014, p.17) “Em boa parte do país, entretanto, 

a oferta do serviço fica muito aquém das necessidades da população, não apenas no que 

diz respeito ao número de Juizados, mas também à sua estrutura e localização.”. 

No mesmo sentido, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (2002, p. 96-97) indicam 

que 

muitos tribunais de pequenas causas tornaram-se quase tão 

complexos, dispendiosos e lentos quanto os juízos regulares devido, 

particularmente, à presença dos advogados e à resistência dos juízes 

em abandonar seu estilo de comportamento tradicional, formal e 

reservado.  

Constata-se, então, um modelo fracassado e a necessidade de outro para 

substituí-lo, no caso, aparentemente, conta-se com a mediação para ocupar este “novo” 

lugar. 

 No entanto, sem a mudança da racionalidade dos operadores do direito, bem 

como a falta de reflexão sobre as inconsistências do modelo anterior, suspeita-se que os 

mesmos erros comprometerão o sucesso da mediação, de modo que a substituição 

parece estar somente na nomenclatura. 

Isto é, assim como a conciliação foi vista como procedimento inovador 

provocando esperanças de mudanças eficazes e proporcionando uma justiça de 

aproximação entre o direito e os cidadãos, agora é a vez da mediação de assumir o 

mesmo papel, sob o mesmo discurso oficial de preocupação com o conflito, mas que na 

verdade se contrapõe à prática, a qual tende concentrar-se somente no desafogamento 

do Judiciário. 

Dessa forma, a inovação cria expectativas e promessas de avanços sem pensar 

nas limitações e imposições do sistema tradicional vigente, altamente centralizador, de 

modo que os meios consensuais de resolução de conflito não têm suas potencialidades 

aproveitadas. Consequência disso é a reprodução de mais um modelo sem sucesso e 

com falta de credibilidade. (LUPETTI e AMORIM, 2014, p.301). 

O insucesso das conciliações é reconhecido nas últimas décadas, o que 

indica que a mediação não terá futuro distinto. Certamente, a 

introdução de meios alternativos em um dos Poderes do Estado, que 

conserva marcas da tradição impressa na sociedade brasileira, não 
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seria fácil, por várias razões. Conciliação e mediação são 

procedimentos alternativos adequados a sistemas judiciais avançados, 

que absorvem a justiça privada, realizada na sociedade e reconhecida 

pelos tribunais, o que parece estar longe de acontecer no Brasil, dada a 

centralização em cada estrato da hierarquia de poderes e, das 

descentralizações, que formam novos centros de poderes em estratos 

mais baixos das organizações estatais.  
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CAPÍTULO 3 - MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A mediação tem se mostrado uma grande aposta para responder a crise do 

Judiciário, principalmente quando a lei 13.140, sancionada e publicada no dia 29 de 

junho de 2015, teve por finalidade não só estabelecer o uso de métodos consensuais 

privados, mas também atuar em todo o sistema de Justiça, tendo em vista os 

dispositivos aplicáveis à mediação judicial e aos processos de consenso implementados 

por autoridades estatais, como é o caso da mediação de conflitos que tenham como parte 

a Administração Pública. 

No entanto, tendo em vista os problemas já mencionados no capítulo anterior, a 

gravidade parece ser ainda maior quando há o deslocamento do instituto para o âmbito 

da Administração Pública sem pensar nas peculiaridades e resistências desse sistema. 

Segundo Luciana Moessa de Souza (2015), a lei previu apenas a possibilidade de 

utilização da mediação para solucionar conflitos envolvendo o Poder Público, sem 

esclarecer como se pode utilizar este caminho à luz dos princípios constitucionais que 

regem a Administração Pública: legalidade, isonomia e publicidade. 

 

3.1 Processos envolvendo a Administração Pública  

As ações em que a Administração Pública é parte contribuem de forma 

significativa para a crise do judiciário. Diante da explosão de litígios vinculados às 

condutas e abusos estatais, o enraizamento da cultura do litígio é uma barreira à 

interação do Poder Público com os cidadãos de forma a promover acordos e obter 

resultados mais efetivos a todos.  

O privilégio dos prazos especiais de que gozam o Poder Público na condição de 

réu e os inúmeros recursos tendo em vista as vastas possibilidades e a cultura de 

recorrer até a última instância recursal, mesmo já sendo possível antever o resultado, 

associados com as demais carências do Poder Judiciário, causam a lentidão e, muitas 

vezes a ineficácia do processo judicial. 

O setor público brasileiro é o campeão de ações e recursos, lidera o 

número de demandas, tanto na condição de réu, como na de autor, e 

que mais recorre – ou seja, é o que mais demanda os serviços da 

Justiça. É seguido pelo sistema bancário, oficial e privado. 

(RODRIGUES, 2004, p. 290-291).  
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de uma pesquisa judiciária 

realizada em 2011 tendo em vista o estoque de processos em curso no Judiciário até 

2010, o setor público federal (União e autarquias) respondeu por 38% de cerca de 60 

milhões de processos que tramitavam. São 22,8 milhões de processos para um único 

cliente. Em 2012 foi realizada outra pesquisa a partir de ações novas, sendo os setores 

públicos da esfera federal e dos estados responsáveis por 39,26% dos processos que 

chegaram à Justiça de primeiro grau e aos Juizados Especiais entre janeiro e outubro de 

2011.(http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/100_maiores_litig

antes.pdf) 

Além disso, segundo a pesquisa O uso da Justiça e o litígio no Brasil (2015,p. 9) 

da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), através de dados de 2010 a 2013, há 

uma alta concentração de processos apresentados por um número reduzido de atores, 

sendo o poder público (municipal, estadual e federal) o maior litigante. Só em São 

Paulo, concentram-se 40% de todos os processos do país. 

No Fórum Regional de Diálogo e Consenso sobre Mediação na Administração 

Pública ocorrido no dia 15 de junho de 2016 na Escola da AGU, a Secretária Geral de 

Gestão e Planejamento Institucional da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Renata 

Ruffo Rodrigues Pereira Rezende, afirmou que o acervo dos processos ativos da PGE 

cresce em uma velocidade muito alta, com mais de 280 mil ações ativas, sendo que 

desde junho de 2013 não há novos procuradores. Dessa forma, segundo ela, 187.998 

processos ativos de dezembro de 2013 cresceram para 280.772 em abril de 2016, sendo 

25.000 ações relacionadas aos serviços públicos e 40.000 ações de serviços de saúde só 

na capital.  

A partir desses dados foi possível a criação da Câmara Administrativa de 

Solução de Conflitos (CASC) e da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), 

esta última tendo surgido de um fórum de discussão entre a PGE, Defensoria Pública e 

Secretaria Estadual de Saúde. Segundo Renata Ruffo, as crescentes demandas judiciais 

de saúde chegaram a tal ponto que houve a compreensão de que a maioria delas existe 

porque os órgãos não se comunicam, demonstrando claramente o mau funcionamento 

do Estado por uma simples falta de diálogo. A secretária afirmou que 

ainda não estou falando de mediação e conciliação- ainda- mas tão 

somente de comunicação. O que eu verifico é que o Estado funciona 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf
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tão mal, que as vezes o que se precisa é criar uma instância 

administrativa de comunicação e resolução administrativa do conflito. 

Eu não dei o próximo passo de conciliação e mediação. Eu ainda não 

posso dar esse passo no âmbito do Estado porque a gente está ainda 

para trás. O futuro é a mediação, mas a gente ainda tem que dar um 

passo para trás, porque ainda estamos engatinhando, temos um 

caminho enorme para agir de fato em mediação e conciliação. 

Pode-se perceber e confirmar por meio dessa fala que a inserção da mediação 

deve ser condizente com um sistema jurídico avançado e amadurecido, no sentido de 

estar aberto ao resgate do diálogo, de modo que não adianta apostar em uma via 

consensual de resolução de conflitos se o modo de abordar o conflito não muda. 

Portanto, todos os dados mencionados são referências no discurso de defesa da 

utilização de métodos consensuais pela Administração Pública, seja entre seus próprios 

entes, seja em relação aos cidadãos. Questiona-se, no entanto, se a aplicação da 

mediação no âmbito da Administração Pública prevista na recente lei de mediação terá 

efetividade de forma a combater os dados apresentados. Se a forma como a ordem 

jurídica e seus operadores funcionam e comportam é compatível para a aplicação da 

mediação sem distorções. E se, como parece, o único objetivo de mediar for esvaziar as 

prateleiras das procuradorias, certamente o êxito será inatingível, do ponto de vista do 

que se considera relevante na mediação. 

 

3.2  Lei de Mediação e o Novo CPC  

Os estímulos na legislação processual à autocomposição, após diversos projetos 

de lei e a Resolução 125 de 2010 do CNJ, a qual visa assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, bem como 

disseminação da cultura de pacificação social, se concretizaram com a lei 13.140/2015 e 

o novo CPC lei nº 13.105/2015, tendo em vista a institucionalização da mediação. 

Segundo Fredie Didier Jr. (2015, p.274), pode-se, inclusive, defender a existência do 

princípio do estímulo da solução por autocomposição.  

Os §§ 2º e 3º do art.3º do CPC demonstram a excepcional importância à solução 

consensual de conflitos, estabelecendo, respectivamente, que  

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos. 
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§ 3
o
 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.  

Nesse contexto, os órgãos jurisdicionais também devem oferecer mecanismos de 

resolução consensual de controvérsias entre as partes, incentivando a autocomposição. 

Percebe-se a busca por uma solução integrada dos litígios através de um modelo 

multiportas que adota a solução jurisdicional tradicional agregada à absorção dos meios 

alternativos (THEODORO JÚNIOR, NUNES, BAHIA, PEDRON, 2015, p.206). 

O estímulo aos métodos alternativos de solução de conflitos passou a ser regra 

nuclear que deve ser observada por todos os agentes do processo, sem qualquer 

distinção, ressaltando que esse estímulo é direcionado principalmente para a mediação 

dentro do fórum, como um ato processual formal, o que gera dúvidas quanto à eficiência 

da mediação na prática. 

Apesar de a lei de mediação ter sido sancionada em 2015, esse instituto já vem 

sendo praticado e difundido no Brasil em alguns âmbitos, principalmente no direito de 

família. Pode-se afirmar que a mediação vem sendo usada com respaldo na Constituição 

de 88, uma vez que seu preambulo está fundamentado e comprometido “na ordem 

interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias”. 

Contudo, o Novo CPC e a lei 13.140/2015, ampliando a abrangência do 

instituto, não só dispõem sobre a mediação judicial e extrajudicial entre particulares, 

conferindo maior estabilidade ao instituto, mas também sobre a possibilidade de 

utilização da mediação em conflitos envolvendo a Administração Pública. 

Nesse sentido, a nova legislação tem aplicação tanto ao direito privado quanto ao 

direito público, não se restringindo ao uso de métodos consensuais privados, tendo em 

vista os dispositivos aplicáveis à mediação judicial e aos processos de consenso 

implementados por autoridades estatais, como é o caso da mediação de conflitos que 

tenham como parte o poder público. 

Segundo o Novo CPC, em sintonia com a Lei de mediação (art.32), a União, os 

estados e os municípios deverão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa 

de conflitos, para promover a busca de acordos, mas, enquanto isso não ocorrer, 

aplicam-se as mesmas regras da mediação judicial. 
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Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições 

relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito 

administrativo, tais como:  

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração 

pública;  

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, 

por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;  

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento 

de conduta.  

Dessa forma, com a possibilidade de as câmaras avaliarem a admissibilidade de 

composição consensual dos conflitos envolvendo particulares e pessoas jurídicas de 

direito público percebe-se uma política embrionária de instituição da mediação na esfera 

administrativa, cumprindo às câmaras a definição das políticas de conciliação no âmbito 

de sua competência. A princípio, se essa ferramenta for bem utilizada, permitirá que 

matérias já pacificadas pelos tribunais e demandas repetitivas sejam sanadas 

consensualmente, reduzindo os processos judiciais. 

Trata-se de uma inovação, pois sob a visão tradicional do Direito 

Administrativo, em caso de conflitos envolvendo uma pessoa jurídica de direito público 

em um dos polos, a questão deveria ser, obrigatoriamente, resolvida por meio de 

sentença judicial tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, o 

qual impediria que a Administração Pública se submetesse à mediação. 

 

3.2.1 A inovação da lei Mediação  

Tendo em vista a grande quantidade de processos que envolvem a 

Administração Pública e a relação constante entre o cidadão/entes privados e o Estado, a 

previsão da mediação é um ponto positivo para manter um relacionamento produtivo e 

saudável. 

No âmbito dos conflitos que envolvem o Poder Público, dentro de 

uma perspectiva que encare a relação entre Estado e sociedade de uma 

forma dinâmica e democrática, em que cidadãos podem e devem 

definir o formato e missões de seu Estado e este existe e se legitima na 

medida em que serve a seus cidadãos, não me parece possível 

desconsiderar que cada cidadão e cada ente privado (empresarial ou 

sem fins lucrativos) tem um relacionamento constante com o Estado, 

desde o seu nascimento até a sua morte. 

Assim sendo, pode-se concluir que a mediação é o método de solução 

de conflitos mais adequado para as disputas que envolvem o Poder 
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Público, em todas as suas manifestações. (SOUZA, Luciane, 2010, 

p.134) 

Sem dúvidas a previsão da mediação mostra uma postura mais compatível com o 

espírito desejado para a Administração Pública moderna. Trata-se de uma ferramenta 

que vem corroborar com a demanda por uma Administração Pública menos autoritária, 

mais colaborativa, eficiente e dinâmica. Mas a questão é se o sistema jurídico e social 

está aberto para tal inovação, tendo em vista práticas e discursos tão enraizados e 

incompatíveis com o consensualimo. Da mesma forma, o regulamento para a criação 

das câmaras de mediação pelos entes federativos deve ter clareza, vez que esta trata de 

problemas e controvérsias específicas em que não se visa somente um acordo entre os 

participantes, mas a restauração das relações e do diálogo. 

3.3 (Falsos) argumentos que inviabilizariam a consensualidade na esfera 

pública 

Nesse contexto de extensão da mediação ao poder público, ao mesmo tempo em 

que se deve descontruir alguns (falsos) argumentos que inviabilizariam a 

consensualidade na esfera pública, como a supremacia e indisponibilidade do interesse 

público e a desigualdade entre as partes nas relações de poder sem um terceiro com 

poder de decisão, deve-se também construir e problematizar outras ideias que de fato 

são obstáculos a ser enfrentados para a efetividade da mediação no âmbito da 

Administração Pública. 

3.3.1 A supremacia do interesse público  

A Fazenda Pública está protegida por um manto de princípios específicos, 

próprios do regime jurídico aplicável à Administração Púbica, isto é, com normas e 

prerrogativas distintas do direito privado.  Com efeito, o regime jurídico administrativo 

é formado por dois ‘super’ princípios: a supremacia do interesse público e a 

indisponibilidade do interesse público. O primeiro se traduz em prerrogativas da 

Administração Pública, sendo limitado pelo segundo, de forma que o administrador não 

pode dispor do interesse público.  

A Lei nº 9.784, que trata do processo administrativo, prevê expressamente no 

seu artigo 2º, caput, o princípio do interesse público: “A Administração Pública 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
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razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”.  

Nesse contexto, quando houver dois interesses em conflito, há a defesa de que 

sempre prevalecerá o interesse público, o que, em princípio, inviabilizaria a realização 

da mediação pautada no consensualismo e na isonomia entre as partes. No entanto, 

questiona-se a taxatividade e generalidade dessa premissa, pois não há definição 

específica ou delimitada do que seja o interesse público. Logo, sem nenhuma norma 

específica ou autorizativa e utilizando-se dos princípios da legalidade e da supremacia 

do interesse público, não era possível buscar um consenso por meio do diálogo em um 

cenário de isonomia. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 50) o interesse público é 

amplo e de difícil conceituação e que ao se buscar defini-lo, normalmente se pensa em 

uma categoria de interesse contraposta à de interesse individual, mas, essa ideia é 

reducionista para a compreensão de seu sentido. Logo, a recusa “prima facie” da 

realização de acordos pelo poder público em nome da supremacia e indisponibilidade do 

interesse público se mostra superficial e arbitrária, além de obstáculo intransponível a 

mediação. 

Por isso mesmo, a Lei de Mediação é vista como uma inovação, uma vez que 

rompe com essa visão tradicional que trata a resolução de conflitos sob um viés 

autoritário, incompatível com o plano de constitucionalização do direito administrativo 

e contrário às atuais tendências do processo bem como suas reformas legislativas, 

inclusive a própria Lei de Mediação.  Ou seja, a forma absoluta e conservadora como 

esses princípios são vistos não condiz com a reforma política e legislativa de incentivo 

aos mecanismos de resolução de conflitos, principalmente tendo em vista a quantidade 

de ações de interesse público, sendo clara a necessidade de relativizar e reconfigurar a 

interpretação e aplicação desses princípios. 

No Fórum Regional de Diálogo e Consenso sobre Mediação na Administração 

Pública ocorrido no dia 15 de junho de 2016 na Escola da AGU, o Procurador do Estado 

do Rio de Janeiro Flávio Amaral Garcia afirmou que a consequência prática da 

modernização do Direito Administrativo é a reavaliação axiológica da ideia de 

indisponibilidade do interesse público. Segundo ele: 
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Essa ideia de que não pode transacionar ou negociar é uma ideia do 

passado. Temos o exemplo da delação premiada, da negociação das 

penas, das infrações, o acordo de leniência, o termo de ajustamento, o 

compromisso de cassação em matéria concorrencial que é um acordo 

substitutivo: substituição de sanção por investimento que acontece em 

várias concessionárias. O interesse público é negociado 

casuisticamente. 

[...] A Administração Pública deixa de ter a prerrogativa de se 

considerar a senhora de todas as decisões, de unilateralmente definir 

interesses e a consensualidade passa a ser hoje um elemento chave na 

atuação de qualquer gestor público que queira ser minimamente 

eficiente.  

Em sintonia, a advogada pública Letícia Botelho Goes também presente no 

evento, afirma que a lei mediação, ao autorizar a advocacia colaborativa na esfera 

pública, afasta a ideia de que o interesse público indisponível impede a composição. 

Defende que dispor é diferente de compor. 

Sendo assim, aos referidos princípios cabem relativizações e carecem de uma 

interpretação construtiva que permita o restabelecimento do equilíbrio de forma 

consensual, podendo-se falar em constitucionalização do conceito de interesse público, 

uma vez que o Estado tem como fim o homem.  

Mas nota-se que foi preciso acomodar as definições e relativizar convicções 

teóricas para adequar a proposta da mediação ao interesse institucional da 

Administração Pública. 

Este ato, por si só, permite pensar o quanto o nosso campo dogmático, 

fundamentado em certezas, é mais flexível do que parece, desde que confrontado por 

interesses que eventualmente exijam acomodações e relativizações necessárias, para 

atender a outros interesses, momentâneos, circunstanciais, casuísticos e aleatórios. 

Um caso que demonstra essa relativização é o Resp 1.084.745-MG, no qual o 

STJ aplicou os efeitos da revelia quando a Fazenda Pública deixou de contestar ação 

que tratava de obrigações contratuais disponíveis. No caso era locatária de bem 

particular, caso em que não há o que se falar de supremacia do interesse público, pois 

tratava de interesses da Administração apenas. 

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE 

DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇAO 

DE EQUIPAMENTOS COM OPÇAO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇAO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. 

POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. 

PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇAO. DOCUMENTAÇAO 
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EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NAO 

OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. CONCLUSAO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE 

DA REVELIA.  

1. Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, 

regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do 

autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente 

administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada 

pela Administração Pública.  

Da mesma forma, a Administração Pública não é titular do interesse público, ela 

apenas zela por ele por meio de sua função administrativa, tendo em vista que o titular é 

o Estado ou, em última análise, o povo. Portanto, o interesse público não está à livre 

disposição da vontade do administrador nem à conveniência do aparato estatal. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 29) “os bens e interesse 

públicos não pertencem à Administração, nem a seus agentes, cabendo-lhes apenas geri-

los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade, esta sim a verdadeira titular 

dos direitos e interesses públicos.” 

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello (2005. p.62-63) alerta que 

a Administração não é titular dos interesses públicos, mas sim o Estado, que os protege 

e exercita através da função administrativa, mediante o conjunto de órgãos, veículos da 

vontade estatal consagrada em lei.  

Destaca-se ainda que as relativizações dos princípios vinculados ao interesse 

público se fazem evidentes e a defesa da aplicação da Mediação ganha ainda mais 

legitimidade diante da classificação doutrinária distintiva da tutela do interesse público: 

interesse público primário e interesse público secundário. 

Essa distinção é bem explicada por Elon Kaleb Ribas Volpi (2011, p. 11) que 

diz: 

Nesse ponto é oportuno anotar outra distinção: interesse público 

primário e interesse público secundário. Aquele se relaciona com fins 

do Estado. Diz com a vontade popular expressa no texto 

constitucional. Este diz respeito a interesses transitórios do Governo, 

que podem não coincidir com aquele.  

Em sintonia, Luís Roberto Barroso (2005, xiii) assim se manifesta:  

O interesse público primário é a razão de ser do Estado, e sintetiza-se 

nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar 

social. Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse público 

secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte em 
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um determinada relação jurídica – quer se trate da União, do Estado-

membro, do Município ou das autarquias. Em ampla medida, pode ser 

identificado como interesse do erário, que é o de maximizar a 

arrecadação e minimizar despesas.  

A Administração Pública eventualmente rejeita acordos utilizando-se do escudo 

da indisponibilidade do interesse público, mas na verdade, por se tratar de um interesse 

público secundário, deveria abrir mão da vantagem que lhe é conferida, com o fim de 

proteger o interesse público primário. Portanto, nem sempre a garantia de todos os 

benefícios decorrentes da sistemática principiológica do regime jurídico administrativo, 

que inviabiliza o diálogo, significa atender ao bem comum, isto é, atender ao interesse 

público primário. Logo, interesse público não se confunde com interesse da 

Administração. 

Segundo Volpi (2011, p.158) 

Tendo em mente que o Estado tem como fim o homem, podemos 

concluir que a indisponibilidade do interesse público comporta 

relativizações. Isso porque pode ocorrer de a Administração Pública 

estar defendendo interesse secundário (v.g. para postergar o 

pagamento de uma indenização ou vedar a concessão de um benefício 

a que a parte tem direito), quando, na verdade, o interesse público 

primária aconselharia o imediato cumprimento da obrigação. 

Em consonância, Alice Gonzales Borges (2006, p.30-31) alerta que a supremacia 

do interesse público é um alicerce do regime jurídico administrativo, mas não se 

confunde com as suas manipulações e desvirtuamentos em prol do autoritarismo de 

algumas autoridades administrativas, tendo em vista que o problema não está no 

princípio, mas sim na sua aplicação prática. 

Daniel Amorim Assumpção Neves (2015, p.55) afirma que a possibilidade de 

soluções consensuais para conflitos envolvendo órgãos e entidade da administração 

pública é irrefutável, pois nem todo direito defendido pela Administração Pública é 

indisponível e mesmo no direito indisponível é possível a transação a respeito das 

formas e prazos de cumprimento da obrigação, exatamente como ocorre no processo 

coletivo. Da mesma forma, não se tem definido exatamente, de forma delimitada o que 

seria interesse público primário e interesse público secundário, o que comporta 

diferentes interpretações. 
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Além disso, cabe destacar que se antes a Administração Pública, pautada na 

estrita legalidade formal decorrente princípio da legalidade, rejeitava qualquer acordo 

sob argumento de que não há lei permitindo, agora, a lei de mediação, ainda que 

pendente de regulamentação, assegura que é possível a realização de acordos, estando 

em sintonia com a cultura do consensualismo. Trata-se de uma reforma processual 

necessária diante das mudanças sociais e da crise do Judiciário. Portanto, a lei reservou 

espaço específico para conciliação e mediação, inclusive em ações nas quais a Fazendo 

Pública é parte.  

Nota-se a impossibilidade do consenso em nome da referida legalidade formal 

através da recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

publicada em 2000 (Informativo nº 57/2000): 

g) em atendimento ao princípio constitucional da legalidade, a 

efetivação do acordo judicial deveria estar respaldada em lei, a qual 

estabeleceria, de forma genérica, os casos, limites, condições, 

requisitos e critérios objetivos, considerando a necessária observância 

aos princípios da igualdade, da economicidade, finalidade, 

razoabilidade, dentre outros (art. 37, “caput”, da CF), afastando, 

assim, por via de conseqüência, o duplo grau de jurisdição (reexame 

necessário). Isto equivaleria dizer que, em todas as situações que se 

amoldassem aos exatos ditames da lei, seria possível a transação 

judicial (...).  

Importante ressaltar que a dicotomia interesse público-privado é reducionista 

para resolver de forma eficiente todas as problemáticas que envolvem a Administração 

Pública e contribui diretamente para a crise do Judiciário. Não se trata de desconstruir o 

princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, mas sim de aplica-

los dentro de uma realidade que permite relativizações em prol da efetividade do 

sistema judiciário e das relações sociais, visto que em diversas situações nas quais a 

Administração atua em interesse próprio, como particular fosse, há a recusa de acordos 

baseada nessa sistemática principiológica do regime jurídico público. 

 Mas deve ser enfatizado que tais relativizações devem ter previsibilidade, de 

modo que não podem ser feitas somente quando for interessante para o Poder Público, 

pois nesse caso haveria uma verdadeira manipulação casuística do princípio da 

supremacia do interesse público. 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
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Portanto, tais princípios não inviabilizam a utilização da mediação nos casos em 

que a Administração Pública é parte. Suas relativizações estão em prol de uma solução 

mais justa e efetiva, de forma a permitir que o cidadão participe das decisões que lhe 

digam respeito, bem como evitar a controvérsia traduzida em intermináveis lides 

administrativas ou judiciais, desviando-se do objetivo primeiro da atividade 

administrativa que é a persecução otimizada do interesse público.  

 

3.3.2  A desigualdade entre as partes  

Assim como os questionamentos acerca da inviabilização da Mediação em 

situações vinculadas à indisponibilidade e supremacia do interesse público, também há 

questionamentos acerca de conflitos nos quais as partes em litígio estejam em situação 

de desigualdade, alegando-se um desequilíbrio a pretexto da neutralidade do mediador.  

No entanto, nesse aspeto defende-se que não se trata de um obstáculo para a 

efetividade da Mediação no âmbito da Administração Pública. Antonio Rodrigues de 

Freitas Júnior (2009, p. 524) rebate esses questionamentos: 

[...] se relações entre sujeitos constituídos desigualmente não 

comportassem intervenção mediadora, mediação não teria lugar em 

nenhum tipo de relação intersubjetiva concreta. Bem ao contrário do 

que afirmam esses céticos, é precisamente a intervenção direta do 

mediador no equilíbrio intersubjetivo, por intermédio de técnicas a 

que se convencionou denominar de “empoderamento” XXIV, que 

permite o tratamento menos desigual na confecção comum de uma 

pauta reconhecida pelos sujeitos enquanto substancialmente justa e 

equilibrada. Por outro lado, a dogmática processual predominante, 

caudatária do enaltecimento do princípio-regra da “ampla defesa” e da 

“igualdade formal” dos contendores, em lugar de atenuar, tende para o 

aprofundamento das assimetrias intersubjetivas 

Com efeito, a forma de atuação do mediador deve buscar contrabalançar este 

desequilíbrio, para que não afete a capacidade de participação da parte com menor 

poder na construção da solução consensual. A neutralidade e equidistância do mediador 

permite um espaço de confiança pra trabalhar as questões que afetam a possibilidade 

negocial sem que isso fragilize um diante do outro. 

De fato, na relação conflituosa entre um ente público e um indivíduo, há 

desigualdade na relação de poder, mas que não representa um obstáculo incontornável 

para o consenso. Nesse caso, a desigualdade torna inadequada a negociação direta entre 
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as partes, mas torna altamente recomendável a utilização da mediação, que é a 

negociação facilitada por um terceiro, o qual buscar amenizar a eventual desigualdade 

entre os envolvidos no conflito. 

Além disso, pode-se questionar se há igualdade entre as partes no processo 

contencioso, se o formalismo (prerrogativas, prazos, discussões processuais) desse 

sistema oferece maiores condições de igualdade. Vale lembrar que em um processo 

judicial muitas vezes o direito material nem é abordado em prol das discussões 

processuais. Além do mais, a atuação do advogado é fundamental para o resultado final. 

Sendo assim, um processo pode ser extinto por questões processuais e/ou pelo fato da 

parte vitoriosa ter o melhor advogado, o que não significa igualdade na relação, muito 

menos resolução de fato do conflito, que persistirá. 

 

Nesse sentido, quando o poder público for um dos mediandos, não há o que se 

falar em imposição ou hierarquia. Ao contrário, a Mediação pode ser vista como a 

melhor forma para a realização da autonomia, cidadania e democracia, de modo que 

permite a autodeterminação das pessoas, uma vez que cada uma delas é que deverá 

decidir vincular-se ou não a um acordo por si mesma. 

 

3.4  Discurso x Prática: Obstáculos à introdução efetiva da Mediação  

Como já visto acima, os princípios de supremacia e indisponibilidade do 

interesse público, bem como a desigualdade das relações de poder, não são, em 

princípio, óbices concretos para a efetiva aplicação da mediação do âmbito do poder 

público. Mas há outros fatores que são reais desafios de difícil solução e, portanto, 

fatores que podem levar ao insucesso da mediação. 

Pode-se afirmar que quando a solução do conflito se dá pelos próprios 

envolvidos através de uma interação dialética, sendo um deles a Administração Pública, 

há um reforço na cidadania. A participação ativa dos administrados de forma 

emancipadora pode proporcionar bons resultados na prestação dos serviços estatais, 

uma vez que mostra ideias nunca pensadas, soluções criativas e mais adequadas às 

necessidades de todos os envolvidos. 
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No entanto, apesar de a Lei de Mediação ser considerada uma inovação e 

defendida como um avanço diante da possibilidade de solucionar os conflitos de 

interesses com base na valorização do consensualismo, de natureza constitucional, de 

forma a auxiliar no processo de superação da dita crise do Judiciário, principalmente 

quando abrange a Administração Pública, não somente no aspecto quantitativo, mas 

também por permitir um diálogo com a sociedade sob um viés mais dinâmico e 

democrático, deve-se questionar a aplicação prática do instituto, tendo em vista as 

diversas problemáticas presentes na cultura e no sistema judiciário brasileiro. Isto é, 

apesar de todo o discurso favorável à mediação, deve-se refletir sobre os óbices de sua 

efetiva implementação. 

A defesa generalizada da mediação, bem como a reforma na legislação de forma 

a permitir sua institucionalização, com a criação de uma estrutura organizada e de um 

procedimento específico, pode demonstrar positivamente a iniciativa do legislador. 

Entretanto, o discurso pode destoar da prática, visto que do mesmo modo que a 

mediação não pode ser vista como salvação da crise do Judiciário, como já mencionado 

anteriormente, vale refletir se essa inovação realmente vai modernizar o padrão das 

relações tradicionais vigentes no sistema judiciário ou se os centros de mediação vão ser 

encobertos pela sombra do Judiciário, reproduzindo mais um modelo de insucesso que 

expressa o dissenso entre práticas e concepções consolidadas de mediação e a 

introdução desse mecanismo nos tribunais brasileiros e no âmbito da Administração 

Pública. 

3.4.1 Cultura do Litígio 

A existência da audiência de mediação ou conciliação em sequência à 

apresentação da inicial pelo autor e antecedendo a resposta do réu foi uma significativa 

alteração ritual no procedimento previsto no Novo CPC, de modo que, a princípio, há 

uma quebra na racionalidade adversarial própria dos tribunais. Da mesma forma, o art. 

27 da lei de mediação prevê 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”. Já o § 2
o 
do art. 32 da lei prevê a mediação através da criação de câmaras de 

resolução de conflitos criadas pelos entes federativos, sendo a submissão do conflito às 

câmaras facultativa e cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo 

ente federado.  
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Nesse contexto, no caso das câmaras, ainda que seja necessária a 

regulamentação para se colocar em prática a mediação no âmbito do setor público e 

ainda que não esteja sendo aplicada, conforme informação fornecida pelos advogados 

da União e pelos procuradores do Estado presentes no Fórum Regional de Diálogo e 

Consenso sobre Mediação na Administração Pública ocorrido no dia 15/06/2016 na 

Escola da AGU, ao qual compareci pessoalmente e de cujas atividades participei 

intensamente, inclusive, conversando com os advogados públicos, questiona-se como 

vai ser sua implementação no plano prático quando uma das partes é a Fazenda Pública, 

tendo em vista a cultura do litígio e da judicialização que está internalizada nos 

operadores do direito e que está em sintonia com a lógica do “recorrer até o final”, 

incorporada na cultura jurídica e refletida na morosidade e no alto custo das ações. 

Da mesma forma, questiona-se se na prática vai ser o método aceito e escolhido, 

se as partes vão optar por solucionar o conflito por meio do diálogo, se o Poder Público 

vai adotar uma postura colaborativa. Nesse sentido, há o risco da baixa adesão 

voluntária, reflexo da cultura do conflito, além da audiência de mediação ser vista como 

mais uma etapa procedimental e formal, tornando o processo ainda mais longo. 

Conforme destaca Kazuo Watanabe (p.685), a formação acadêmica dos 

operadores do direito assim como o modelo de profissional do direito exigido pelo 

mercado se baseia essencialmente na solução contenciosa e adjudicada dos conflitos por 

meio do processo judicial, caracterizando a chamada “cultura da sentença”, a qual está 

em contraponto com a “cultura da pacificação”. 

Com efeito, os alunos de Direito desde cedo aprendem a divergir, dentro da 

lógica do contraditório, de forma que, quem conhece mais as diversas correntes 

doutrinárias e jurisprudências é considerado mais qualificado. (SILVA e DUARTE, 

2015, p. 30). 

Pela lógica do contraditório, as práticas jurídicas discursivas 

apresentam-se como verdadeiras disputas de “teses ou entendimentos 

ou posicionamentos ou correntes ”que só se encerrarão por um ato de 

vontade da autoridade competente (expresso na decisão judicial), já 

que a controvérsia tende ao infinito e não há espaço para a construção 

do consenso. 

De acordo com o debate ocorrido no Fórum mencionado acima, a Mediação é 

um dos principais instrumentos para a transição de uma advocacia pública que seja 

menos vocacionada a trabalhar como centro de gravidade do litígio e trabalhar na 
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perspectiva colaboradora, concluindo-se que a ideia de prevenir o litígio é por si só uma 

política pública e é o atendimento ao interesse público primário. Segundo o procurador 

do estado Flávio Amaral Garcia: 

A procuradoria do estado tem dois grandes pilares de atuação: 

representação judicial e consultoria jurídica, que é o controle interno 

da legalidade. Para a advocacia pública crescer ela precisa “virar a 

chave”. O excesso de litigância nos torna verdadeiras máquinas de 

produzir peças padronizadas. Na advocacia pública há um concurso 

altamente especializado, mas é desperdiçado quando tantos talentos 

ficam 10 anos produzindo peças padronizadas em massa e isso decorre 

da questão sistêmica do modelo judicial falido. Isso gera a demanda 

de mais estagiários, mais procuradores, mais técnicos, mais residentes. 

Gera custos. 

No entanto, para essa transição, o grande desafio é a compreensão de que esse 

tema tem que entrar na vida das universidades. A formação dos operadores de direito 

deve ocorrer com uma racionalidade diferente da racionalidade do litígio.  Dessa forma, 

para a eficácia da institucionalização da Mediação no Judiciário, um dos primeiros 

passos é a internalização da cultura da pacificação. Isto é, a mentalidade dos operadores 

do direito tem que mudar junto com a reforma legislativa para que o discurso de 

incentivo à autocomposição não se destoe da realidade prática.  

Além disso, no contexto da cultura do litígio há o receio de penalização dos 

advogados públicos e dos procuradores de realizarem acordos, tendo em vista a 

estrutura hierarquizada dos entes públicos e as diversas regras internas que determinam 

limites (matéria e valores) à atuação do representante do ente público para realizar 

acordos, o que dificulta sua interação dialética e a autonomia. 

Nesse aspecto, no referido Fórum Regional sobre Mediação na Administração 

Pública, o procurador do estado Flávio Amaral Garcia acrescentou:  

na medida que a mediação envolve discricionariedade, envolve 

também espaço de agir administrativo, por isso, é preciso trabalhar as 

conformações jurídicas dessa discricionariedade porque existe um 

receio cada vez maior de quem está no serviço público ser penalizado 

pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e Corregedoria.  

Há o ditado que “hoje em dia, no serviço público, dorme tranquilo 

quem indefere”. Não há risco de punição. Tem que ter uma postura 

proativa de tentar fazer diferente, a mediação é fazer diferente. 

Alguém tem que dar início, quebrar essa barreira. 

Da mesma forma, a advogada da União Letícia Botelho Goes afirmou que 
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O advogado público fica muito receoso porque as pessoas falam muito 

que a mediação vai desafogar o Judiciário, mas vai afogar o Executivo 

né!? Porque a AGU, pela lei, está com uma série de atribuições que 

precisam ser entendidas e o advogado público precisa perder um 

pouco do medo da mediação a partir do momento que ele entende ao 

que a mediação se propõe, que não é sinônimo de acordo ou transação. 

Nesse sentido, para romper com essa barreira, os representantes do poder 

público devem sair da zona de conforto, romper com a ideia de produzir em massa 

peças padronizadas, isto é, “comprar” a ideia do consenso e de maneira proativa 

enfrentar uma estrutura inflexível e burocratizada. Em contrapartida, também deve 

haver a compreensão dos órgãos de controle em sintonia com o estímulo à política do 

consensualismo.  

Sendo assim, parece haver uma contradição: a política judiciária e legislativa 

estimulando a introdução da mediação como forma diferenciada de administração de 

conflitos enquanto que na prática existe uma cultura jurídica que resiste à lógica 

consensual de administração de conflitos. 

Confirmando a resistência à cultura da pacificação, segundo Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira e Marcelo Mazzola (2016), a AGU (Advocacia Geral da União) já se 

posicionou em recente ofício, colocando em risco a efetividade da mediação, o 

desinteresse irrestrito do INSS e do INPI na realização de audiências prévias previstas 

no artigo 334 do Novo CPC, o qual estabelece que, preenchendo os requisitos essenciais 

da petição inicial e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Ainda segundo esses autores, baseado nesse ofício, alguns Magistrados Federais 

estão determinando diretamente a citação do INPI, deixando de designar audiência de 

mediação ou conciliação e, assim, afastando de plano qualquer tentativa de acordo. A 

AGU defende que, em âmbito público, a autocomposição somente pode ser realizada 

quando houver norma expressa autorizando a Administração Pública a assim proceder. 

Além disso, alega que a autonomia do advogado público federal para transação é 

limitada pela Lei nº 9.469/1997 e por normas internas, como, por exemplo, a Portaria 

AGU nº 109/2007 e a Portaria PGF nº 915/2009. 
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Nota-se, portanto, que a Administração Pública é marcada pela estrutura 

hierarquizada dos entes públicos. Dessa forma, questiona-se se haverá liberdade para o 

mediando representante do Poder Público fazer concessões decorrente do processo de 

construção dialética proporcionado pela Mediação ou se o mesmo vai ter a coragem, 

vontade de mudar. Do mesmo modo, tendo em vista que o processo de mediação vai 

além dos parâmetros jurídicos e o peso maior da legalidade no direito público, se os 

termos genéricos e conceitos abstratos presentes nos textos normativos forem usados 

para desviar do diálogo fundamental para um consenso, ficará clara a postura de não 

colaboração com o fim da mediação. 

Pode-se dizer, então, que essa tradição de ver os conflitos de forma adversarial, 

além do pretexto argumentativo de toda a principiologia que rege a Administração 

Pública, como já visto, decorre da forte resistência dos operadores do direito em tentar 

resolver o conflito através do diálogo, com uma visão de desconfiança, medo do 

desconhecido, de perder a voz predominante no processo, de sair da zona de conforto a 

qual estão acostumados a agir e do procedimento se tornar mais longo.  

Com efeito, percebe-se que o sucesso da mediação a partir da adesão voluntária 

à mediação depende de uma mudança cultural mínima, uma ruptura com o velho 

sistema. Portanto, a mentalidade e comportamento dos operadores do direito devem 

acompanhar as mudanças legislativas e judiciais para que o discurso de incentivo à 

autocomposição não se destoe da realidade prática e, assim, os avanços legais e 

institucionais se tornem efetivos. Trata-se de mudanças culturais. 

 

3.4.2 Confidencialidade x Publicidade 

Outro ponto que pode ser visto como obstáculo à aplicação da mediação na 

esfera pública é o princípio da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição 

Federal em oposição à confidencialidade, característica inerente à mediação, inclusive 

expressamente prevista como princípio norteador no art 2º Lei de Mediação e no art. 

166 do CPC. 

Parece inaplicável a confidencialidade no processo de mediação envolvendo 

entes públicos, tendo em vista a exigência de transparência. Isto é, nos conflitos que 
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envolvem entes públicos, a publicidade é regra e a confidencialidade deveria ser 

devidamente justificada.  

Trata-se, na verdade, de um ponto polêmico. A legislação estabeleceu a 

confidencialidade como base constitutiva da mediação, mas não fez previsão de exceção 

a ela, nem estabeleceu qualquer regra especial para os conflitos que envolvem entes 

públicos, o que só contribui para a enorme resistência à utilização da mediação na esfera 

pública.  

Nesse sentido, há previsão expressa da utilização da mediação para solucionar 

conflitos envolvendo o Poder Público, mas sem esclarecer como se pode utilizar este 

caminho à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública: 

legalidade, isonomia e publicidade. Somente os princípios da moralidade e eficiência 

não se configuram como obstáculos, sendo este último, ao contrário, umas das grandes 

justificativas para a utilização da via consensual. (SOUZA, Luciana, 2015) 

Segundo o debate ocorrido no Fórum Regional de Diálogo e Consenso sobre 

Mediação na Administração Pública ocorrido no dia 15/06/2016 na Escola da AGU, a 

mediadora Gabriela Asmar discorda da lei que prevê a confidencialidade como 

princípio porque, segunda ela  

princípio não pode ter um fim, então se a confidencialidade fosse um 

princípio, realmente a mediação envolvendo entes públicos seria uma 

impossibilidade. Nesses casos a confidencialidade tem que ser 

substituída por transparência  

[...] Quando se tem esse terceiro neutro que é de confiança de ambos, 

permite-se um espaço de confiança pra trabalhar as questões que 

afetam a possibilidade negocial sem que isso fragilize um diante do 

outro, seja com confidencialidade, seja com privacidade, seja com 

transparência. São ferramentas e não princípios. 

[...] Nesse ponto o texto da lei poderia ter sido mais claro. Mas mesmo 

na necessidade de transparência você pode desenhar um processo com 

momentos de privacidade. Ainda que a essência depois vá se tornar 

uma ata pública, você ainda consegue trabalhar essas “minas”, 

digamos assim, do território. 

Ainda Segundo Luciane Moessa de Souza (2010, p.372): 

O fato é que a manutenção da confidencialidade nos conflitos que 

envolvem interesses públicos é uma simples decorrência de uma 

transposição irrefletida de um modelo de solução de conflitos surgido 

e desenvolvido no âmbito dos conflitos privados, nos quais a proteção 

da intimidade e da vida privada faz todo sentido, para a esfera dos 

conflitos envolvendo o Poder Público, na qual a confidencialidade não 

faz nenhum sentido e, inclusive, afronta os princípios que regem a 

Administração Pública brasileira e o Estado Democrático de Direito. 
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3.4.3“Justiça de segunda classe” 

Como já dito, a mediação não é um mecanismo com o fim de remediar as 

patologias do Judiciário (excesso de processos e formalismo, morosidade, alto custo), 

sendo vista como uma contenção dos casos que chegam ao Judiciário. 

Em outras palavras, quando a mediação se situa no Judiciário, maior a tendência 

para que o instituto se instrumentalize no sentido de reduzir a litigância e a morosidade 

sob argumento da “crise do Judiciário”, bem como maior a valorização do ditado “mais 

vale um mau acordo do que uma boa demanda judicial”. Sendo assim, maior a 

necessidade de reafirmar a identidade e objetivos da mediação para que não fique à 

sombra do processo judicial. 

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (2015, p.43): 

O que me causa extremo desconforto é notar que a valorização da 

conciliação (a mediação é ainda embrionária entre nós) nos leva a ver 

com naturalidade o famoso ditado de que vale mais um acordo ruim 

do que um processo bom. Ao se concretizar tal estado das coisas, 

estaremos definitivamente renunciando ao respeito do direito material 

e decretando a falência do Poder Judicário.  

Nesse sentido, se a referida cultura do litígio permanecer internalizada, o risco 

de a mediação ser vista como uma porta secundária de acesso à justiça, realizada em 

séries e de forma mecanizada é grande. Os métodos de resolução de conflitos não 

devem ser pensados para corrigir as insuficiências do Judiciário, deve haver uma 

cooperação apenas, de modo que é muito importante evitar polarizações que possam 

levar a distinção entre justiças de 1º e 2º classe. 

Segundo Klever Paulo Leal Filpo (2015, p.143): 

a mediação não vem sendo assimilada no bojo dos processos judiciais 

em razão das vantagens apresentadas no tratamento dos conflitos, 

preservando as relações úteis e melhorando o relacionamento entre as 

pessoas, mas sim como uma ferramenta adicional para dar cabo dos 

processos. Não está em evidência o aspecto qualitativo, mas sim o 

quantitativo. O que importa são os números. Nesse sentido, pouco 

importa se o “terceiro desinteressado” está mediando ou conciliando, 

desde que a pilha de processos seja extirpada. Acresce, nesse sentido, 

o aspecto instrumental da mediação, como uma escolha institucional, 

muito longe de ser uma demanda dos jurisdicionados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São de diversas ordens os problemas enfrentados pelo Judiciário, ensejando uma 

verdadeira crise, reflexo do excesso de formalismo, da falta de recursos materiais e 

humanos, da insuficiência para lidar com casos complexos e do distanciamento e frieza 

entre os operadores do direito e as partes. 

Como resposta, há a aposta na inserção da Mediação no Judiciário, parte de uma 

grande política pública que resultou na lei de Mediação (lei 13.140/2015) e no Novo 

Código de Processo Civil, inclusive com a inovação da mediação no âmbito da 

Administração Pública. Assim como a mediação, outras formas de diversificação das 

práticas judiciárias foram tentativas de dar respostas à referida crise, como a criação dos 

Juizados de Pequenas Causas, os Juizados Especiais e o instituto da conciliação. 

A princípio, essa aposta deveria ser vista com entusiasmo tendo em vista o fim 

de dar um tratamento adequado aos conflitos que ocorrem na sociedade, com o enfoque 

no resgate do diálogo, no empoderamento das partes, na flexibilização procedimental, 

na legitimidade dos acordos e na democratização das relações, principalmente quando 

umas das partes é um ente público, um dos maiores litigantes no país. 

No entanto, o lugar da mediação no ambiente do Judiciário, os sentidos que ela 

adquire e a apropriação por uma lógica oposta, põem em xeque a eficácia do instituto de 

modo a revelar contradições e distorções entre um discurso oficial de preocupação com 

o conflito e práticas que visam aliviar o número de processos nos tribunais. 

Buscou-se, então, refletir e problematizar a institucionalização da mediação que 

vem sendo tratada com enaltecimento e sob um aspecto idealizador, sem considerar que 

seus propósitos oficiais não se mostram nítidos ao analisar as reais intenções dessa 

inserção na prática: o desafogamento do Judiciário. 

Da mesma forma, buscou-se analisar a questão cultural expressa pela 

mentalidade dos operadores do direito, fortemente resistentes à cultura da pacificação 

tendo em vista o enraizamento da cultura do litígio. Estão preparados e receptivos para 

mudanças, principalmente na advocacia pública em que, apesar da clara possibilidade 

de composição em casos que envolvem interesse público, a hierarquia e a tradição 

vigente se mostram como obstáculos? 
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Percebeu-se também a forma como os posicionamentos, definições e 

interpretações usados pela Administração Pública mudam de acordo com seu interesse 

institucional na mediação. O que antes era tido como certo e absoluto, em nome do 

princípio do interesse público, agora é flexibilizado para a adaptação aos moldes da 

mediação, atendendo aos interesses circunstanciais da Administração Pública.  

Além do mais, fica a reflexão sobre a quantidade de processos envolvendo a 

Administração Pública, como se a via judicial fosse a única forma para se ter o 

reconhecimento dos direitos, que na verdade, muitas vezes, nem precisariam ser 

reconhecidos já que tratam de direitos objetivos. A mediação é uma forma de tratar os 

conflitos, sendo a aposta para remediar os problemas de quantidade de processos, mas 

deve-se pensar que tais processos não deveriam existir, de modo que a principal questão 

é sobre os motivos que levam a necessidade de judicializar. A prestação de serviços de 

qualidade é um dever do Estado e não deve ser condicionada por uma sentença. 

O presente estudo não visa refutar a ideia da mediação, mas sim problematizar 

os reais interesses e o modo de sua inserção no universo jurídico, bem como a tradição 

cultural enraizada. Diante das análises realizadas tudo indica que a mediação corre os 

mesmos riscos de insucesso como ocorreu com outras fórmulas institucionalizadas, 

absorvidas pelos problemas pré-existentes intrínsecos ao Judiciário, de modo a 

reproduzirem a lógica de um processo judicial comum. Tudo isso indica um cenário de 

círculos viciosos de reprodução de métodos diversificados de resolução de conflitos 

sempre em resposta aos problemas enfrentados pelo Judiciário e sempre geridos e 

centralizados pelo mesmo. 

Ainda é preciso esperar para constatar tal indicativo, principalmente com dados 

empíricos de como está ocorrendo essa incorporação na prática. Pode até ser que de 

maneira inovadora essa nova política quebre os paradigmas e surpreenda positivamente, 

mas é certo que para isso tem que se ter em mente ideias básicas: 

 

1) A Mediação não tem a função de desafogar o Judiciário, bem como sua ideologia 

não é a da celeridade. 

2) A supremacia e indisponibilidade do interesse público não são obstáculos ao 

consenso, da mesma forma a desigualdade de poder entre as partes também não. 
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3) Ainda que tais princípios sejam relativizados, não deve ser de maneira aleatória no 

interesse do administrador público, isto é, casuisticamente manipulados. Deve-se 

ter previsibilidade de quando os princípios são absolutos e quando são 

relativizados. 

4)  A mediação precisa de um terreno fértil para prosperar, um sistema jurídico 

avançado que consiste na existência de uma mentalidade receptiva a esse modo de 

solução e de tratamento de conflito. A lógica do contraditório presente no mundo 

jurídico não parece ser esse terreno fértil. 
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