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RESUMO 

 

 

 

 

 

No Brasil, há muito que se percebe uma insatisfação dos cidadãos na busca de 

equacionamento para seus conflitos, por soluções mais ágeis e efetivas para os dissensos. 

Fortes avanços e muitos esforços têm sido conduzidos em diversas frentes de trabalho 

institucionais e na governança pública, no sentido de divulgar os métodos de resolução de 

conflitos extrajudiciais, e entre eles, a Mediação, como oportunidades para inovações 

buscando novos caminhos que não dependam da tutela jurisdicional do Estado. Recentemente, 

com o advento da Lei nº 13.140, publicada em 26 de junho de 2015, a Mediação é uma 

realidade positivada e ganha força no cenário atual, tendo entrado em vigor em 26 de 

dezembro de 2015. Esta Lei estabeleceu a Mediação judicial, extrajudicial e também deu 

tratamento à autocomposição de conflitos em que for parte Pessoa Jurídica de Direito Público, 

trazendo segurança jurídica maior para a sua utilização. O presente estudo faz uma reflexão 

sobre os métodos alternativos de solução de conflitos à luz da Lei nº 13.140 e sua utilização 

no âmbito de uma autarquia pública. Foi desenvolvido um questionário para a pesquisa sobre 

mediação de conflitos, abordando, além dos dados do respondente, informações sobre o uso 

de meios consensuais na solução de conflitos e entendimento das motivações para o uso ou 

não dos meios consensuais. O questionário foi implantado na Plataforma SurveyMonkey e 

distribuídos via e-mail para 245 servidores da Autarquia que ocupam ou já ocuparam cargos 

de chefia, no período de 25/09/2016 a 10/10/2016, dos quais 90 responderam. Através da 

análise gráfica das frequências de respostas às questões apresentadas, pode-se concluir que a 

mediação de conflito é um instrumento importante e adequado para ser praticado na 

Administração Pública, apesar de não haver previsão para utilização dos meios consensuais de 

resolução de conflitos no âmbito da Autarquia estudada em decorrência de conflitos entre 

servidores. 

 

Palavras-chave: Métodos Alternativos de Solução de Conflitos;  Meios Consensuais, 

Autarquia Pública. 

 



ABSTRACT 

 

 

In Brazil, there has long been perceived dissatisfaction among citizens in the search for a 

solution to their conflicts, for more agile and effective solutions to dissents. Strong advances 

and many efforts have been conducted in various institutional work sites and public 

governance, in order to disseminate extrajudicial methods of dispute resolution, including 

mediation, as opportunities for innovation seeking new ways that do not depend on the legal 

protection of State. Recently, with the advent of Law No. 13140, published on June 26, 2015, 

Mediation is a reality and gains strength in the current scenario, having entered into force on 

December 26, 2015. This Act established the extrajudicial court mediation and gave treatment 

to self-composition of conflicts in which it is part of Legal Entities of Public Law, providing 

greater legal certainty for its use. The present study is a reflection on alternative methods of 

conflict resolution in light of Law No. 13140 and its use in the context of a Public institution. 

A questionnaire was developed for the research on conflict mediation, addressing, in addition 

to the data of the respondent, information on the use of consensual means in the solution of 

conflicts and the understanding of the motivations for the use or not of consensual means. The 

questionnaire used the SurveyMonkey Platform and was emailed from 09/25/2016 to 

10/10/2016 to 245 servants of the Public institution who occupy or have held head positions 

in the Organization. Out of this total, 90 servants responded. Through the graphical analysis 

of the frequencies of answers to the presented questions, it could be concluded that conflict 

mediation is an important and appropriate instrument to be practiced in Public 

Administration, although there is no intention for implementation of consensual means in the 

resolution of conflicts among the servants of the Organization studied 

 

Keywords: Alternative dispute resolution; mediation; Consensual Means; Public Institution.  
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, observa-se um descontentamento dos cidadãos, quando da necessidade de 

resolução para seus conflitos, e a busca por mais agilidade e efetividade nas soluções de suas 

discordâncias. Verifica-se que tem havido muitos avanços neste sentido, bem como ações 

vêm sendo conduzidas, junto a frentes de trabalho institucionais e na governança pública, com 

vistas à divulgação de métodos para a resolução de conflitos extrajudiciais, e entre eles a 

mediação, otimizando novos ganhos na busca da efetividade, celeridade e eficiência ao acesso 

à justiça.  Segundo demonstra Souza (2014, p.3 52): 

 

Em 2005, o Ministério da Justiça publicou estudo realizado no segundo semestre de 

2004, no qual se realizou mapeamento dos programas de mediação de conflitos em 

atuação naquele momento no Brasil, seja no âmbito do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Executivo ou de entidades não 

governamentais, dedicadas ou não exclusivamente à mediação de conflitos. O estudo 

utilizou várias fontes de dados disponíveis em órgãos oficiais (Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, Secretaria da Reforma do Judiciário, Secretaria Especial de 

Direitos Humanos), pesquisas em sites eletrônicos e correspondências enviadas ao 

Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA), à 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) e ao Centro 

de Estudos de Justiça das Américas (CEJA). Foram identificados, desta forma 100 

programas que atuavam com mediação no Brasil naquele momento, aos quais foram 

enviados questionários específicos para cada categoria de programa (governamental 

ou não governamental, entidade voltada ou não exclusivamente à mediação de 

conflitos), dos quais 67% foram respondidos. 

 

Porém, na contramão destes esforços profícuos para os cidadãos na busca pelo acesso 

a seus direitos e à justiça, o cenário nacional ainda é marcado por forte cultura litigante. 

Torna-se imperativo que a Administração Pública, altere sua forma de conduta, aproximando 

e acreditando nos mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, conhecidos como 

MESCs ou na doutrina internacional denomina, Alternative Dispute Resolution (ADR) A 

expressão evoluiu para meios adequados – e não alternativos – de resolução de conflitos. A 

mediação, entre outros, apresenta-se como novo atalho, com a vantagem de não depender da 

tutela jurisdicional do Estado. Trata-se de um procedimento no qual as partes envolvidas são 

convidadas ao diálogo, tendo a ajuda de um facilitador devidamente capacitado e treinado, o 

que lhes permite, de forma construtiva e corresponsável, melhor equacionamento e solução de 

seus interesses e necessidades. A Lei nº 13.140/15, publicada em 26 de junho de 2015, 

estabeleceu a mediação judicial, extrajudicial e também deu tratamento à autocomposição de 

conflitos em que for parte Pessoa Jurídica de Direito Público. Desde que entrou em vigor, em 
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26 de dezembro de 2015, vem ganhando força no cenário atual. Os meios consensuais de 

solução de conflitos fazem parte do amplo e substancial conceito de acesso à justiça, como 

critérios mais apropriados do que a sentença, em certas situações, pela possibilidade de 

adequação a peculiaridades do conflito, à sua natureza diferenciada, às condições e 

necessidades especiais das partes envolvidas. Trata-se enfim, de um modo de se alcançar a 

justiça com maior equanimidade e aderência ao caso concreto.  Essa é a premissa que se deve 

ter em mente quando se pensa em meios consensuais de solução de conflitos: adequação da 

solução à peculiaridade do conflito, à sua natureza diferenciada, às condições especiais das 

pessoas envolvidas. 

1.1  SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A Mediação de conflitos está em amplo debate no País, com implantação de comitês 

de Mediação em diversas organizações públicas e privadas, visando a uma forma humanística 

para solucionar as lides entre as pessoas e órgãos. Os constantes desencontros na solução de 

conflitos têm causado transtornos e prejuízos, não só em nível econômico como nas relações 

interpessoais. Recentemente foi promulgada a Lei n. 13.140/2015 (BRASIL, 2015b), que 

dispõe sobre a Mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.  

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

As questões que envolvem a gestão de pessoas e recursos humanos passam por 

transições, buscando atualmente a valorização das pessoas que trabalham tanto na iniciativa 

privada quanto pública. Nas organizações públicas, o apaziguamento de conflitos ocorre 

através de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, causando transtornos para 

ambas as partes em função dos desgastes causados pelos métodos atuais (FOSSATI, 2012). A 

Mediação de conflitos é um procedimento que convida as partes envolvidas ao diálogo, e que, 

contando com o auxílio de um facilitador devidamente capacitado e treinado, permite às 

mesmas a construção cooperativa e de forma corresponsável do melhor equacionamento e 
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solução de seus interesses e necessidades. Diante deste contexto, busca-se saber os benefícios 

da Mediação na resolução de conflitos e seu papel para os Gestores. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Estudar o papel da Gestão de Pessoas na resolução de conflitos na Administração 

Pública envolvendo os Métodos Alternativos para Solução de Conflitos.  

1.3.1 Objetivos específicos 

 Analisar a visão dos Gestores sobre mediação de conflitos. A pesquisa será restrita aos 

Gestores de uma Autarquia Pública Federal. 

 Identificar se os Gestores estão familiarizados com os métodos alternativos de solução de 

conflitos. 

 Abordar a Lei nº 13.140, de 26 de julho de 2015, que dispõe sobre a Mediação como meio 

de solução de controvérsias e discutir sua importância na resolução de conflitos. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Em linhas gerais, as empresas e organizações, públicas ou privadas, 

independentemente do seu porte ser pequeno, médio ou grande, a primeira grande 

visualização que se tem é de gente interagindo, de diversas formas, internamente e 

externamente. Esta interação se faz presente nas complexas atividades interligadas, com uma 

organização com profissionais das mais diversas formações acadêmicas. Além disso, a oferta 

de tecnologias modernas acaba exigindo maior celeridade dos empresários e seus 

trabalhadores, fortalecendo a velocidade nas comunicações. Assim, o dinamismo entre as 

relações empresariais e a agilidade nas transações negociais e econômicas exigem mais 

criatividade, custos diminuídos e compatíveis para a satisfação do cliente. 
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No entanto, nos processos interacionais mais ágeis e criativos, a gestão ainda passa 

por seres humanos que apresentam necessidades diferenciadas, sentimentos e objetivos 

diversos.  

Este cenário é muito propício e favorecedor do surgimento de conflitos dos mais 

diferentes tipos, envolvendo igualmente as pessoas que ali trabalham num ambiente 

vulnerável a problemas estressantes. 

Os conflitos decorrentes da atividade empresarial e organizacional podem 

alcançar níveis de maior complexidade e, não raro, pode haver agravamento decorrente 

destas questões, quando não são tratadas adequadamente.  

Os comportamentos comuns diante disto podem ser: negar o conflito, ocultar, 

tentar compô-lo de forma autoritária. Com isto, verifica-se que a produtividade das 

equipes começa a declinar em quantidade e qualidade, demissões em maior número, como 

"limpeza de equipe", empregados manejando reclamatórias trabalhistas, rotatividade de 

mão de obra qualificada, produtos devolvidos por questões de má qualidade 

comprometendo a relação de confiança entre as empresas, faltas recorrentes por problemas 

de saúde, descumprimento dos contratos de entrega de mercadoria entre tantos outros que, 

ao final, contabilizam prejuízos para ambas as partes. 

Em decorrência do fenômeno da globalização, as ações dos gestores precisam ser 

mais ágeis para otimizar os resultados desejados por todos envolvidos. Os empresários, 

neste sentido, vêm descobrindo que os modelos tradicionais de resolução dos conflitos não 

atendem mais suas necessidades imediatas por agilidade e customizadas aos reais 

interesses de ganho de tempo, sinergia da equipe de trabalho e mercado.  

O poder judiciário já foi uma alternativa viável e muito utilizada pelos gestores; 

todavia, as estatísticas demonstram as delongas nas decisões judiciais e recursos cabíveis, 

sobrecarregam ainda mais os desgastes e custos na solução dos conflitos. A partir dessa 

constatação, percebe-se a importância de analisar os modelos e teorias sobre Mediação de 

conflitos. 

Nesse sentido, a busca de novas ferramentas vem sendo implementada pelos 

estudiosos na área empresarial, entre administradores de empresas, advogados, contadores, 

economistas, psicólogos empresariais, entre outros tantos profissionais que cuidam desta 

temática. 

Consoante Vasconcelos (2008, p.44) “a assunção, pela sociedade, do papel de 

protagonista na solução amigável ou arbitral de questões civis ou mediação de infrações 

penais de menor potencial ofensivo é o aspecto desse movimento de acesso à justiça que 
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melhor reflete o desenvolvimento de uma consciência de cidadania ativa no jogo democrático, 

conflituoso e pluralista. Tal fenômeno não contraria o ordenamento jurídico estatal, a 

unicidade do direito enquanto ordenamento jurídico, o poder de império atribuído ao Estado”.  

Em verdade, tal fenômeno revela uma complementação necessária, enquanto 

expressão do pluralismo da esfera pública fundante da própria ordem constitucional do 

Estado. 

Diante destas discussões atuais e crescentes na nossa realidade, já enfrentadas em 

outras realidades estrangeiras de forma muito proativa, é que surge um anseio na sociedade, 

quer na governança pública ou na gestão empresarial privada, por novas formas que possam 

satisfazer os envolvidos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SURGIMENTO DA MEDIAÇÃO 

Para Moore (1998), através dos registros da história, tem-se que o conflito está 

presente em todas as sociedades, como, por exemplo: na disputa entre cônjuges, filhos, pais e 

filhos; vizinhos; grupos étnicos e raciais; no trabalho - superiores e subordinados; 

comunidades; cidadãos e governo; e nas culturas - judaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, 

budistas, confucionistas, indígenas, com uma história longa e variada.  

Para resolver as diferenças civis e religiosas, as comunidades judaicas, nos tempos 

bíblicos, utilizavam a Mediação, a qual era praticada por líderes e políticos. Mais tarde, 

rabinos e tribunais rabínicos desempenharam papéis importantes na Mediação e julgamento 

de disputas entre as pessoas na Espanha, África do Norte, Itália, França, Europa Central e 

Leste Europeu, Império Turco e Oriente Médio. Esses tribunais protegiam a identidade 

cultural e garantiam aos judeus um meio formalizado de resolução de disputa, tendo em vista 

que os mesmos foram impedidos de ter acesso a outros meios de resolução de seus conflitos. 

Ainda segundo o autor, as comunidades cristãs emergentes passaram a adotar as 

tradições judaicas para solução de conflitos, as quais viam Cristo como Mediador entre Deus 

e o homem, cujo conceito foi adotado pelo clero, onde ele era o Mediador entre a congregação 

e Deus e entre os crentes. Nessa época a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa foram as 

principais organizações de Mediação e administrações de conflitos, onde mediavam disputas 

familiares, casos criminais e disputas diplomáticas entre a nobreza. No islamismo, com 

tradição na Mediação de conflitos, os problemas eram resolvidos através de reuniões 

comunitárias dos idosos, nas quais se discutia, debatia, deliberava e mediava para resolver as 

questões tribais. Já nas áreas urbanas, o costume local tornou-se codificado como uma lei 

shari’a, a qual era interpretada e aplicada por pessoas especializadas. As práticas islâmicas 

também eram praticadas na Indonésia, influenciada pela cultura árabe e islâmica. Nas regiões 

influenciadas pelo hinduísmo e o budismo, foi adotado o sistema panchayat, onde um grupo 

de cinco membros mediava e arbitrava as disputas.  



21 

 

2.1.1 Da Mediação em outros países 

A Mediação ao redor do mundo pode ser dividida em culturas de negociações direta, 

onde se valoriza as interações diretas, e em culturas de negociações indiretas, as quais evitam 

o conflito aberto, procuram evitar o enfrentamento (MOORE, 1998).  

Na China os Comitês Populares de Conciliação são prestadores de serviços que 

atendem os níveis de vizinhança, das aldeias, das vilas, do distrito e do condado. Tailândia, 

Malásia e Indonésia desenvolveram vários setores em que a Mediação é usada. Já nas 

Filipinas e o Sri Lanka desenvolveu-se programa de Mediação comunitária, o Barangay 

Justice System (MOORE, 1998). 

Ainda segundo Moore (1998), a Austrália e a Nova Zelândia seguiram os modelos da 

América do Norte. A população indígena Maoris da Nova Zelândia tem seu próprio meio 

tradicional de resolver disputas, o Taha Maori. 

Os países da América Latina, tanto no passado quanto no presente, usam a Mediação 

para lidar com várias disputas. 

Tanto nas sociedades africanas tradicionais, quanto nas modernas, a Mediação 

também é utilizada, com práticas que variam de tribo para tribo e de região para região. 

A Mediação também é praticada nas sociedades árabes, no nível tribal, e nas cidades 

onde há séculos o método tradicional de resolver disputas tem sido adaptado. 

Na Europa Ocidental desenvolveram-se mais amplamente os processos e instituições 

de Mediação. 

Em 1913 os Estados Unidos deram os primeiros passos com a nomeação de 

Mediadores para a Secretaria de Trabalho. Com a criação do Serviço Federal de Mediação em 

1946, o Instituto da Mediação tomou impulso. Por volta de 1970 a Mediação seguiu rumos 

diferentes: primeiro, considerando a Mediação como uma extensão do sistema jurídico; e 

outro, como um processo que poderia produzir melhores resultados daqueles do sistema 

contraditório. Essas abordagens emanam da Conferência de Roscoe Pound, que procurou 

alternativas para as soluções jurídicas (CEBRAME, 2015). 

Com o intuito de ajudar os casais a reduzir as tensões do convívio familiar, por volta 

de 1976 em Bristol, no Reino Unido, surgiram os primeiros passos para Mediação, onde o 

processo era voluntário, com a preocupação de aumentar a comunicação do casal e para que 

apresentassem as soluções (CEBRAME, 2015). 
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Em 1949 foi criado o Instituto de Arbitragem Holandês, cujas regras estavam 

incorporadas no Código de Processo Civil. A partir de 1990 a Mediação passou por uma 

maior sistematização de técnicas e uma maior profissionalização (CEBRAME, 2015). 

 

2.1.2 O desenvolvimento histórico da Mediação no Brasil 

A Constituição de 1824, nos artigos 160 e 161, já preconizava as relações 

extrajudiciárias: 

Art. 160. Nas cíveis, e nas penais civilmente intentadas, poderão as Partes nomear 

Juízes Árbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o 

convencionarem as mesmas Partes. 

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se 

começará Processo algum. 

 

Braga Neto (2010) relata que, em 1988, quando da elaboração da Carta Magna, 

surgiram os primeiros passos para criação de um ambiente favorável à implementação de 

instrumentos pacificadores. Estabeleceu-se, no preâmbulo da Constituição Federal, que o 

Estado Brasileiro está fundamentado e comprometido “na ordem interna e internacional com a 

solução pacifica das controvérsias”. A partir daí surgiu uma legislação específica como as 

Leis 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais), Lei 9.307/96 (Arbitragem), Lei 

9.870/99 (Mensalidades Escolares), Lei 10.101/00 (Participação nos Resultados das 

Empresas) e Lei 10.191/01 (Medidas Econômicas Complementares ao Plano Real), que 

contribuíram para a inclusão das palavras Mediação e Mediador.  

Souza Neto (2001) entende que o Balcão de Direitos, implementado pela Vivo Rio, 

para atuar em favelas do Rio de Janeiro, foi um dos programas mais importantes a fazer uso 

da Mediação.  

O Viva Rio é uma organização comprometida com a pesquisa, o trabalho de campo e 

a formulação de políticas públicas com o objetivo de promover a cultura de paz e a inclusão 

social. A instituição foi fundada em dezembro de 1993, por representantes de vários setores 

da sociedade civil, como resposta à crescente violência que assolava o Rio de Janeiro. Nessas 

duas décadas, desenvolveu e consolidou atividades e projetos que se tornaram políticas 

públicas reproduzidas pelo Estado, por empresas, mercado e outras organizações. (VIVA 

RIO, 2015). 

Registre-se que, sob o prisma histórico da Mediação, ao lado dos fundamentos 

constitucionais, da legislação contida no atual Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, bem 
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como na Lei da Mediação - Lei 13.140/15, muitos esforços anteriores foram empreendidos no 

sentido de se alcançar um marco legal regulatório, abordado no próximo item a seguir. 

Nesta esteira, neste breve resumo histórico, é relevante apontar o Projeto de Lei nº 

4.837, iniciado em 1998, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro e todas as diversas 

contribuições oriundas nesta discussão pelo marco regulatório, enriquecida por diversos 

representantes que sempre mantiveram a busca pela qualidade das sugestões realizadas por 

juristas renomados no cenário brasileiro, liderados pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Processual, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. 

Foram realizadas audiências públicas que contaram com a participação de 

instituições especializadas, profissionais atuantes e membros das comissões que, à época, 

chegaram a uma versão consensuada deste Projeto da Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, que 

aqui merece registro. 

Ainda no cenário da evolução no Brasil, há que neste momento fazer registro 

também de que surgiam paralelamente às investidas pelo marco legal, prosperavam 

experiências em projetos piloto com a Mediação de conflitos, não somente nos tribunais 

pátrios, como também em projetos sociais.  

E através de todas estas diversas experiências, a Mediação foi ganhando espaço, e a 

sua regulação tornou-se um imperativo, no sentido de trazer segurança para este instituto, 

agasalhada tanto no novo Código de Processo Civil, bem como na lei da Mediação que se 

passa a contemplar. 

Da Legislação: Novo CPC, Resolução nº 125/2010 e Lei da Mediação nº 

13.140/2015.  

A Resolução 125/10, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe sobre a Política 

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

Judiciário, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em 

âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os 

que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos 

consensuais, como a Mediação e a Conciliação. 

Por importante, esta resolução, além de criar os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, regulamenta todos os procedimentos da conciliação e da Mediação e 

dispõe acerca do terceiro interventor do conflito, especialmente o Código de Ética e seus 

princípios. 

Com a publicação da lei nº 13140, em 26 de junho de 2015, a Mediação já é uma 

realidade e ganhou força no cenário atual com sua entrada em vigor em 26 de dezembro de 
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2015. Esta Lei estabeleceu a Mediação judicial, extrajudicial e também deu tratamento à 

autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público.  

Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil (NCPC), que entrou em vigor em 17 

de março de 2016, também agasalha a Mediação de forma muito relevante. Esta foi inserida 

no Capítulo I do Livro I das Normas Fundamentais do Processo Civil e estabelece no art. 3º, 

§ 3º que “a conciliação e a Mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial”. 

No Quadro 1, são apresentadas as vantagens e desvantagens da Mediação anterior à 

legislação. Notam-se, antes dos novos marcos legais, as preocupações apontadas em 

vantagens e desvantagens. 

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da Mediação anterior à legislação 

Vantagens Desvantagens/riscos 

Acelerar a mudança da cultura. Formalizar excessivamente a prática da Mediação. 

 

Oferecer segurança jurídica. 

Formalizar excessivamente a prática da Mediação. 

Manter o padrão positivista. 

Texto de lei poderia trazer mais problemas do que 

soluções. 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

No Quadro 2, são descritos os marcos regulatórios NCPC e a Lei 13.140/2015. 

  

      Quadro 2 - Marcos Regulatórios NCPC e Lei 13140/2015 

NCPC Lei da Mediação 

Mediação Judicial Mediação Judicial 

Mediação Extrajudicial                                         Mediação Extrajudicial 

Conciliação Judicial de preferência 

quando não houver vínculo anterior 

entre partes.                                                                       

Autocomposição – art. 1º - no âmbito da 

Administração pública.  

       Fonte: (BRASIL, 2015) - Elaborado pelo autor. 
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No Quadro 3, são apresentadas sinteticamente as características comuns encontradas 

no NCPC e na Lei de Mediação. 

 

Quadro 3 - Características comuns encontradas no NCPC e na Lei de Mediação 

NCPC Lei de Mediação 

Contornos Gerais. Definição de Mediação de maneira ampla. 

Confere efeitos vinculantes à Mediação. Há uma preocupação com a capacitação de 

Mediadores. 

A liberdade de oficio do Mediador está 

preservada. 

Estabelece critérios de credenciamento para 

Mediador judicial. 

Prevê regras procedimentais para a 

Mediação. 

Dispõe sobre a Mediação mista e Mediação 

pública em autocomposições no âmbito da 

administração pública. 

Fonte: ( Brasil 2015) Elaborado pelo autor. 

 

2.1.3 Práticas de Mediação no Brasil 

As experiências para resolução de conflitos, tanto na esfera estadual como na federal, 

se davam sem um marco normativo. Boa parte dos programas existentes era praticada no 

Poder Judiciário. Já no âmbito do Poder Executivo, a utilização de Mediação, conta-se apenas 

com iniciativas pioneiras (SOUZA, 2012). 

De acordo com a autora, no Brasil existem muitas iniciativas voltadas para a 

resolução consensual de conflitos, que envolvem políticas públicas, como a Ouvidoria Agrária 

Nacional, a Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União (AGU) e o Núcleo de 

Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público de Minas Gerais (SOUZA, 2012). 

No âmbito do Poder Executivo existem alguns programas de Mediação voltados para 

as pessoas carentes: 

 Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais: Programa de Mediação 

de Conflitos, que tem como escopo a promoção de meios consensuais de resolução de 

conflitos individuais ou coletivos. 

 Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo: Projeto Mediação 

Comunitária, visa a proporcionar o acesso à Justiça por intermédio de serviços públicos 

de qualidade para a população e o incentivo à cidadania. 
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 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Programa que possibilita a resolução 

amigável de conflitos entre concessionárias de serviços no setor de energia elétrica. 

 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (AGERRS): 

A agência utiliza meios consensuais de solução de conflitos em quatro frentes: a) o 

sistema de Mediação de conflitos propriamente dito; b) elaboração de atos normativos ou 

de contratos-padrão para determinados serviços; c) a solução de conflitos entre usuários e 

entes regulados; e d) a recomendação de celebração de termos de ajustamento de conduta 

no curso de processo de apuração de infração administrativa. 

 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Escritório Modelo de Assistência 

Judiciária – Núcleo de Mediação e Arbitragem. 

 Universidade de Fortaleza (UNIFOR): Escritório de Prática Jurídica – Serviço de Solução 

Extrajudicial de Disputas.  

 Tribunais de Justiça do Estado da Bahia: O projeto pode ser descrito como a promoção de 

orientação jurídica gratuita e meios consensuais de resolução de conflitos para a 

comunidade carente, nas áreas cível e família. 

 Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Pode ser descrito com a promoção de educação 

para o exercício de direitos, meios consensuais de resolução de conflitos e articulação de 

redes sociais para comunidades carentes. 

 Tribunal de Justiça do Mato Grosso: O projeto é descrito pela promoção de educação 

jurídica básica e meios consensuais de resolução de conflitos para comunidades carentes. 

 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: Tem um projeto voltado para educação jurídica da 

população carente. 

 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Voltado para promover a efetiva conciliação 

entre as partes envolvidas em infrações penais de menor potencial ofensivo. 
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2.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA MEDIAÇÃO 

Para Rodrigues Júnior (2007), a Mediação possuiu características próprias, que 

geram princípios básicos para o processo. 

Para Vasconcelos (2014), os princípios da Mediação consubstanciam os seus 

fundamentos éticos e funcionais. A Mediação com seus valores, técnicas e habilidades, supõe 

princípios voltados a assegurar a efetiva facilitação do diálogo. O autor salienta, ainda, que 

várias instituições brasileiras especializadas em resolução ética, a exemplo do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem 

(COMINA) e do Fórum Nacional de Mediação (FONAME), elencam princípios nem sempre 

coincidentes. 

Os princípios que regem a Mediação, constantes nas novas legislações, estão 

descritos no Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Princípios norteadores entre o NCPC- Lei 13.105/15 (art. 166) e Lei 13140/2015 (art. 2º) 

Novo CPC Lei da Mediação 

Independência Busca do consenso 

Imparcialidade Imparcialidade 

Autonomia da vontade Autonomia da vontade das partes 

Confidencialidade Confidencialidade 

Oralidade Oralidade 

Informalidade Informalidade 

Decisão informada Isonomia das partes 

 Boa Fé 

Fonte: (BRASIL, 2015). Elaborado pelo autor. 
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2.3 GESTÃO DE PESSOAS 

É o setor dentro das organizações onde um conjunto de pessoas trabalhando juntas 

cuida do capital humano, dos processos internos e pessoais como os organizacionais. A gestão 

de pessoas permite por meio de ações reconhecer a relevância das pessoas, investir em suas 

competências de modo a garantir os mecanismos de funcionamento da empresa. (MARQUES, 

2016). 

O Portal Significados tem que a gestão de pessoas por meio de ações contínuas deve 

procurar reconhecer a relevância das pessoas no processo produtivo, investir em suas 

competências possibilitando o envolvimento e desenvolvimento em todas as atividades da 

empresa. Nesse contexto, esse processo deve ser feito pelos gestores e direção das empresas.  

No mesmo Portal tem-se que na Administração Pública, ocorre o inverso do Setor 

Privado, pois, as contratações são mediante concursos públicos, o que não garante a pessoa 

certa para o lugar certo. Por isso, exige da área de gestão de pessoas, políticas permanentes 

para que cada órgão atenda a contento a sociedade. Além do mais a gestão tem a 

responsabilidade de exercer práticas de gerências, planejamento e manter um ambiente 

positivo na organização.  

Nas relações interpessoais nas empresas, é latente que as diferenças entre as pessoas 

margeiam a seus valores, suas crenças, sua visão de mundo, suas motivações, de forma a lidar 

com os efeitos dessas relações é necessário um setor com profissionais para lidar com as 

situações conflitavas (MARQUES, 2016). 

Levy et al. (2016) “entende que: gestão implica na existência de recursos, processos 

e pessoas dentro de uma instituição, uma empresa, ou uma entidade social de pessoas que 

precisam ser administradas visando a melhoria dos resultados da organização. ”  

A Administração Pública vive o desafio de dar respostas efetivas para as crescentes 

demandas dos cidadãos, num contexto em que os recursos são cada vez mais escassos. Diante 

deste cenário, os gestores vêm se aperfeiçoando, na busca de prestação de serviços mais ágeis 

e eficientes. Contudo, é necessário reconhecer que essas melhorias não são suficientes para 

garantir a eficiência e a modernização do Serviço Público. 

Torna-se clara a necessidade de investimentos na capacitação dos servidores públicos 

para que possam atuar respondendo às exigências do novo modelo de gestão pública, visando 

à modificação do seu perfil, a fim de que atuem de forma mais estratégica e empreendedora. 
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2.4 A MEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A legislação em vigor foi vanguardista na abordagem da Mediação no âmbito da 

administração pública, ao estabelecer a criação de câmaras visando à resolução consensual 

dos conflitos, conforme se aponta, a seguir, in verbis no novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/15, em seu artigo 174:  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão criar 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. 

 

Ainda nesta posição de vanguarda, neste mesmo ano de 2015, entrou em vigor a Lei 

nº 13.140/15, lei da Mediação que dispôs sobre a Mediação entre particulares como meio de 

solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública.   

A lei da Mediação tratou, em seu primeiro capítulo, da solução de controvérsias entre 

particulares e, no segundo capítulo, da autocomposição em que for parte pessoa jurídica de 

direito público.  

Por importância ao tema desenvolvido, importa transcrever, na íntegra, o capítulo II, 

que trata da autocomposição de conflitos em que for parte ré pessoa jurídica de direito público 

encontra-se  in verbis no Anexo 9.1. 

A lei da mediação 13.140/15 em notória vanguarda dispõe sobre a possibilidade de 

autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de Direito Público. 

Muito se avança com esta lei, porém cabe aos órgãos públicos os ajustes necessários 

para esta implementação, pois ainda existem desafios para esta viabilização de vanguarda. 

Criação de câmaras, capacitação e treinamento de pessoal, regulamentos, dentre outros 

parâmetros a serem construídos e atendidos na observância da lei. 

Porém, muito à frente destes desafios, sem dúvida há que se enaltecer que este marco 

regulatório abriu um importante novo caminho para todos juntos contribuírem neste cenário 

de solução de controvérsias no plano extrajudicial, otimizando tempo, custos e resgatando 

efetividade para todos os envolvidos de maneira adequada. 
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2.5 O PAPEL DA COOPERAÇÃO NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

O Código de Processo Civil no Capítulo I, que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, no artigo Art. 6º estabelece: Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido 

artigo contempla o Princípio da Cooperação, que tem o objetivo de tornar o processo, num 

primeiro momento, um “instrumento” de diálogo entre as partes e com o juiz (ou 

conciliador/Mediador). O processo, agora, passa a representar um vínculo de cooperação entre 

todos os sujeitos do processo. Com isso, cria-se uma atmosfera essencial para a fase 

“obrigatória” da conciliação e da Mediação. Instala-se, com o NCPC, um processo que 

permite às próprias partes (com o auxílio do conciliador ou do Mediador), na condição de 

protagonistas principais, encontrarem, da melhor maneira possível, a solução da questão em 

litígio (EULALIO, 2015). 

O principal objetivo da Mediação é melhorar e estimular o diálogo cooperativo entre 

os mediados e diante desta comunicação entre as pessoas diante dos dissensos e disputas. A 

proposta da Mediação é que as próprias pessoas envolvidas possam resolver seus problemas 

de forma cooperativa e protagonizando suas soluções, de forma mais próprias e adequadas, 

eficazes e eficientes, com agilidade e buscando a mútua satisfação. 

Insere-se, neste arcabouço introdutório, e a se somar ao conceito da Mediação, 

conforme visto anteriormente, o relevante importante paradigma da cooperação na solução 

dos conflitos, definidos por Sennett (2012) na obra “Juntos.” Este autor, tratando e mesclando 

pesquisas em antropologia, história, sociologia e política, discute, neste livro, as formas como 

a cooperação pode ser moldada, debilitada ou fortalecida nas sociedades contemporâneas, que 

são definidas justamente pela diferença. Destaca, ainda, a cooperação como uma habilidade 

que requer a capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir em conjunto. 

No entanto, o processo é espinhoso, cheio de dificuldades e ambiguidades, e não raro leva a 

consequências destrutivas (SENNETT, 2012).  

De acordo com Sennett (2012, p. 9): 

 

A cooperação azeita a máquina de concretização das coisas, e a partilha é capaz de 

compensar aquilo que acaso nos falte individualmente. A cooperação está embutida 

em nossos genes, mas não pode ficar presa a comportamentos rotineiros; precisa 

desenvolver-se e ser aprofundada. O que se aplica particularmente quando lidamos 

com pessoas diferentes de nós; a cooperação torna-se um grande esforço. 
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Sennet procura explorar a cooperação como uma habilidade, pois ela requer a 

capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir conjunto. Afirma, ainda, que 

a cooperação sucintamente pode ser definida como uma troca em que as partes se beneficiam.  

Sennet destaca, também, que a discussão dialógica ajuda a formar engajamento 

crítico, evitando ser convencido de determinada posição e fundamentada na comunicação 

onde tudo é exposto com clareza. Saber ouvir e interpretar com clareza antes de responder, 

resultará numa conversa enriquecida, mais cooperativa e mais dialógica. 

Para Greco (2015) tanto a Mediação de conflitos como as práticas restaurativas são 

meios de resolução de conflitos baseados essencialmente no diálogo. Nesse sentido o que 

todas as práticas dialógicas têm em comum é que, como ocorre em todo e qualquer diálogo, 

todas elas visam a cuidar de uma situação de conflito na qual as pessoas possam falar de si 

mesmas, de seus sentimentos, emoções pensamentos, necessidades e interesses e possam 

escutar sobre o outro ou sobre os outros com quem conflitam.  

Sennet (2012) convida a uma reflexão na temática cooperação dialógica, em que para 

além da proposta argumentativa dialógica discursiva, permite novos olhares na dimensão da 

escuta do outro, o que é extremamente necessário para nossa sociedade extremamente 

individualista e competitiva. No contexto da Mediação:  

 

Ouvir bem exige outro conjunto de habilidades, a capacidade de atentar de perto 

para o que os outros dizem e interpretar antes de responder, conferindo sentido aos 

gestos e silêncios, tanto quanto às declarações. Embora talvez precisemos nos conter 

para observar bem, a conversa que daí resultará enriquecida, mais cooperativa, mais 

dialógica. (SENNET, 2012, p. 26). 

 

Neste sentido o autor ainda afirma (p. 31) que “o bom ouvinte precisa estar atento às 

intenções, às sugestões, para que a conversa siga em frente”. De acordo com o autor, na 

escuta atenta, observa-se a conversa dialética e dialógica, onde a dialética é um jogo verbal de 

opostos que gradualmente leva a uma síntese; a dialógica refere-se a uma discussão que não 

resulta na identificação de um terreno comum. Embora se chegue a um acordo, nesse processo 

de troca as pessoas, podem se conscientizar mais de seus próprios pontos de vista e ampliar a 

compreensão recíproca.  

Para Bandeira de Souza (2013, p. 193): 

 

Juntos é leitura fundamental aos que desejam planejar, gerir e avaliar políticas 

públicas em qualquer área de formas mais dialógicas e cooperativas, quebrando a 

lógica da política argumentativa dialética discursiva que, fazendo uso do "fetiche de 

afirmação", implanta políticas públicas de cima para baixo, fundadas em interesses 

políticos de ocasião, muitas vezes alheios e distanciados das reais demandas dos que 
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deveriam ser beneficiados por essas intervenções públicas. A ideia da cooperação 

dialógica fundada na escuta do outro, criada de baixo para cima, vem colaborar 

como que já é quase um truísmo entre os estudiosos das políticas públicas: a 

proposição de que cada vez mais as pessoas comuns devam ser incluídas nos debates 

sobre a formulação e implantação das políticas públicas, através da criação de 

espaços e mecanismos que garantam e possibilitem seu envolvimento, 

esclarecimento e participação de forma ativa e em conjunto com seus concidadãos. 

 

O paradigma de cooperação para resolução de conflitos resgata e reformula, com 

propriedade científica e metodológica, a importância e a centralidade tanto do diálogo como 

de uma comunicação essencialmente colaborativa nos espaços os mais diversos e, neste 

trabalho de estudo e pesquisa, é considerado um importante norte na gestão pública. 

Bakhtin também contribuiu de forma efetiva com o gênero discursivo através da 

linguagem dialógica.       

Para Pinheiro (2011), Bakhtin ”foi um dos mais destacados pensadores de uma rede 

de profissionais preocupados com as formas de linguagem, dedicou à definição de noções, 

conceitos e categorias de análise da linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, 

filosóficos, científicos e institucionais”. 

Campos (2003) entende que o termo ideologia é fundamental para compreender o 

ciclo de Bakhtin. Ele é utilizado para descrever todas as manifestações humanas como a arte, 

cultura, filosofia, direito, sempre no sentido de valorizar a percepção do que esta sendo 

exposto. 

De acordo com Pinheiro (2011), para o Ciclo de Barkhtin a linguagem é um processo 

de interação através do dialogo e não funciona de forma autônoma. 

Bakhtin escreveu: “a língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não 

conhecemos por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados 

concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos 

rodeiam” autônomo. Nesse contexto Pinheiro (2011) entende que a língua se manifesta 

através da fala, escrita, leitura e de quem ouve. Continuando ela diz que o aprendizado da 

linguagem necessariamente passa por quem cria os estilos sempre voltados para os momentos 

atuais. 

Pinheiro conclui: “a interação por meio da linguagem se dá num contexto em que 

todos participam em condição de igualdade”, há uma preocupação em escrever de forma que 

todos possam compreender, lado outro o leitor interpreta de forma ativa expressando seus 

sentimentos.  
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2.6 MUDANÇA DO PARADIGMA ADVERSARIAL PARA O COOPERATIVO 

Desde o nascimento já se é aculturado a acreditar que os conflitos de forma geral 

devem ser solucionados quase que exclusivamente pelo Poder Judiciário, onde a figura do 

terceiro julgador é detentora da melhor solução/decisão para as questões levadas pelas partes. 

E, na verdade, constata-se que nem sempre, por melhor posta que seja a sentença 

judicial, necessariamente teremos finalizado um conflito, pois neste modelo da judicialização 

dos conflitos, haverá um ganhador e um perdedor. E quem perdeu a demanda judicial ainda 

poderá manejar diversos recursos a fim reverter a sentença que lhe foi desfavorável, numa 

interminável perspectiva para as partes envolvidas no conflito, aguardando uma solução 

definitiva. 

Ademais, a se somar a esta perspectiva, nem sempre esta sentença judicial contempla 

os interesses dos envolvidos e, assim, pode-se dizer que não haverá a solução dos conflitos 

entre os envolvidos com a desejada e almejada pacificação. 

Lado outro, dentro de um modelo de cooperação entre as partes envolvidas em 

conflitos, poder-se-á, sim, obter a necessária pacificação, que será alcançada e construída 

pelos próprios envolvidos através dos diálogos, dentro da Mediação. Poderiam também tratar 

o conflito utilizando-se de uma negociação ou por uma conciliação. Afinal, todos estes 

mecanismos ensejam a utilização de práticas dialógicas e negociais. 

A proposta do Instituto da Mediação objetiva que, através de um terceiro imparcial e 

facilitador dos diálogos, os envolvidos em um conflito possam dialogar de forma cooperativa 

e construtiva e, juntos, possam encontrar por si mesmos, soluções próprias e mais adequadas 

aos reais interesses, de forma mais célere e efetiva para os dissensos. Estas soluções geradas 

pelos próprios envolvidos no conflito podem ser reduzidas a um termo de acordo e finalizar o 

dissenso e confluir para uma verdadeira pacificação. Afinal, este termo de acordo terá 

contemplado os reais interesses das partes.  

No Quadro 5, estes dois paradigmas, o adversarial e o cooperativo, podem ser bem 

visualizados. No Quadro 6, verifica-se a mudança cultural desejável com a quebra do 

paradigma adversarial, necessário ao empoderamento das partes em evitar a judicialização dos 

conflitos para o modelo perde x ganha, ganha x perde, para um modelo onde juntos todos 
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ganham, pois protagonizam soluções adequadas, próprias e por si mesmas para suas 

controvérsias.    

 

       Quadro 5 - Diferença entre Paradigma Adversarial e Cooperativo 

Paradigma Adversarial Cooperativo 

JUDICIAL MEDIAÇÃO 

Verdades Versões 

Juiz Mediador 

Decisão Acordo 

O acordo é protagonizado pelas partes na Mediação 

Fonte: (BRASIL, 2015).  Elaborado pelo autor. 

 

       Quadro 6 - Mudanças de Atitude 

Quebra do Paradigma Adversarial 

Mudança cultural 

Modelo perde X ganha (Judicial) 

Modelo ganha X ganha (Mediação) 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

    Quadro 7 - Diferenças Mediação Judicial e Mediação 

Diferenciação 

Judiciário Mediação 

As partes se enfrentam. 
As partes trabalham juntas cooperando uma 

com a outra Mediação. 

Procedimento controlado por um 

terceiro.  
As partes “controlam” o procedimento. 

Um terceiro decide.  A decisão é tomada pelas partes. 

Tudo ou nada / Ganha ou perde.  Todos se beneficiam com a decisão. 

Decisão baseada em lei/jurisprudência. 
Decisão baseada nos interesses reais das 

partes. 

A decisão põe fim ao conflito?  As partes resolvem a controvérsia. 
     Fonte: (BRASIL, 2015). Elaborado pelo autor. 
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2.7 MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Atualmente, muito se tem falado sobre a Mediação e métodos adequados, também 

chamados de alternativos de resolução dos conflitos, os quais são denominados por Meios 

Alternativos de Solução de Controvérsias (MASCs), também chamados de Métodos 

Extrajudiciais de Solução de Controvérsias (MESCs) ou, ainda, Alternative Dispute 

Resolution (ADRs).  

Neste cenário, a contribuição de Tartuce (2008, p. 20) é no sentido de que:  

 

É importante que o administrador do conflito conheça o espectro de possibilidades 

de seu tratamento, conhecendo tanto as vantagens como as desvantagens na adoção 

dos mecanismos diferenciados. A partir de tal constatação, será possível encontrar a 

melhor resposta ao encaminhamento da controvérsia, considerando a índole do 

conflito e o perfil das partes.  

 

2.7.1 Negociação 

 
Figura 1 - Negociação 

Fonte: Maia Neto et al. (2014, p. 27) 

 

Braga Neto (2010, p. 09) define como: 

 

A característica mais marcante de todos os métodos alternativos de conflitos é o 

emprego da negociação como instrumento primeiro e natural para solucionar os 

conflitos, ao qual muitas vezes recorrem seus agentes, mesmo de modo inconsciente, 

quando existe algo incômodo na inter-relação existente, seja ela de ordem afetiva, 

profissional ou comercial. Ao recorrer ao diálogo o que se tenta é atender ao reclamo 

de uma parte em relação à outra. Nesses casos, não existe – o terceiro – imparcial e 

1 2 
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independente, pois a busca da solução se faz apenas por aqueles envolvidos na 

controvérsia, que recorrem ao diálogo e à troca de informações e impressões. 

Poderíamos dizer que a negociação é a primeira tentativa de resolução de conflitos, 

pois, uma vez diante da tentativa de resolução de conflitos, uma vez diante de uma 

solução que atenda a ambas as partes, o conflito está resolvido.  

 

Vasconcelos (2008) entende que:  

 

É lidar diretamente, sem a interferência de terceiros, com pessoas, problemas e 

processos, na transformação ou restauração de relações, na solução de disputas ou 

trocas de interesses. A negociação, em seu sentido técnico, deve estar baseada em 

princípios. Deve ser cooperativa, pois não tem por objetivo eliminar, excluir ou 

derrotar a outra parte. Nesse sentido, a negociação (cooperativa), dependendo da 

natureza da relação interpessoal, pode adotar o modelo integrativo (para relações 

continuadas) ou o distributivo (para relações episódicas). “Em qualquer 

circunstância busca-se um acordo de ganhos mútuos”. 

 

No entendimento de Fisher e Ury (2014, p. 21), "Negociação é um meio básico de 

conseguir o que se quer de outrem. É uma comunicação bidirecional concebida para chegar a 

um acordo, quando você e o outro lado têm alguns interesses em comum e outros opostos”.  

 

2.7.2 Conciliação 

  

 
Figura 2 - Conciliação 

Fonte: Fonte: Maia Neto et al. (2014, p. 29) 
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Braga Neto (2010, p. 17) afirma que: 

A conciliação é um procedimento mais célere e, na maioria dos casos, restringe-se a 

uma reunião entre as partes e o conciliador. Trata-se de mecanismo muito eficaz 

para conflitos em que inexiste, entre as partes, relacionamento significativo no 

passado ou contínuo no futuro, portanto preferem buscar um acordo de forma 

imediata para pôr fim à controvérsia ou ao processo judicial. É importante enfatizar 

que a conciliação é muito rápida, pois não requer o conhecimento da inter-relação 

das partes em conflito, já que ela inexiste. A conciliação visa ao acordo tão somente 

para pôr fim à demanda, pois as partes se conscientizam de que o acordo evitaria 

futuros problemas entre elas.  

 

Entretanto, Vasconcelos (2008) considera conciliação: “Como um modelo de 

Mediação focada no acordo, com a particularidade de que o conciliador exerce uma atividade 

hierárquica, toma iniciativa, faz recomendações, advertências e apresenta sugestões, com 

vistas à conciliação". 

O CNJ tem a conciliação como uma forma de solução de conflitos em que as partes, 

por meio da ação de um terceiro, o conciliador, chegam a um acordo, solucionando a 

controvérsia (BRASIL, 2013).  

 

2.7.3 Arbitragem 

 
Figura 3 - Arbitragem 

Fonte: Maia Neto et al. (2014, p. 30) 

 

Segundo Braga Neto (2010, p. 14), arbitragem 

 

é um meio de resolução de controvérsias, referentes a direitos patrimoniais 

disponíveis, onde ocorre a intervenção de um terceiro pretensamente mais 

independente e imparcial, que recebe poderes de uma convenção denominada 

arbitral para decidir por elas, sendo sua decisão equivalente a uma sentença judicial. 

 

1 2 
 A 
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A Cartilha de Mediação e Arbitragem realizada pela Comissão de Mediação e 

Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, assim divulga sobre a 

arbitragem:  

A Arbitragem é uma forma alternativa de resolução de controvérsias fora do âmbito 

do Poder Judiciário, com maior celeridade, eficácia, segurança jurídica 

proporcionada pelas especialidades do julgamento, dentre outros fatores, de forma 

sigilosa e definitiva, não cabendo recursos contra a sentença arbitral. Com o uso do 

juízo arbitral, resolve-se a controvérsia atacando diretamente o centro do conflito, 

através da escolha de um ou mais árbitros especializados no assunto. 

A arbitragem é uma forma de solução de conflitos em que as partes, por livre e 

espontânea vontade, elegem um terceiro, o árbitro ou o Tribunal Arbitral, para que este 

resolva a controvérsia, de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Procedimento 

Arbitral das Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O árbitro ou Tribunal Arbitral 

escolhido pelas partes emitirá uma sentença que terá a mesma força de título executivo 

judicial, contra a qual não caberá qualquer recurso, exceto embargos de declaração. É o 

árbitro, juiz de fato e de direito, especializado no assunto em conflito, exercendo seu trabalho 

com imparcialidade e confidencialidade (BRASIL, 2013). 

  

2.7.4 Mediação 

 

 
Figura 4 - Mediação 

Fonte: Maia Neto et al. (2014, p. 28) 

 

Vasconcelos (2008, p. 19) assim conceitua a Mediação:  

 

É um meio geralmente não hierarquizado de solução de disputas em que duas ou 

mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, o Mediador – que deve ser apto, 

imparcial, independente e livremente escolhido ou aceito – expõem o problema, são 

escutadas e questionadas, dialogam construtivamente e procuram identificar os 

interesses comuns, opções e, eventualmente, firmar um acordo. 

 

M  

1 2 
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Tartuce (2008, p. 12), em sua obra, ensina que: 

 

A Mediação consiste na atividade de facilitar a comunicação entre as partes para 

propiciar que estas próprias possam, visualizando melhor os meandros da situação 

controvertida, protagonizar uma solução consensual. A proposta da técnica é 

proporcionar outro ângulo de análise dos envolvidos: em vez de continuarem as 

partes enfocando suas posições, a mediação propicia que elas voltem sua atenção 

para os verdadeiros interesses envolvidos. Como exemplo, a discussão familiar 

sobre o valor da pensão alimentícia: o conflito geralmente é marcado pelas posições 

de resistência (do alimentante) e insistência (da responsável legal do alimentando) 

quando a certo valor. Caso ambos, consensualmente, se comuniquem para formar o 

valor devido, listando as despesas da criança e sua pertinência, visualizarão cada 

gasto e decidirão sobre sua realização ou não. Tal situação permite que mais 

importante do que a simples posição de cada um é o atendimento do melhor 

interesse da criança. 

Six (2001) tem que o objetivo da Mediação é auxiliar as pessoas a investigarem suas 

melhores alternativas, suas mais satisfatórias possibilidades face às situações de impasse.  

Para a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Seção Minas Gerais, em sua 

cartilha: 

 

Mediação é o procedimento em que uma pessoa imparcial auxilia a comunicação 

entre dois ou mais indivíduos em conflito por meio da utilização de determinadas 

técnicas, com o intuito de que as próprias pessoas resolvam o impasse de forma 

consciente e voluntária. É lícita a mediação em toda a matéria que admita a 

reconciliação, transação ou acordo, sendo a melhor indicação para os casos em que 

se deseja que as relações entre as partes envolvidas restem preservadas após a 

resolução dos conflitos. E ainda, pode ser utilizada em conflitos que possam ser 

resolvidos por meio do diálogo. 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mediação é uma forma de solução 

de conflitos em que um terceiro neutro e imparcial auxilia as partes a conversar, refletir, 

entender o conflito e buscar, por elas próprias, a solução. Nesse caso, as próprias partes é que 

tomam a decisão, agindo o Mediador como um facilitador. Nas Centrais e Câmaras de 

Conciliação, Mediação e Arbitragem, a Mediação será feita simultaneamente com a 

conciliação; sobretudo, quando o conflito tiver, como causa preponderante, problema de 

ordem pessoal, emocional ou psicológica (incompatibilidade de gênios, raiva, sentimento de 

vingança ou de intolerância e indiferença), mas sempre com assistência do conciliador até que 

se esgote a possibilidade de uma reaproximação afetiva das partes, sem prejuízo de este 

formalizar um acordo que encerre o conflito nos seus aspectos jurídico-

patrimoniais (BRASIL, 2013). 
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2.7.5 Características dos métodos extrajudiciais de solução de controvérsias 

 

 

No Quadro 8, a seguir, apresentam-se as características dos métodos extrajudiciais de 

solução de controvérsias: 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Características dos Métodos  

Características Adjudicação Arbitragem Negociação Mediação 

Voluntário/Involuntário Involuntário Voluntário Voluntário Voluntário 

Sujeitante/Não 

Sujeitante 

Sujeitante Sujeitante Acordo Acordo 

Intervenção da terceira 

parte 

Tem poder de 

decisão 

Tem poder de 

decisão 

Sem 

intervenção 

Neutro 

 

Grau de Formalidade 

Regras rígidas e 

predeterminadas 

Podem ser 

adotadas pelas 

partes 

Informal Informal 

 

Natureza do Processo 

Cada parte 

apresenta provas 

e documentos 

Cada parte 

apresenta 

provas e 

documentos 

Não se limita 

à apresentação 

provas 

Não se limita 

à apresentação 

provas 

 

Resultado 

Princípios do 

Direito e 

arrazoada 

opinião 

Princípios 

jurídicos e 

arrazoada 

opinião 

 

Acordo 

 

Acordo 

Interesse Público Privado Privado Privado 

Fonte: Tavares (2002) 
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2.8 CRISE 

Na Figura 5, apresenta-se como se define crise em chinês: 

 

 

Figura 5 - Definição de Crise em chinês 

O Institute for Crisis Management define crise como: “Uma ruptura empresarial 

significante que estimula grande cobertura da mídia. O resultado do exame minucioso feito 

pelo público afetará as operações normais da organização, podendo ter um impacto político, 

legal, financeiro ou governamental nos negócios (OLIVEIRA, 1999, p. 5)”. 

Luz (2001), jornalista, publicou, na Revista Propaganda, o comentário de John Birch 

concedido em uma entrevista sobre crise: “É um evento imprevisível, que, potencialmente, 

provoca prejuízo significativo a uma organização ou empresa e, logicamente, a seus 

empregados, produtos, condições financeiras, serviços e à sua reputação”. 

No livro “A Síndrome de Aquiles”, Rosa (2001. p. 95) entende que: “A pior coisa 

que pode acontecer em uma crise é a pessoa transformar-se número alvo. É se tornar um 

personagem”.  

Para Rosa (2001, p. 99): 

 

A administração de crises leva em conta que as grandes crises exigem a adoção de 

ações imediatas, assim que se tornem explícitas, pois é fundamental que os agentes 

envolvidos produzam iniciativas buscando o correto posicionamento perante a 

opinião pública. 

  

 

Boff (2017) define crise como: 
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a crise representa purificação e oportunidade de crescimento. não precisamos 

recorrer à palavra chinesa de crise para saber dessa significação. basta recordar o 

sânscrito, matriz de nossa língua. em sânscrito, crise vem de kir ou kri que significa 

purificar e limpar. de kri, vêm crisol, elemento químico com o qual limpamos ouro 

das gangas, e acrisolar, que quer dizer depurar. então, a crise representa um processo 

crítico, de depuração do cerne: só o verdadeiro e substancial fica, o acidental e 

agregado desaparece. A partir do cerne se constrói uma outra ordem. 

 

Continuando: 

 

Em Grego, Krisis, Crise, significa a decisão tomada por um juiz ou medico. O juiz 

pesa e sopesa os prós e os contras e o médico conjuga os vários sintomas; então,  

ambos toma a decisão pelo tipo de sentença ou pelo tipo de doença. Esse processo 

decisório é chamado crise. O Evangelho de São João usa 30 vezes a palavra crise no 

sentido decisão. Jesus comparece como a crise do mundo, pois obriga as pessoas a 

se decidirem. 

 

Manuela Melo (2017) apresenta algumas sugestões de como lidar com as crises e 

conflitos:  

 Precisamos nos conhecer, isto é, entender como lidamos com os nossos afetos e emoções, 

pois, quanto mais nos conhecemos, tanto mais facilmente podemos trabalhar com as 

dificuldades de forma positiva e como fonte de crescimento pessoal. 

 Mesmo que o problema não parta de nós, precisamos começar o trabalho conosco. 

Procurar um culpado pela situação pode apenas retardar e até mesmo aumentar o 

problema. 

 Precisamos analisar a situação para entender o que realmente está acontecendo, para assim 

buscar alternativas de solução e escolher aquela alternativa que julgarmos mais plausível. 

  Precisamos aperfeiçoar nossa capacidade de ouvir e falar. Com essa postura, silenciamos 

nossa voz interna e deixamos crescer a voz do outro, permitindo que esta soe clara dentro 

de nós. O desejo mais profundo do coração humano é o de ser compreendido: perceber 

isso é possibilitar um processo eficaz de comunicação, o que é um facilitador para a 

resolução dos momentos conflituosos. 

  Quando estamos errados, precisamos reconhecer os nossos erros e até mesmo ter a 

coragem de buscar ajuda quando necessário. 

O que se pode concluir com isso é que as crises não apresentam apenas um sentido 

pejorativo; ao contrário, elas podem ser grandes oportunidades. Quando uma adversidade 

http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
http://quemdisse.com.br/frase/a-crise-representa-purificacao-e-oportunidade-de-crescimento-nao-precisamos-recorrer-a/54030/
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acontece é o momento ideal para separarmos o que temos de bom do que temos de ruim, 

fazendo dela a oportunidade de que os chineses falam e aproveitando para sermos melhores e 

crescer. 

Ricardo Lewandowski em seu discurso de posse no STF:  

[...] O Judiciário vive uma crise institucional ou, no mínimo, está diante de um 

impasse de difícil superação. Assumindo – apenas para argumentar – que isso 

corresponde à verdade, seja-nos lícito recordar uma conhecida imagem: quando 

escrita em chinês a palavra crise decompõe-se em dois ideogramas – um 

representando “perigo” e o outro “oportunidade.” 

2.9 TEORIA DO CONFLITO 

As relações humanas, a todo o momento, vivem situações de conflito. O conflito 

sempre acompanha o ser humano na sua jornada e é necessário para que ocorram 

transformações.  

Para Vasconcelos (2008, p. 19): 

 

Conflito decorre de expectativas, valores e interesses contrariados, onde as partes 

costumam tratar a outra como adversário onde cada um reforça sua posição 

unilateral. É um fenômeno inerente às relações humanas, fruto de percepções e 

posições divergentes quantos a fato e condutas que envolvem a percepção do 

interesse comum. 

 

Braga Neto e Sampaio (2010, p. 24) afirmam que: 

 

Há um conflito inerente à vida, presente nos organismos, por meio do qual a 

evolução se processa, pois todos os organismos vivos buscam o que se denomina 

"homeostase dinâmica" uma tendência a manter seu estado e, simultaneamente, 

cumprir o ciclo vital de sua evolução, a exemplo do nascimento de uma criança. 

Definem conflito como um conjunto de propósitos, métodos ou condutas 

divergentes, que acabam por acarretar um choque de posições antagônicas, em um 

momento de divergência entre as pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Dizem ainda 

que o processo conflitivo constitui uma incompatibilidade que nasce, cresce, 

desenvolve-se e às vezes pode morrer, às vezes pode simplesmente estacionar e se 

constrói entre partes, com envolvimento e não necessariamente com consentimento.  

 

O conflito pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais 

pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como 

mutuamente incompatíveis (BRASIL, 2013). 

Os conflitos envolvem lutas entre duas ou mais pessoas com relação a valores ou a 

competição por status, poder ou recursos escassos (MOORE, 1998, p. 29). 
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Para Vezzulla (1998, p. 20): 

 

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

do outro, que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser explicita ou 

oculta atrás de uma posição ou discurso encobridor. Taz a ideia de algo negativo, 

assustador, alerta de perigo, ameaça do equilíbrio. 

 

De acordo com Fisher e Ury (2005), “os interesses mais poderosos são as 

necessidades humanas básicas. As necessidades humanas básicas incluem: segurança, bem-

estar econômico, sentimento de pertença, reconhecimento e controle sobre a própria vida". 

Abordar as questões da administração pública no tocante à possibilidade da solução 

de conflitos, com a celebração de acordos ou transações, dentro do escopo da Mediação, 

colide com a indisponibilidade genérica dos interesses públicos e, ainda, com a preocupação 

dos gestores públicos se seriam competentes para tais procedimentos.  

No cenário atual da administração pública, em foco as autarquias, objeto desta 

pesquisa, o equacionamento dos conflitos, em geral interna corporis, passam por soluções 

advindas de sindicâncias e processo administrativo. E neste contexto, cumpre trazer 

esclarecimentos da doutrina, onde ensina: 

 

A mediação de conflitos no ambiente de trabalho não se presta, por evidente, a 

solucionar conflitos oriundos de má conduta disciplinar grave, em que pode ficar 

inclusive apurada a prática de crime e em que da investigação dos fatos não seja 

possível extrair outra consequência que não a demissão do servidor a bem do serviço 

público. Tampouco é adequada para situações em que fique evidenciada a falta de 

disposição para o diálogo e o reenquadramento (ampliação da perspectiva) dos fatos, 

de maneira a construir uma interação mais positiva do futuro (SOUZA, 2012, p. 

302). 

 

A cultura de gestão de conflitos está enraizada a moldes e modelos na administração 

pública inspirados nos ditames diretamente adstritos às normas constitucionais, bem como em 

outras previsões legais, a exemplo, à Lei 8.112, de 1990.  

Não menos incomum, constata-se que os relatórios finais conclusivos, oriundos dos 

Processos Administrativos (PADs) sejam também levados para o poder Judiciário nas mais 

diversas teses que possam sustentar modificações nas decisões oriundas dos mesmos.   

Pergunta-se: Não seria possível aos servidores acreditar no seu potencial dialógico, 

onde muitas das soluções postas através de sindicâncias e PADs poderiam ser resolvidas fora 

deste, sendo levadas a este, somente para simples chancela, observados os parâmetros legais 

permissivos às transações nos conflitos? 
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Para os gestores, até que ponto o modelo atual gerencial da administração pública 

não vem na contramão de soluções mais ágeis e efetivas para os envolvidos? 

Neste contexto, para somar a esta indagação, e buscar novos arejamentos ao 

instituído, aponta-se a nova legislação, que entrou em vigor desde 2015, a Lei 13.140 de 26 de 

junho, em vigor a partir de 26 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Mediação de 

controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública.  

Assim esta nova legislação consolida a segurança jurídica para gestores, nos espaços 

público e privado, a considerar que a conciliação e a Mediação possam ser vistas e utilizadas 

nos contornos das previsões legais vigentes. 

 

2.9.1 Tipos de conflitos  

 Interpessoal (entre duas ou mais pessoas); 

 Intragrupal (na própria organização); 

 Intergrupal (entre organizações); 

 Intranacionais (dentro do país); 

 Internacionais (entre países). 

2.9.2 Fases do conflito 

No olhar de Braga Neto (2010), o conflito não se instala na vida das pessoas físicas 

ou jurídicas da noite para o dia, ele cumpre um círculo como qualquer outro elemento vital. 

Identifica as seguintes fases em que se instala o conflito: 

 Conflito latente: presente na estrutura do conflito, mas não se encontra manifesto. Ele 

acarreta determinado desconforto interno que exige determinada mudança sob pena de 

essa pessoa se considerar infeliz. 

 Iniciação: instala-se a situação de conflito, com a manifestação de uma vontade que se 

contrapõe a outra vontade. 
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 Busca do equilíbrio do poder: sucedem-se as ações das partes. 

 Equilíbrio do poder: pode beneficiar uma parte ou outra parte. 

 Ruptura do equilíbrio: quando uma parte procura provocar mudanças a seu favor em 

detrimento da outra. 

2.9.3 Conteúdo do Conflito 

De acordo com Braga Neto (2010), o conflito tem o conteúdo manifesto ou posição, 

a exemplo de quando o empregado que luta para obter maior salário (posição), e conteúdo real 

ou interesse/necessidade, ou seja, o maior salário irá assegurar um padrão de vida (interesse). 

As posições e interesses são centrais no tratamento que o processo de mediação dará ao 

conflito.  

2.9.4 A Psicossomática e o Conflito 

Os elementos emocionais estão presentes no conflito e impedem as partes de 

identificar, esclarecer ou externar seus interesses, limitando a discussão ao campo da 

barganha de posições. O desequilíbrio entre as posições e interesses gera uma mudança e 

conduz ao conflito. Normalmente ele está associado a relacionamentos com outros indivíduos 

e pode também ser de foro íntimo. Se o conflito não for elaborado psiquicamente ele precisara 

de um canal de escoamento. Qualquer que seja a forma como ele se manifesta, poderá servir 

para o desenvolvimento da pessoa, ou para prejudicá-la de diferentes formas (BRAGA 

NETO, 2010). 

2.9.5 Conflito e Comunicação 

Braga Neto (2010) afirma que a comunicação nas relações pessoais reflete os 

mecanismos de pensamento envolvidos nos processos de emissão e recepção dos estímulos e 

encontra-se diretamente associada às construções mentais. A emoção delimita, restringe ou 

amplia a intenção do comunicador e a compreensão do receptor. Dessa forma, quando existe 

um conflito, seja ele latente ou manifesto, o fluxo do diálogo é interrompido, o que acarreta 

falhas na comunicação e, muitas das vezes, resultam em interpretações equivocadas. Por isso 
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a comunicação entre as pessoas é um elemento a ser permanentemente entendido em uma 

perspectiva histórica. 

 

2.9.6 Conflito e Poder 

Em uma relação às grandes diferenças de poder tendem a provocar mais conflitos, 

ocasionados pela repressão do mais fraco pelo mais forte. Nesse contexto, Braga Neto (2010) 

classifica o poder como: “ 

 Poder físico: que se impõe pela força; encontra-se com muita frequência em conflitos 

familiares, notadamente em casos em que o homem agride fisicamente a mulher e esta se 

submete, por medo de que a agressão se repita. 

 Poder econômico: utiliza em seu exercício a força proporcionada pela posse de recursos 

(bens ou capital), muitas vezes exercida indiretamente, o que torna mais complexa sua 

identificação. 

 Poder da informação: por sua capacidade de criar novos conceitos, alertar para fatos e 

acontecimentos, estabelecer referências e sugerir novas percepções. 

 Poder de ordem emocional: talvez um dos mais difíceis de enfrentar, por sua característica 

subjetiva, pois aparece de várias formas, às vezes difíceis de detectar.” 

2.9.7 Reação aos Conflitos  

Muszkat (2008), no Guia Prático de Mediação de Conflitos, afirma que reagimos aos 

conflitos de quatro maneiras diferentes: 

 

 Evitando: ao evitar o conflito o sujeito ofendido procura se esquivar de qualquer ação. 

Nunca aborda o problema diretamente, o que não significa que sentimento de frustração, 

raiva, medo ou desejos de vingança não permaneçam ativos em sua mente. Esse sujeito 

pode criar a esperança de que o conflito se resolva por si mesmo ou desapareça, nesses 

casos, quase tudo se passa na fantasia das partes ofendidos. 
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 Usando a força: reagindo usando a força, a retaliação é feita por meio de ameaças que 

visam atemorizar a outra parte, de discussões infindáveis e humilhantes ou de violência 

física. 

 Buscando recurso numa autoridade superior: ao recorrer a uma autoridade, o ofendido 

busca uma instância superior de poder 

 Apelando para a mútua colaboração: as pessoas sentam para decidir, entre si ou na 

presença de um terceiro imparcial, uma solução que satisfaça ambas as partes: este é 

modelo da mediação.   

2.10 MODELOS DE MEDIAÇÃO 

A Carta de Mediação do Centro Nacional de Mediação (CNM), de Paris, que exprime 

o que é a Mediação, conforme a seguir: 

 

 A Mediação é, em primeiro plano, vontade: uma vontade de abrir caminhos, de construir 

pontes, de estabelecer ligações onde elas não existem, permitindo que pessoas ou grupos 

se unam, permitindo, também, que um ser encontre o caminho de si próprio. A Mediação 

apela à inventividade e à criação. 

 A Mediação também é prevenção: uma capacidade de antecipar, de discernir onde estão 

os impasses e evitar que uma pessoa ou grupo se engaje em uma via sem saída. A 

mediação demanda inteligência e lucidez. 

 A Mediação é, ainda, uma forma de ajuda àqueles que se encontram juntos em mau passo, 

que se atolam na violência e se fecham no conflito, para que eles mesmos se 

desembaracem da situação, tirando o devido proveito da vivência. A Mediação é arte e 

coragem. 

Nos estudos de Braga Neto (2010) sobre Mediação, o mesmo entende que o modelo 

tradicional de Mediação oriundo da Escola de Harvard é um modelo tradicional proveniente 

do campo empresarial, centrado na satisfação individual das partes e que visa à obtenção de 

um acordo. Esse modelo separa as pessoas do problema, enfoca os interesses e não as 



49 

 

posições, cria opções para benefício mútuo e insiste nos critérios objetivos. Quanto ao modelo 

transformativo, segundo Braga Neto (2010), ele tem como êxito a transformação das pessoas 

no sentido de crescimento da revalorização pessoal e do reconhecimento da legitimidade do 

outro. O acordo é encarado como uma possibilidade e não como uma finalidade. Finalizando, 

o modelo Circular/Narrativo fundamenta-se na comunicação e na causalidade circular, cuida-

se dos vínculos e fomenta-se a reflexão, possibilitando a transformação de uma história 

conflitiva em uma história colaborativa.  

Para Muszkat (2008), entre os vários tipos de Mediação, alguns são mais voltados 

para o mundo corporativista, como o método de Harvard, cujo objetivo é obter um acordo 

entre as partes em que todos ganhem numa negociação. No chamado modelo tradicional, 

originário da Escola de Direito de Harvard, o Mediador é o facilitador de uma comunicação 

pensada de forma linear, de um conflito construído sobre uma relação de causa e efeito. Com 

o modelo tradicional, surgiram novos modelos que sofreram a influência de outras disciplinas, 

como a psicologia de abordagem sistêmica, dando origem ao método circular narrativo, o qual 

considera que inúmeros fatores que se retroalimentam (causalidade circular) estão presentes 

nas inter-relações e, portanto, nos conflitos, mais focado na transformação das pessoas do que 

na busca de acordo. Quanto ao modelo transformativo, o foco é o de promover 

transformações de caráter, ou seja, crescimento moral, feito através da revalorização e do 

reconhecimento das pessoas. Não importa o acordo, mas a mudança nas pessoas e nas suas 

formas de relacionamento.  

 

2.10.1 Objetivos da Mediação 

Sales (2010) destaca que a Mediação possuiu vários objetivos, destacando, entre eles, 

a solução dos conflitos, a prevenção da má administração de conflitos e a inclusão social. 

 

 Tem que a solução dos conflitos é o objetivo mais evidente, onde o diálogo é o caminho a 

ser seguido para alcançar a solução, tendo como fundamento a visão positiva do conflito, 

a cooperação entre as partes e o Mediador como facilitador. Finaliza que o conflito real 

seja discutido, pois muitas vezes apenas os conflitos aparentes são apresentados e não 

refletem o real problema. 
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 Quanto à prevenção da má administração dos conflitos, a Mediação estimula a prevenção, 

pois incentiva a conscientização dos direitos e deveres e da responsabilidade de cada 

indivíduo para a concretização desses direitos, a transformação da visão negativa para a 

visão positiva. 

 Com relação à inclusão social, tem-se que as pessoas, ao dialogarem e refletirem sobre 

suas responsabilidades, direito e obrigações, incentivam a reflexão sobre as atitudes dos 

indivíduos e a importância do cada ato para sua vida e para a vida do outro. Dessa forma, 

o indivíduo é valorizado, incluído, tendo em vista sua importância como ator principal e 

fundamental para a análise e a solução do conflito. 

2.10.2 Etapas da Mediação 

Braga Neto e Sampaio (2010) adotam oito etapas no processo de Mediação:  

 

1. Pré-Mediação: Constitui-se na preparação para aqueles que dela participarão. Esse 

primeiro momento é de caráter informativo aos participantes, privilegia justamente o 

oferecimento de informações amplas relativas ao processo da Mediação. Nele, são 

explicitadas em detalhes todas as regras do processo, baseadas nos princípios de 

voluntariedade, respeito, cooperação e sigilo, a fim de que os mediados possam melhor 

deliberar se desejam efetivamente recorrer a esse método. 

2. Abertura: O Mediador escolhido pelas partes, primeiro explicará o funcionamento do 

método e as regras que permitirão o restabelecimento do diálogo. Recomenda-se que o 

Mediador cumprimente as partes pela eleição do método, bem como as agradeça por tê-lo 

escolhido. 

3. Investigação: É assim chamada por força do amplo esforço do Mediador em conhecer 

toda a inter-relação dos mediados, a estrutura em que ela está embasada, bem como as 

diversas manifestações do conflito e, ao mesmo tempo, por estar aberto ao surgimento de 

outros durante o processo, os quais permaneceram latentes antes mesmo de as partes 

buscarem a Mediação. 

4. Agenda: Trata-se, na verdade, de uma pauta de trabalho, consensuada entre todos os 

participantes e a ser seguida até o final do processo. 
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5. Avaliação das opções: A avaliação das opções consiste no auxílio que o Mediador deverá 

dar aos mediados, se estes o desejarem, para que seja feita uma análise das opções 

delineadas na etapa anterior, destacando-se, evidentemente, aquelas com menor 

possibilidade de execução ou sem nenhuma praticidade. 

6. Escolha das opções: Visa, de imediato, à construção das soluções. Nessa etapa, o 

importante é que as partes adotem critérios objetivos que possam auxiliá-las na escolha 

das melhores criativas soluções. 

7. Criação de opções: A criação de opções constitui-se em mais uma etapa que requer muita 

criatividade de todos e, sobretudo, o compromisso de buscá-la sem nenhum tipo de 

avaliação, crítica ou julgamento. O que se pretende é simplesmente gerar ideias de 

solução ou soluções. 

8. Solução: É o momento final do processo. Consiste no auxílio do Mediador para 

elaboração conjunta do termo final de tudo aquilo que os mediados escolheram e 

identificaram como resolução ou transformação do conflito. 

 

2.10.3 Comparações entre Mediação e vias legais 

Muszkat (2008) compara a Mediação com as vias legais para resolver conflitos, onde 

afirma que a Mediação é muito mais vantajosa, como demonstra o Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 - Diferenças entre Mediação e Processo Jurídico 
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Aspectos Envolvidos Mediação Processo Judicial 

Tempo Processo rápido Processo demorado 

Investimento Bom custo benefício Caro 

Sigilo Confidencial Tem caráter público 

Relações pessoais Evita inimizades e 

ressentimentos 

Estimula inimizade 

Obrigatoriedade Processo voluntário Torna-se obrigatório 

Interesse das partes Atende às necessidades das 

partes 

Atende à lei 

Processo decisório Decisão autodeterminada Decisão impositiva 

Flexibilidade Discussão e flexibilização de 

interesses 

Uma parte ganha outra perde 

Preservação dos interesses Mantém protegidos os 

objetos 

Os objetos tornam-se 

públicos 

Acompanhamento do caso Acompanha a implementação 

de acordos 

Não mantém contato com as 

partes 
Fonte: Muszkat (2008, pag.74) 

Pode-se verificar, no Quadro 9, que, entre os aspectos envolvidos, comparando a 

Mediação e o processo judicial, a Mediação: é um processo mais rápido, apresenta um bom 

custo benefício, é confidencial, evita ressentimentos e inimizades, é voluntário, atende às 

necessidades das partes, a decisão é autodeterminada, flexibiliza os interesses, mantém 

protegidos os objetos e ainda permite o acompanhamento e a implementação de acordos. E o 

processo judicial é mais demorado, caro, público, estimula inimizades, torna-se obrigatório, 

atende à lei, sendo a decisão impositiva, uma parte ganha e outra perde, objetos tornam-se 

públicos, não mantém contato com as partes no que tange ao acompanhamento do caso. 

2.10.4    Das vantagens da Mediação 

Segundo a Associação Brasileira de Mediadores (ABRAME), com sede em Curitiba 

(PR) a Mediação tem as seguintes vantagens: 

 

 Trata-se de um procedimento rápido, ágil, econômico, flexível e particularizado a cada 

caso, possibilitando às partes manterem autonomia e controle do procedimento. 

 Viabiliza acordos onde todos “ganham”, advindo daí um sentimento de justiça. 

 Possibilita dispor de pendências do passado e promover um reposicionamento para 

construção de futuro mais harmônico, evitando desgastes, novas ações judiciais e 

aumento do conflito. 
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 Preserva a integridade física, moral, social, econômica e psicológica. 

 Evita o desenvolvimento do litígio na via judicial. 

 Satisfaz a vontade das partes. 

2.11 DO MEDIADOR 

De acordo com a nova legislação, dispõe o art. 165, parágrafo 3º do NCPC:  

 

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. 

 

A lei de Mediação, no seu Art. 1º, parágrafo único e Art. 4º, parágrafo 1º destaca: 

“Considera-se Mediação 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”. E ainda, por importante aponta-se o 

art. 4º, Parágrafo 1º: "O Mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, 

buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito". 

Segundo a definição de Braga Neto (2010), “o Mediador é um terceiro imparcial 

capacitado e independente que ajuda os mediados a conduzir o processo de Mediação. Ele tem 

a autoridade de condução do processo e não da decisão do processo que cabe apenas aos 

mediados”. 

O Mediador, através de uma série de procedimentos e de técnicas próprias, identifica 

os interesses das partes e constrói com elas, sem caráter vinculativo, opções de solução, 

visando ao consenso e/ou à realização do acordo (CONIMA, 2015). 

Para Moore (1998, p 29.), “atuam em disputas latentes ajudam os participantes a 

identificarem as pessoas que serão afetadas por uma mudança ou que podem estar 

preocupadas com um problema que possa surgir no futuro".  

Na visão de Muszkat (2008, p. 89), "o Mediador deve ser visto como um agente de 

transformação social, ou seja, alguém que se apresenta como "instrumento" capaz de propiciar 

às partes a oportunidade de adquirir uma nova cultura de solução de conflitos, promovendo a 
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abertura para a aceitação do conflito e para novas maneiras de abordá-lo, em clima de 

cooperação. 

Rodrigues Júnior (2007, p. 4) assim descreve o Mediador:  

Atuando no papel de terceiro neutro e imparcial, ou seja, aquele que intermedeia as 

relações entre as partes envolvidas na mediação, o Mediador, de certa forma, é o 

responsável pelo resultado do processo, uma vez que sua postura é o elemento que 

decide pelo seu êxito ou fracasso. Utilizando-se da autoridade que lhe foi outorgada 

pelas partes, ele deve estar apto a restabelecer a comunicação entre elas, como um 

facilitador, proporcionando-lhes as condições ideais para que alcancem a solução 

mais favorável para o conflito. 

Six (2001) define Mediador como um terceiro que age de tal maneira que os dois 

termos não somente preservam sua identidade, mas saem da Mediação com a identidade 

reforçada, porque puderam, graças à presença do Mediador, se confrontar um com o outro e 

evitar, nessa confrontação, ser absorvidos um pelo outro, em uma fusão ou uma derrota. 

2.11.1 Funções básicas do Mediador 

Segundo Muszkat (2008), o Mediador deve ser visto como um agente de 

transformação social, ou seja, alguém que se apresenta para propiciar às partes a oportunidade 

de adquirir uma nova cultura de solução de conflitos. 

De acordo com Moore (1998), as funções do Mediador, para ser um agente de 

transformação social, são aquelas descritas no Quadro 10 a seguir: 

Quadro 10 - Movimentos do Mediador 
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Funções do Mediador 

Estágio 1: Estabelecendo relacionamento com as 

partes disputantes. 

 Faz contatos iniciais com as partes. 

 Constrói credibilidade. 

 Promove o rapport. 

 Aumenta o compromisso em relação ao 

procedimento. 

 Instrui as partes sobre o processo. 

Estágio 2: Escolhendo uma estratégia para orientar a 

Mediação. 

 Ajuda as partes a avaliar várias abordagens do 

manejo e da resolução de conflitos. 

 Ajuda as partes a selecionar uma abordagem. 

 Coordena as abordagens das partes. 

Estágio 3: Coletando e analisando informações básicas 

 Coleta e análise de dados importantes sobre as 

pessoas, a dinâmica e a essência de um conflito. 

 Verifica a precisão dos dados. 

 Minimiza o impacto dos dados inexatos ou 

indisponíveis. 

Estágio 4: Projetando um plano detalhado para 

Mediação 

 Identifica estratégias e movimentos não 

contingentes consequentes que permitam às partes 

caminharem num acordo. 

 Identifica movimentos contingentes para 

responder a situações peculiares ao conflito 

específico. 

Estágio 5: Construindo a confiança e a cooperação. 

 Prepara psicologicamente os disputantes para 

participar nas negociações sobre questões 

essenciais. 

 Lida com emoções fortes. 

 Verifica as percepções e minimiza os efeitos dos 

estereótipos. 

 Constrói o reconhecimento da legitimidade das 

partes e das questões. 

 Constrói a confiança. 

 Esclarece as comunicações. 

Estágio 6: Iniciando a sessão de Mediação. 

 Abre a negociação entre as partes. 

 Estabelece um tom aberto e positivo. 

 Estabelece regras básicas e diretrizes 

comportamentais. 

 Ajuda as partes a expressarem suas emoções. 

 Delimita as áreas e as questões a serem discutidas. 

 Ajuda as partes a explorarem os compromissos, os 

pontos relevantes e as influências. 

 

Estágio 7: Definindo as questões estabelecendo uma 

agenda. 

 Identifica áreas amplas de interesse para as partes. 

 Obtém a concordância sobre as questões a serem 

discutidas. 

 Determina a sequência para o tratamento das 

questões. 

Estágio 8: Revelando os interesses ocultos das partes 

disputantes. 

 Identifica os interesses essenciais, psicológicos e 

de procedimentos das partes. 

 Instrui as partes sobre os interesses da outra. 

Estágio 9: Gerando opções para o acordo. 

 Desenvolve entre as partes uma consciência da 

necessidade de múltiplas opções. 

 Reduz o compromisso com posições ou 

alternativas isoladas. 

 Gera opções usando negociação baseada na 

posição ou baseada no interesse. 

Estágio 10: Avaliando as opções para o acordo. 

 Revê os interesses das partes. 

 Avalia como os interesses podem ser satisfeitos 

pelas opções disponíveis. 

 Avalia os custos e benefícios de se escolher as 

opções. 

 

Estágio 11: Barganha Final 

 Consegue o acordo através de maior convergência 

das posições, últimos movimentos para fechar os 

acordos, desenvolvimento de uma fórmula 

consensual ou estabelecimento de meios de 

procedimento para se conseguir um acordo 

fundamental. 

Estágio 12: Atingindo o acordo formal 

 Identifica os passos de procedimentos para se 

operacionalizar o acordo. 

 Estabelece uma avaliação e um procedimento de 

monitoração. 

Fonte: Moore (1998) 
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Segundo Braga Neto e Sampaio (2010), o Mediador desempenha numerosas funções 

no processo de Mediação: 

 

 Acolhe os mediados e os advogados do processo, quando houver. 

 Presta esclarecimentos necessários de forma clara, objetiva e correta a respeito dos 

procedimentos e dos objetivos da Mediação. 

 Administra a participação de todos os envolvidos, assegurando o bom andamento dos 

trabalhos, a manutenção da ordem, o respeito à integridade física e emocional dos 

envolvidos, a livre expressão e outros afins. 

 Formula perguntas de modo empático, construtivo e agregador. 

 Busca a clareza de todas as ideias. 

 Assegura o equilíbrio de poder entre os mediados. 

 É agente de realidade. 

 E o guardião do processo. 

 Neutraliza comportamentos repetitivos. 

 Facilita a comunicação. 

 Orienta oportunamente para o futuro com base no presente tendo respeito do passado. 

 Cria contexto alternativo. 

 Focaliza interesses comuns. 

 Focaliza interesses comuns. 

 Assegura as condições do cumprimento da solução. 
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2.11.2 Papel do Mediador   

Segundo Braga Neto e Sampaio (2010, p. 82): 

 

Relatam que o Mediador assume inevitavelmente o papel de líder perante os 

mediados, ou seja, coordena o processo, transmite aos mediados um conjunto de 

valores de grande importância para o bom andamento do processo, ou seja: 

confiança, lealdade, serenidade, cooperação, respeito e não violência. Atua também 

como agente transformador, cujo papel tem consequências importantes para o 

exercício de suas funções. Exerce também o papel de facilitador, atuando na 

comunicação, na ampliação dos recursos, explorando os problemas. 

 

No olhar de Muszkat (2008), o Mediador deverá funcionar como: 

 

 Catalisador: Alguém que, por meio de seu entusiasmo e da crença nas possibilidades de 

mudança, alenta e guia as partes. 

 Educador: Alguém que fornece novos conhecimentos na área da comunicação traz as 

partes para níveis de realidade mais objetivos e concretos e aumenta o repertório das 

pessoas facilitando-lhes a abertura para inúmeras possibilidades. 

 Facilitador: Alguém capaz de identificar os interesses em jogo, igualar os níveis de poder 

e promover o encontro entre as partes. 

 Tradutor: Alguém que "interpreta" e "traduz" a comunicação, simplificando e explicando 

o sentido dos discursos, e recuperando suas conotações positivas. 

Moore (1998) informa que o Mediador pode assumir vários papéis para ajudar as 

partes na resolução de disputas: 

 

 O facilitador da comunicação, que inicia ou facilita a melhor comunicação quando as 

partes já estiverem conversando. 

 O legitimador, que ajuda todas as partes a reconhecerem o direito das outras de estarem 

envolvidas nas negociações. 

 O facilitador do processo, que propõe um procedimento e, em geral, preside formalmente 

a sessão de negociação. 
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  O treinador, que instrui os negociadores iniciantes, inexperientes ou despreparados no 

processo de barganha. 

 O ampliador de recursos, que proporciona assistência às partes e as vincula a especialistas 

e a recursos externos que podem capacitá-los a aumentar as opções aceitáveis de acordo. 

 O explorador do problema, que permite que as pessoas em disputa examinem o problema 

a partir de várias perspectivas, ajuda nas definições das questões e dos interesses básicos 

e procura opções mutuamente satisfatórias. 

 O agente da realidade, que ajuda a elaboração de um acordo razoável e viável e que 

questiona e desafia as partes que têm objetivos radicais e não realistas. 

 O bode expiatório, que pode assumir certa responsabilidade ou culpa por uma decisão 

impopular que as partes, apesar de tudo, estejam dispostas a aceitar. 

 O líder, que toma a iniciativa de prosseguir as negociações através de sugestões 

processuais ou fundamentais. 

Segundo o CONIMA (2015), o Mediador poderá conduzir os procedimentos da 

maneira que considerar apropriada, levando em conta as circunstâncias, o estabelecido na 

negociação com as partes e a própria celeridade do processo. 

O Mediador cuidará para que haja equilíbrio de participação, informação e poder 

decisório entre as partes. 

Salvo se as partes dispuserem em contrário, ou a lei impedir, o Mediador pode: 

 

 Aumentar ou diminuir qualquer prazo. 

 Interrogar o que entender necessário para o bom desenvolvimento do Processo. 

 Solicitar às partes que deixem à sua disposição tudo o que precisar para sua própria 

inspeção ou de qualquer perito, bem como a apresentação de documento ou classe de 

documentos que se encontrem em sua posse, custódia ou poder de disposição, desde que 

entenda relevante para sua análise, ou por qualquer das partes. 

 Solicitar às partes que procurem toda informação técnica e legal necessária para a tomada 

de decisões. 
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2.11.3 Capacitação 

Segundo o CONIMA (2015), a formação e capacitação do Mediador compõem-se de 

aulas teóricas e simulações da prática observando: 

 

 Paradigmas contemporâneos: Conhecimento dos paradigmas que regem a percepção e 

atuação do homem na atualidade. 

 Aspectos sociológicos contemporâneos: Contexto e aspectos ideológicos dos diferentes 

grupos sociais. 

 Aspectos psicológicos: Comportamento humano; estudo das necessidades e sua 

satisfação; entrevistas e sua especificidade na Mediação. 

 Comunicação: Escuta; axiomas; teoria das narrativas; estudo do inter-relacionamento 

humano. 

 Direito: Conceitos; noções do Direito nas diferentes áreas de atuação; conhecimento e 

articulação dos conceitos de justiça e satisfação. 

 Conflitos: Conceito e estrutura; aspectos subjetivos e objetivos; construção dos conflitos e 

causalidade circular. 

 Instrumentos de resolução alternativa de disputas RAD: Histórico; panorama nacional e 

internacional; Negociação, Conciliação; e Arbitragem. 

 Mediação: Conceito e filosofia; etapas do processo; modelos em Mediação; regulamento- 

modelo. 

 Mediador: Função; postura; qualificação; código de ética. 

 Áreas de atuação: Familiar; comercial; trabalhista; organizacional; comunitária; escolar; 

penal; internacional; meio ambiente. 

 Estágio com prática supervisionada de casos reais: Ele é imprescindível e não pode ser 

substituído pela prática simulada exercendo o papel de Mediador, comediador, 

observador, apresentando relatório do trabalho realizado/da experiência vivida. 
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 O compromisso com as pessoas envolvidas na controvérsia, a importância do instituto 

para a sociedade e a seriedade imprescindível ao seu exercício exigem do Mediador uma 

formação adequada e criteriosa que o habilite (CONIMA, 2015). 

2.11.4 Requisitos para ser Mediador 

Segundo Dorneles (2014), para se tornar um mediador, é imprescindível que o 

aspirante adquira capacitação teórica e prática. A capacitação prática deve ser tomada como 

uma etapa muito relevante para o futuro mediador. Para isto ele deverá observar mediadores 

experientes, e ser treinado na posição de comediador ao lado de um mediador mais experiente 

e treinado, já devidamente habilitado para esta função e finalmente realizar mediações, sendo 

observado por um mediador supervisor que discutirá com ele suas falhas e necessidades de 

aperfeiçoamento. Bom apontar para o fato de que qualquer pessoa pode se tornar Mediador, 

desde que adquira capacitação técnica. Mas é muito importante ao escolher esta função que o 

sujeito perceba que será necessário desenvolver habilidades para que seja hábil para exercer a 

atividade, sendo sua função principal a de facilitar e restaurar o diálogo entre as partes para 

que as mesmas reconheçam seus interesses, compreendam o conflito e encontrem soluções 

próprias e adequadas para seus dissensos através de uma comunicação efetiva 

A legislação mostrada no Quadro 11 são os requisitos para ser mediador: 

 

Quadro 11 - Requisitos para ser Mediador 

NCPC Lei da Mediação 

Credenciamento Mediador judicial: Art. 11º 

Capacitação mínima Art. 167 caput e 

Parágrafo 1º 

Capacidade Civil 

Câmara Privada 

Pessoa graduada há pelo menos dois anos em 

curso de ensino superior de instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

Credenciamento junto aos tribunais Art. 167 

caput 

Capacitação mínima –  

reconhecida pelo ENFAM e ou pelos 

Tribunais observados os requisitos mínimos 

do CNJ em conjunto com o MJ 

Fonte: Brasil (2015) 

A legislação atual prevê que qualquer pessoa, pode ser Mediador Extrajudicial. Ele 

não precisa integrar ou se inscrever em nenhum camará de mediação. Entretanto, essa aptidão 
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requer uma boa capacitação teórica, pratica e supervisionada, além de possuir curso superior e 

especialização em cursos de formação de mediadores credenciados pelo CNJ.  

Vasconcelos (2008) entende que a prática da Mediação de Conflitos pressupõe que 

os mediadores deverão estar muito atentos e preparados e treinados para lidar com as 

dinâmicas do conflito e as emoções que surgem entre os mediados e de forma muito atenta 

com a comunicação entre as partes afim de evitar que esta seja um entrave no bom andamento 

e fluxo da mediação.  

O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) prevê 

um curso de capacitação básica em Mediação, abrangendo o módulo teórico prático e o 

estágio supervisionado. 

2.11.5 Da ética do Mediador 

O Mediador é um terceiro imparcial e independente que, por meio de uma série de 

procedimentos próprios, auxilia as partes a identificarem seus reais conflitos, suas motivações 

e a construir, em conjunto, possibilidades de solução ou soluções. Exige-se do Mediador 

conhecimento e treinamento especifico de técnicas próprias, devendo qualificar-se e 

aperfeiçoar-se e, ao mesmo tempo, ele deve preservar a ética e a credibilidade do instituto da 

Mediação, por meio de sua conduta (BRAGA NETO, 2010). 

Segundo Braga Neto (2010), seus deveres se constituem em valores pessoais; 

portanto; irrenunciáveis e nunca negociáveis: 

 

 Imparcialidade: Entendida como a inexistência de qualquer conflito de interesses ou 

relacionamento capaz de afetar o processo de Mediação, devendo compreender a 

realidade dos mediados, sem que nenhum paradigma, preconceito ou valores pessoais 

venham a interferir em sua intervenção. 

 Independência: Compreendida no sentido de salvaguardar as partes de qualquer 

informação que possa levá-las a desconfiar de sua conduta em face do processo, atitude 

que deve ser mantida ao longo de toda a Mediação. 

 Competência: Capacidade para efetivamente mediar o conflito, devendo aceitar a 

investidura de mediá-lo, quando efetivamente tiver os requisitos mínimos e as 

qualificações necessárias para coordenar o processo. 
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 Confidencialidade: Significa que fatos, situações, documentos, informações e propostas, 

expostos durante a Mediação, sejam mantidos sob o necessário sigilo. Atitudes 

semelhantes devem manter, obrigatoriamente, aqueles que participaram do processo em 

relação a todo o conteúdo a ele referente, não podendo ser, eventualmente, chamados 

para testemunhar em situações ou processos futuros, respeitando o princípio da 

autonomia da vontade das partes, nos termos por elas convencionados, desde que a ordem 

pública não esteja sendo contrariada. 

 Diligência: Refere-se ao cuidado e à prudência na observância da regularidade, 

assegurando a qualidade do processo e cuidando ativamente de todos os seus princípios 

fundamentais. 

2.11.6 O Mediador nas organizações 

O Mediador atua nas organizações como consultor ou como desenhador de 

processos, que entra nas organizações com fins preventivos para evitar disputas através das 

relações interpessoais existentes. 

Os objetivos do Mediador nas organizações, segundo Muszkat (2008), são: 

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 Trabalhar para ampliar o nível de satisfação dos sujeitos, com o objetivo de melhorar sua 

produtividade e sua realização pessoal. 

 Expandir a aprofundar a confiança entre as diferentes equipes e, assim, suas relações 

 Permitir a melhoria e ampliação de suas intervenções com outras organizações, com 

outros parceiros, clientes, fornecedores, instituições públicas e privadas. 

 Melhorar sua imagem pública e, por consequência, seus produtos e\ou serviços. 

 Garantir o reconhecimento externo e interno na área da responsabilidade social. 

 Integrar pessoas e processos de forma preventiva. 

 Introduzir os princípios de sustentabilidade na organização e na vida das pessoas. 
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2.12 PRÁTICAS ATUAIS NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NAS AUTARQUIAS 

PÚBLICAS FEDERAIS 

2.12.1 Aspectos gerais da solução de conflitos 

Para Maia Neto (2014), no estado organizado de hoje, as controvérsias não podem 

ser resolvidas pelo simples predomínio do mais forte. A evolução histórica permitiu que a 

sociedade outorgasse aos seus agentes políticos atividades que garantem a pacificação social, 

cujo entendimento culminou com o surgimento da função jurisdicional dando ao Estado o 

poder de julgar as pretensões apresentadas pela sociedade. Nesse contexto, o autor ainda 

ressalta que, para se entender a evolução de mentalidade ao longo dos tempos, é preciso 

analisar as formas de resolução da lide, preceituadas no ordenamento jurídico, começando 

pela: 

 Autotutela: Surgiu na ausência de um Estado organizado. É a forma mais primitiva de 

resolução de controvérsias, uma vez que consiste na dominação do mais forte sobre o 

mais fraco.  

 Autocomposição: As próprias partes buscam, consensualmente, uma solução para seu 

conflito de interesses. Aparece quando não há a sujeição forçada de um dos litigantes, 

sendo de frequente utilização: renúncia é a abdicação que o titular faz do seu direito, sem 

transferi-lo a quem quer que seja; reconhecimento jurídico do pedido é a livre sujeição do 

réu à pretensão do autor, pondo fim ao conflito; e a transação, que é a forma de 

composição que o autor renuncia parcialmente à sua pretensão, enquanto que o réu 

reconhece a procedência da parte não renunciada, tudo de comum acordo. 

 Tutela Jurisdicional: Obtida pela intervenção dos órgãos jurisdicionais, os quais 

substituem a vontade das partes, por meio de uma sentença de mérito que aplique o 

direito material previsto na norma genérica de conduta ao caso concreto. 

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o meio de apuração e punição de 

faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de 

determinados estabelecimentos da Administração. Tal processo baseia-se na supremacia 
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especial que o Estado mantém sobre todos aqueles que se vinculam a seus serviços ou 

atividades, submetendo-se à sua disciplina (MEIRELLES, 2007, p. 695). 

A responsabilidade administrativa deve ser apurada em processo administrativo, 

assegurando-se ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à margem 

probatória, a fim de possibilitar mais eficientemente a apuração do ilícito. Constatada a 

prática do ilícito, a responsabilidade importa a aplicação da adequada sanção administrativa 

(CARVALHO FILHO, 2001, p. 547). 

 

2.12.2 Processo Administrativo Disciplinar 

 

Segundo dispõe o art. 151 da Lei 8.112/90.  O processo disciplinar se desenvolve 

nas seguintes fases: 

        I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

        II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

        III - julgamento. 

. 

O Inquérito está previsto nos arts. seguintes: Art. 153: o inquérito administrativo 

obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a 

utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

        Art. 155.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de 

depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta 

de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a 

completa elucidação dos fatos. 

        Art. 156.  É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 

produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 

pericial. 

        De acordo com o art. 165.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório 

minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em 

que se baseou para formar a sua convicção. 

        § 1o  O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 

responsabilidade do servidor. 

        § 2o  Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o 

dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes. 

       Conforme disposto no art. 167, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 

recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 
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2.12.2.1 Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário 

 

O rito sumário, não previsto inicialmente quando da publicação da Lei nº 8.112/90, 

foi acrescido posteriormente com a alteração promovida pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro 

de 1997. Assim, após esse novo disciplinamento legal, pode-se concluir que o processo 

administrativo disciplinar passou a comportar três espécies: sindicância acusatória (art. 145, 

II), processo disciplinar ordinário (art. 146) e processo disciplinar sumário (arts. 133 e 140). 

Em linhas gerais, o rito sumário possui as seguintes especificidades: os prazos são reduzidos 

em relação ao rito ordinário e a portaria de instauração deve explicitar a materialidade do 

possível ilícito (MACEDO, 2015) 

. 

2.12.2.2 Sindicância Punitiva ou Acusatória ou Contraditória 

 

O conceito de sindicância acusatória ou punitiva, nos termos é o procedimento legal 

instaurado para apurar responsabilidade de menor potencial ofensivo, em que deverá ser 

respeitada a regra do devido processo legal, por meio da ampla defesa, do contraditório e da 

produção de todos os meios de provas admitidos em direito (MATTOS). Nessa seara, 

segundo a definição de Cretella Júnior, a sindicância é o meio sumário de que se utiliza a 

Administração do Brasil para proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço 

público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a abertura de processo 

administrativo contra o funcionário público responsável (CRETELLA JUNIOR). 

 

2.12.2.3 Sindicância Investigativa ou Inquisitorial ou Preparatória 

 

A investigação preliminar encontra-se expressamente prevista na Portaria CGU nº 

335/06, a qual, no inciso I do seu art. 4º, assim a conceitua: procedimento sigiloso, instaurado 

pelo Órgão Central e pelas unidades setoriais, com objetivo de coletar elementos para 

verificar o cabimento da instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

Segundo dos procedimentos disciplinares investigativos, a sindicância investigativa, 

preparatória ou inquisitorial, também não está expressamente elencada pela Lei nº 8.112/90, 

mas sua existência formal está prevista no inciso II do art. 4º da Portaria CGU nº 335/06, que 

a descreve como sendo: “Procedimento preliminar sumário, instaurada com o fim de 

investigação de irregularidades funcionais, que precede ao processo administrativo 
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disciplinar, sendo prescindível de observância dos princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa (MACEDO, 2015). 

 

2.12.2.4 Sindicância Patrimonial 

 

A sindicância patrimonial, assim como os demais procedimentos investigativos, 

conforma um procedimento inquisitorial, sigiloso, não contraditório e não punitivo, que visa a 

colher dados e informações suficientes a subsidiar a autoridade competente na decisão sobre a 

deflagração de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, constitui a sindicância 

patrimonial um instrumento preliminar de apuração de infração administrativa 

consubstanciada em enriquecimento ilícito, tipificada no inciso VII do art. 9º da Lei nº 

8.429/92 (lei de improbidade administrativa), possuindo previsão normativa no Decreto nº 

5.483, de 30 de junho de 2005, e na Portaria CGU nº 335/06 (MACEDO, 2015). 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a Mediação de conflitos 

com as publicações existentes, fazendo uma análise de seus conteúdos de forma a contribuir 

para alcançar os objetivos deste trabalho. 

Foi feita uma pesquisa qualitativa de forma a obter as respostas sobre o tema, 

baseando-se principalmente Strauss e Corbin (1990). 

Foi desenvolvido um questionário tendo como fundamento a bibliografia apresentada 

neste trabalho, de forma a atingir todos os Gestores da Autarquia. Foi realizado um pré-teste 

com um grupo de dez gestores selecionados aleatoriamente. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa é exploratória, pois se refere a estudos preliminares sobre um assunto 

com pouco desenvolvimento teórico. Não pode ter hipóteses fortes, mas conjeturas que guiem 

a busca, e, seguramente, o estudo termine com propostas de hipóteses a continuar em outras 

pesquisas. É mais uma aproximação inicial e a especificação do problema e, ao mesmo tempo, 

descritiva, pois consegue precisar as características do objeto de estudo, mostra relações entre 

fenômenos, entre variáveis, mas não determina causalidade (BIAGI, 2012). 

Em se considerando que o trabalho visa a compreender a percepção dos gestores 

sobre o papel da Mediação e cooperação na gestão de conflitos, pode-se considerar, também, 

a pesquisa explicativa, a qual se propõe a conhecer as causas dos fenômenos que estuda, 

espera obter evidências das relações de causa-efeito (BIAGI, 2012). 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa desenvolvida teve como base em dados qualitativos, utilizando 

questionário, através de questões visando responder às seguintes questões: 

 

 Os gestores consideram pertinente a Mediação de conflitos?  
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 Os gestores entendem que podem contribuir para a implantação da Mediação de conflitos?  

 Que benefícios podem favorecer aos servidores com a prática da Mediação de conflitos? 

Inicialmente foi desenvolvido o questionário para a pesquisa sobre mediação de 

conflitos, adaptado de Bergamaschi (2015), e apresentado no Apêndice 8.2 Parte I – Dados do 

Respondente e Parte II - Informações sobre o uso de meios consensuais na solução de 

conflitos e entendimento das motivações para o uso ou não dos meios consensuais. O texto de 

encaminhamento do questionário via e-mail é mostrado no Apêndice 8.1. 

O questionário foi implantado na Plataforma SurveyMonkey que é uma plataforma 

que cria e envia questionários com facilidade, os quais podem ser enviados por meio de 

aparelhos móveis, pela web ou via mídias sociais. Tem recursos também para análise dos 

resultados e geração de gráficos. 

Os convites para preenchimento dos questionários foram distribuídos para 245 

servidores da Autarquia que ocupam ou já ocuparam cargos de chefia, no período de 

25/09/2016 a 10/10/2016, dos quais 90 responderam, sendo os resultados apresentados e 

analisados a seguir. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após tratamento dos dados recebidos, foi possível identificar um total de 90 

respondentes da Plataforma SurveyMonkey respondidos, sendo que destas respostas somente 

57 (63,33%) estavam completas e 33 (36,67%) respostas possuíam, no mínimo, uma questão 

não respondida. 

Os resultados gráficos são apresentados na forma de histogramas com curvas 

normais sobrepostas, possibilitando uma avaliação das tendências médias e dispersões. Com o 

intuito de aumentar a confiabilidade dos resultados e comparabilidade entre variáveis, nas 

análises de comparação entre variáveis somente respostas completas para todas as variáveis 

cruzadas foram consideradas. Os respondentes que deixaram de preencher a alguma questão 

relacionada às variáveis que necessitavam de comparação, tiveram as suas respostas 

desconsideradas para todas as demais questões também. 

4.1 HISTOGRAMAS COM CURVAS NORMAIS SOBREPOSTAS RELATIVOS ÀS 

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO 
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Figura 6 - Resposta à questão “Qual o cargo de chefia você ocupa no momento?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 7 - Resposta à questão “Quanto tempo de experiência você possui ao todo em funções de 

chefia?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 8  -  Resposta à questão “Qual seu nível de escolaridade?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 9 - Resposta à questão “Qual é número de servidores do seu setor?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 10 - Resposta à questão “Há quantos anos você trabalha na instituição?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 11 - Resposta à questão “Você conhece os métodos de Resolução de Conflitos?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Figura 12 - Resposta à questão “Qual a forma de resolução de conflitos adotada na sua gerência?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Figura 13 - Resposta à questão “Você já utilizou alguma vez algum meio consensual em seu trabalho? 

” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Figura 14 - Resposta à questão “Você lida com uma questão que está gerando conflito?” 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Figura 15 - Resposta à questão “Você normalmente evita discussões abertas sobre os conflitos entre 

servidores?” 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Figura 16 - Resposta à questão “Você tenta encontrar uma opção intermediária para resolver um 

impasse?” 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Figura 17 - Resposta à questão “Você tenta evitar divergências com os servidores?” 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Figura 18 - Resposta à questão “Você tenta fazer com que todas as aspirações do grupo de trabalho 

sejam expostas de modo a resolvê-las da melhor maneira possível?” 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Figura 19 - Resposta à questão “Há espaço na sua atuação para utilização de meios consensuais?” 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Figura 20 - Resposta à questão “Você considera que os métodos extrajudiciais de solução de conflitos 

são aplicáveis no serviço público?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 21 - Resposta à questão “Você acredita que eles poderiam auxiliar no seu trabalho?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 22 - Resposta à questão “Existe risco na adoção de métodos consensuais para resolução de 

conflito?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 23 - Resposta à questão “Existe vantagem na adoção de métodos consensuais para resolução de 

conflitos?” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS DOS RESPONDENTES 

O Objetivo do presente estudo primeiramente foi aferir a percepção das Chefias, em 

seus diversos níveis sobre conflitos através de um questionário. As primeiras questões 

caracterizam os entrevistados e os resultados são mostrados nas figuras 7 a 11 da seção 4.1. 

 

A análise dos dados da resposta à questão “Qual o cargo de chefia você ocupa no 

momento? ” é mostrada no gráfico da Figura 7. Através da análise de frequência dos dados 

coletados, foi possível perceber que mais de 58% dos participantes da pesquisa eram do nível 

DAS 101.1, seguidos pelos níveis DAS 101.2 (22,22%) e DAS 101.3 (8,64%). Os níveis FG 

1, FG 2 e FG 3 tiveram um total de três respondentes cada um, mostrando um desequilíbrio 

entre a quantidade de respondentes para cada nível de cargo de chefia. 

A análise dos dados da resposta à questão “Quanto tempo de experiência você possui 

ao todo em funções de chefia?” é mostrada no gráfico da Figura 8. No que tange o tempo de 

experiência dos respondentes em cargo de chefia, foi possível identificar que a maioria dos 

respondentes (53,41%) possui 9 anos ou menos de trabalho em cargo de chefia, com destaque 
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para a faixa entre 3 e 9 anos (27,27%) com o maior número de respondentes. É importante 

observar também que 46,59% dos respondentes possuem mais de 10 anos em cargo de chefia, 

sendo que 16 deles possuem mais de 20 anos de experiência neste tipo de cargo. 

A análise dos dados da resposta à questão “Qual o seu nível de escolaridade?” é 

mostrada no gráfico da Figura 9. No que tange o nível de escolaridade dos pesquisados, foi 

possível observar que 70% dos entrevistados possuem título de Mestrado, Doutorado ou Pós-

doutorado, com destaque para o título de Doutorado com 41,11% dos pesquisados. Nenhum 

dos entrevistados sinalizou o Ensino Médio como nível de escolaridade atual. 

A análise dos dados da resposta à questão “Qual é o número de servidores do seu 

setor?” é mostrada no gráfico da Figura 10. No que tange à quantidade de servidores presentes 

no setor de cada respondente, foi possível identificar que mais de 80% dos respondentes estão 

alocados em um setor com 50 servidores ou menos, com destaque para os setores com 10 

servidores ou menos que possuíam um total de 38 respondentes. 

A análise dos dados da resposta à questão “Há quantos anos você trabalha na 

instituição?” é mostrada no gráfico da Figura 11. Foi possível identificar, através da análise de 

frequência, que 75,28% dos entrevistados possuem mais de 25 anos de trabalho na instituição, 

demonstrando a maturidade das respostas que compõem a base de dados a ser analisada. 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.3.1 Sobre conhecimento dos métodos extrajudiciais de soluções de resoluções de conflitos 

A análise dos dados da resposta à questão “Você conhece os Métodos de Resolução 

de Conflitos? Em caso afirmativo marque todos os métodos que você conhece” é mostrada no 

gráfico da Figura 12. Este resultado demonstra que não existe diferenciação significativa entre 

a proporção de pesquisados que conhecem os métodos de Negociação, Conciliação e 

Mediação. A proporção de pesquisados que desconhecem qualquer método para resolução de 

conflitos também não se diferenciou significativamente da proporção de pesquisados que 

conhecem os três principais métodos. Desta forma é possível afirmar que: 

 

 O método de Arbitragem se mostrou como o menos conhecido pelos entrevistados. 
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 Os métodos de Negociação, Conciliação e Mediação são os mais conhecidos pelos 

pesquisados. 

 A proporção de pesquisados que desconhece qualquer um dos métodos para resolução de 

conflitos se assemelha estatisticamente à proporção de pesquisados que conhecem cada 

um dos três principais métodos. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa estão de acordo com Moore (1998) e Braga 

Neto (2010) que afirmam que os métodos adequados de resolução de conflitos, no âmbito da 

administração pública, já encontram uma abertura dos gestores que vêm adotando o diálogo 

como forma inicial de encaminhamento dos conflitos. Também sobre o nível de conhecimento 

dos gestores sobre os métodos de resolução de conflitos, estes resultados estão de acordo com 

os referidos autores que apontam o histórico da mediação em diversos países, incluindo o 

Brasil, fundamentando este projeto de pesquisa. 

 

4.3.2  Sobre as práticas de solução de conflitos na autarquia pública 

 

A análise dos dados da resposta à questão “Qual a forma de resolução de conflitos 

adotada na sua gerência?” é mostrada no gráfico da Figura 13. Entre as três opções de formato 

para resolução de conflitos disponibilizadas no questionário, cabe destacar: 

 Abre diálogo com os servidores foi o formato mais utilizado pelos membros 

desta instituição, com 92,11% das respostas. 

 O único pesquisado que selecionou o item “Outra” e indicou no seu texto um 

formato não listado nas opções de respostas, indicou que não permite que os 

funcionários que possuem um conflito trabalhem juntos. 

Este resultado demonstra que não existe diferenciação significativa entre a proporção 

de pesquisados que identifica que as formas de resolução de conflitos “Procuradoria Jurídica” 

e “Sindicância/PAD” são adotadas pela instituição. A maior proporção dos pesquisados 

identifica o diálogo com as partes como a forma de resolução de conflitos utilizada pela 

instituição onde trabalha. Desta forma é possível afirmar que: 
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 A resolução de conflitos via diálogo se mostrou como a forma mais adotada pela 

instituição onde os pesquisados trabalham. 

 As formas para resolução de conflitos através do encaminhamento do caso para 

Procuradoria Jurídica e através abertura de sindicância ou de Processo 

Administrativo Disciplinar se mostraram como as menos percebidas pelos 

pesquisados na instituição em que trabalham. 

Pela análise das proporções de respostas acima, onde abrir o diálogo com os servidores 

foi o formato mais utilizado por ampla maioria dos respondentes, aponta-se para a 

necessidade da mudança do paradigma adversarial para o cooperativo insculpido nas práticas 

onde o diálogo é uma ferramenta essencial e prioritária. Isto está de acordo com Greco (2015), 

segundo o qual, tanto a Mediação de conflitos como as práticas restaurativas são meios de 

resolução de conflitos baseados essencialmente no diálogo  

Nesta direção, o encaminhamento para a Procuradoria Jurídica e através abertura de 

sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar se mostraram como as menos 

percebidas pelos pesquisados na instituição em que trabalham, ou seja, o diálogo pode evitar 

que os conflitos sejam direcionados para a prática de sindicância e processo administrativo. 

Isto vem de encontro das ideias de Sales (2010) que destaca que a Mediação possuiu vários 

objetivos, destacando, entre eles, a solução dos conflitos, a prevenção da má administração de 

conflitos e a inclusão social. 

A análise dos dados da resposta à questão “Você já utilizou alguma vez algum meio 

consensual em seu trabalho?” é mostrada no gráfico da Figura 14. Foi possível identificar que 

mais de 70% dos pesquisados já utilizaram algum meio consensual para solução de conflitos 

no seu trabalho. 

A análise dos dados da resposta à questão “Você lida com uma que está gerando 

conflito?” é mostrada no gráfico da Figura 15. Dos 77 respondentes da questão lidam com 

questões geradoras de conflitos de forma esporádica. Ainda é importante destacar que 16,88% 

dos pesquisados lidam com conflitos em seu trabalho de forma recorrente e somente 5,19% 

não lidam com este tipo de questão. 

A análise dos dados da resposta à questão “Você normalmente evita discussões sobre 

os conflitos entre servidores?” é mostrada no gráfico da Figura 16. Através da análise de 

frequência, foi possível observar um equilíbrio de opinião entre os entrevistados no que tange 

à utilização de discussões abertas para solução de conflitos. A maioria dos pesquisados 
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(41,56%) sinalizaram que buscam às vezes evitar que os conflitos sejam discutidos 

abertamente. Um total de 27 respondentes (35,06%) sinalizou que sempre evitam esse tipo de 

discussão e 18 (23,38%) não evitam que os conflitos sejam discutidos abertamente entre os 

membros do grupo. 

A análise dos dados da resposta à questão “Você tenta encontrar uma opção 

intermediária para resolver um impasse?” é mostrada no gráfico da Figura 17. Mais de 98% 

dos entrevistados sinalizaram que buscam encontrar uma opção intermediária de solução para 

que o conflito seja resolvido entre as partes envolvidas, sendo que 58,44% utilizam esta 

prática com elevada frequência. 

A análise dos dados da resposta à questão “Você tenta evitar divergências com os 

servidores?” é mostrada no gráfico da Figura 18. Foi possível observar que a maioria (mais de 

92%) dos pesquisados buscam evitar a existência de divergência entre os servidores 

pertencentes ao seu setor, com destaque para os entrevistados que utilizam esta prática com 

elevada frequência (49,35%). 

A análise dos dados da resposta à questão “Você tenta fazer com que todas as 

aspirações do grupo de trabalho sejam expostas de modo a resolvê-las da melhor maneira 

possível?” é mostrada no gráfico da Figura 19. Através da análise de frequência, foi possível 

observar que a maioria dos pesquisados (68,83%) sinalizaram que sempre buscam fazer com 

que as aspirações dos membros do grupo sejam expostas a fim de facilitar na resolução do 

conflito da melhor maneira possível. Um total de 22 respondentes (28,57%) sinalizou que 

também realizam esse tipo de ação, mas com menor frequência, e 2 (2,6%) não utilizam esse 

tipo de ação. 

As análises dos dados das respostas às questões “Há espaço na sua atuação para 

utilização de meios consensuais?”, “Você considera que os métodos extrajudiciais de solução 

de conflitos são aplicáveis no serviço público?”, “Você acredita que eles poderiam auxiliar no 

seu trabalho?”, “Existe riscos na adoção de métodos consensuais para resolução de conflito?” 

e “Existe vantagem na adoção de métodos consensuais para resolução de conflitos?” são 

mostradas nos gráficos das Figuras 20 a 24, respectivamente. Através da análise de frequência 

cruzada entre duas variáveis mostradas nestas figuras foi possível verificar que a percepção e 

opinião dos pesquisados não apresenta grandes variações em função do cargo de chefia 

ocupado pelos respondentes, pois em todos os níveis a opções de resposta com a maior 

frequência de respondentes praticamente não variou. Somente no gráfico da Figura 23, foi 

possível perceber uma proporção muito maior de respondentes do cargo DAS 101.1 que não 

acreditam haver riscos na adoção de métodos consensuais para resolução de conflito, 
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diferentemente dos respondentes de cargo DAS 101.2, cuja proporção de respostas negativas 

e positivas é praticamente a mesma. 

Diferentes análises de frequências cruzadas como as apresentadas nas Figuras 20 a 

24, relacionando as respostas com o tempo de experiência na função de chefia, nível de 

escolaridade, tempo de trabalho na instituição e número de servidores no setor foram 

realizadas, mas não foram encontradas diferenças significativas entre as respostas entre os 

diferentes segmentos. Por esta razão, não estas análises não foram apresentadas.  

Estes resultados demonstram que a necessidade de mudança cultural já é de 

conhecimento entre os pesquisados, e, dentro de um modelo de cooperação entre as partes 

envolvidas em conflitos, poder-se-á obter a necessária pacificação, que será alcançada e 

construída pelos próprios envolvidos através dos diálogos. Segundo Sennett (2012), a 

cooperação é uma habilidade que requer a capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao 

outro para agir em conjunto, apesar de ser um processo espinhoso, cheio de dificuldades e 

ambiguidades, e não raro levar a consequências destrutivas.  

Afinal, todos estes mecanismos de resolução de conflitos ensejam a utilização de 

práticas dialógicas e negociais entre os envolvidos em formatos diferenciados. Conforme 

aponta Sennett (2012) a discussão dialógica ajuda a formar engajamento crítico, evitando ser 

convencido de determinada posição e fundamenta-se na comunicação onde tudo é exposto 

com clareza. Saber ouvir e interpretar com clareza antes de responder, resultará numa 

conversa enriquecida, mais cooperativa e mais dialógica. 

 

4.3.3 Legislação e Aspectos Jurídicos da Mediação 

Com a promulgação da Lei n. 13.140/2015 (BRASIL, 2015b), que dispõe sobre a 

Mediação como meio de solução de controvérsias criou-se um ambiente favorável para 

implantação no serviço público. Desta forma foi necessário estudar e analisar a legislação 

pertinente bem como as legislações anteriores que já preconizavam a mediação: 

 

 Constituição Política do Império do Brasilil de 25 de março de 1824.    

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF.  

 BRASIL. Código de Processo Civil. Senado Federal. Brasília, DF: Segraf, 2015b. 
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 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.  

 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.  

 Projeto de Lei nº 4.837, iniciado em 1998.  

 Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.  

 Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999.  

 Resolução nº 125 de 29/11/2010. CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA – CNJ.  

 Lei no 13.105 de 16 de março de 2015.  

 Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.  

De acordo com a legislação analisada desde o tempo do Império e com a Carta 

Magna de 1988 o Brasil estava fundamentado e comprometido na ordem interna e 

internacional com a solução pacífica das controvérsias. Foi através de dessas leis específicas 

que a Mediação foi ganhando espaço, e a sua regulação tornou-se um imperativo, no sentido 

de trazer segurança para este instituto, que foi agasalhada tanto no novo Código de Processo 

Civil, quanto na lei da Mediação.   

Da análise da Lei 13.140/15 ficou estabelecida a Mediação judicial, extrajudicial e 

também deu tratamento à autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de 

direito público (BRASIL, 2015b). Desta forma a mediação de conflitos apesar de positivada 

carece de regulamentação no âmbito da administração pública. 

O Novo CPC prevê que “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” (BRASIL, 2015a).  

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil Lei 13.105/15 e da Lei 

13.140/15 que trata da mediação, essas mudanças, requerem um estudo e uma revisão de 

conceitos para propor novas formas e práticas na solução de conflitos na Administração 

Pública.  

Tendo em vista que as questões que envolvem a gestão de pessoas passam por 

transições e grandes dificuldades, precisando ser revistas a exemplo da resolução de conflitos, 

os quais são encaminhados via Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, cujos 
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procedimentos requerem desafios para composição de uma comissão para conduzir o 

processo, de acordo com (FOSSATI, 2012, p.73-74). 

Ainda de acordo com FOSSATI (2012): 

 

os servidores percebem o PAD como um instrumento útil à entidade e á sociedade, 

porém os servidores ao participarem não têm ganhos pessoais, o que dificulta o 

interesse dos mesmos em participar. 

 

tem servidores que nunca participaram de PAD o percebem mais ineficaz do que os 

que participaram e servidores com treinamento toam sua experiência como 

realidade, admitindo que os servidores são treinados, o que não correspondem com a 

prática da organização. 

 

ideias de imparcialidade e prejuízo de relações recorrentes devido ao fato de não 

haver naComissão Permanente e de que os servidores que participassem de um PAD 

não fizessem parte da organização. 

 

as chefias e colegas de trabalho colaboram para a construção de uma imagem 

negativa da atividade em questão, perpetuando uma cultura que estabelece o 

Processo Administrativo Disciplinar como perda de tempo para o servidor e 

ácumulo de trabalho como castigo, por exemplo. 

 

Neste contexto fica evidenciada a necessidade de as instituições públicas 

estabelecerem um processo de mediação de conflitos. É portanto crescente a demanda, tanto 

no serviço público como nas organizações privadas, pela implantação de métodos alternativos 

de solução de conflito, compatíveis com um processo de amadurecimento no Brasil e com a 

obrigação legal (BRASIL, 2015). 

O estudo da legislação pretende viabilizar como um instrumento administrativo que 

favoreça o estudo para planejamento de implementação dos meios consensuais de resolução 

de conflitos nas instituições públicas. 

Considerando estas tendências, a legislação atual (BRASIL, 2016 a e b), bem como o 

crescimento e interesse da sociedade na utilização desses métodos, o importante neste projeto 

foi visualizar, através da legislação, as possibilidades para que as instituições públicas criem 

seus comitês destinados a administrar a solução extrajudicial de controvérsias, e venham 

oferecer e otimizar para os servidores, melhorarias no seu padrão de eficiência em benefício 

próprio, e dos demais servidores, compatíveis com o bem estar das instituições. 
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5 CONCLUSÕES 

A pesquisa teve como objetivo principal compreender a visão dos gestores de uma 

Autarquia Federal sobre a mediação de conflitos, procurando identificar o que os gestores 

pensam sobre a implantação da mediação de conflitos. A motivação foi em função de que a 

Mediação de conflitos está em amplo debate no País, com implantação de comitês de 

Mediação em diversas organizações públicas e privadas em decorrência da promulgação da 

Lei n. 13.140/2015, que dispõe sobre a Mediação como meio de solução de controvérsias 

entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.  

Através da pesquisa bibliográfica desenvolvida, constatou-se que atualmente nas 

organizações públicas, “o apaziguamento de conflitos ocorre através de Sindicância ou 

Processo Administrativo Disciplinar, causando transtornos para ambas as partes em função 

dos desgastes causados pelos métodos atuais”, conforme foi destacado por Fossati (2012).  

A partir desta pesquisa, foi elaborado um questionário e aplicado na Autarquia 

Federal em estudo, visando identificar se os gestores consideram pertinente a mediação de 

conflitos, se eles entendem que podem contribuir para a sua implantação e quais benefícios 

podem ser esperados. O questionário foi implantado na Plataforma SurveyMonkey e 

distribuídos via e-mail para 245 servidores da Autarquia que ocupam ou já ocuparam cargos 

de chefia, dos quais 90 responderam, sendo os resultados apresentados e analisados a seguir. 

Dentre os resultados quantitativos obtidos através da análise dos questionários pode-

se destacar: 

 70% dos pesquisados já utilizaram algum meio consensual para solução de conflitos no 

seu trabalho; 

 16,88% dos pesquisados lidam com conflitos em seu trabalho de forma recorrente e 

somente 5,19% não lidam com este tipo de questão; 

 41,46% dos pesquisados sinalizaram que buscam às vezes evitar que os conflitos sejam 

discutidos abertamente, 35,06% sempre evitam esse tipo de discussão e 23,38% não 

evitam que os conflitos sejam discutidos abertamente entre os membros do grupo; 

 Mais de 90% dos entrevistados sinalizaram que buscam evitar a existência de divergência 

entre os servidores pertencentes ao seu setor e encontrar uma opção intermediária de 

solução para que o conflito seja resolvido entre as partes envolvidas; 
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Através da análise de frequência cruzada entre os dados do respondente e as 

informações sobre o uso de meios consensuais na solução de conflitos e entendimento das 

motivações para o uso ou não dos meios consensuais foi possível verificar que a percepção e 

opinião dos pesquisados não apresenta grandes variações em função do cargo de chefia 

ocupado, tempo de experiência ou escolaridade, pois na maioria das situações as opções de 

resposta com a maior frequência de respondentes praticamente não variou. Somente no caso 

da questão sobre se os entrevistados acreditam haver riscos na adoção de métodos consensuais 

para resolução de conflitos foi possível perceber uma proporção muito maior de respondentes 

do cargo DAS 101.1 que responderam negativamente, diferentemente dos respondentes de 

cargo DAS 101.2, cuja proporção de respostas negativas e positivas foi praticamente a 

mesma. 

Os resultados demonstram que não existe diferenciação significativa entre a 

proporção de pesquisados que conhecem os métodos de Negociação, Conciliação e Mediação. 

A proporção de pesquisados que desconhecem qualquer método para resolução de conflitos 

também não se diferenciou significativamente da proporção de pesquisados que conhecem os 

três principais métodos. Desta forma é possível afirmar que: 

 

 O método de Arbitragem se mostrou como o menos conhecido pelos entrevistados; 

 Os métodos de Negociação, Conciliação e Mediação são os mais conhecidos pelos 

pesquisados;  

 A proporção de pesquisados que desconhece qualquer um dos métodos para resolução de 

conflitos se assemelha a esta proporção de pesquisados que conhecem cada um dos três 

principais métodos. 

 A maior proporção dos pesquisados identifica o diálogo com as partes como a forma de 

resolução de conflitos utilizada no local de trabalho.  

 As formas para resolução de conflitos através do encaminhamento do caso para 

Procuradoria Jurídica e através abertura de sindicância ou de Processo Administrativo 

Disciplinar se mostraram como as menos percebidas pelos pesquisados no local de 

trabalho. 



88 

 

Portanto, pode-se concluir que a mediação de conflito é um instrumento importante e 

adequado para ser praticado na Administração Pública, apesar de não haver previsão para 

utilização dos meios consensuais de resolução de conflitos no âmbito na Administração 

Pública em decorrência de conflitos entre servidores.  
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6 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com a análise dos dados levantados e com fundamento no estudo teórico 

apresentado sobre mediação, será apresentada uma proposta para implantação de um núcleo 

de mediação na Autarquia Federal objeto deste estudo. Sendo assim, em um contexto 

judicioso e de litigação, considerando os fenômenos da juridicização e judiciarização, 

pesquisar o papel dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos é inovador e necessário, 

considerando uma análise da sua atuação atual, redimensionada numa perspectiva cooperativa 

nesta construção de uma solução fomentada pela cultura do diálogo na mediação. 
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8 APÊNDICES 

8.1 TEXTO DE ENCAMINHAMENTO DO QUESTIONÁRIO VIA EMAIL 

 PESQUISA SOBRE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

Prezados Gestores da CNEN,  

 

Meu nome é Renato Veloso, sou servidor da área de Recursos Humanos da 

CNEN/CDTN e faço parte da turma de mestrado CNEN/UFF – Universidade Federal 

Fluminense – Departamento de Engenharia de Produção.  

 

Gostaria de contar com a sua ajuda ao responder uma pesquisa sobre o tema 

Mediação de Conflitos. Sua colaboração terá grande valor para a finalidade da pesquisa, que 

tem caráter exclusivamente acadêmico, sendo parte de uma dissertação de mestrado em 

desenvolvimento no Departamento de Engenharia de Produção na referida instituição. 

 

O questionário encontra-se no link abaixo, não possuindo identificação pessoal para 

garantir o anonimato das respostas. É rápido de ser preenchido, pois a maioria das perguntas é 

de múltipla escolha. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, fique à vontade para entrar em contato. 

     LINK PARA ACESSO AO 

QUESTIONÁRIO 

 

Obrigado! Renato Veloso 

Analista em C&T 

(31) 30693371 

CNEN/CDTN 
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8.2 QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

Parte I – Dados do Respondente 

 

Qual o cargo de chefia você ocupa no momento?  

(    ) FG 1      (   ) DAS 101.1 

(    ) FG 2      (   ) DAS 101.2 

(    ) FG 3      (   ) DAS 101.3 

 

Quanto tempo de experiência você possui ao todo em funções de chefia? 

(   ) Menos de 03 anos        (   ) 10 a 15 anos        (   ) mais de 20 anos 

(   ) 4 a 9 anos             (   ) 16 a 20 anos 

 

Qual seu nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Médio  (   ) Especialização       (   ) Doutorado 

(   ) Ensino Superior (   ) Mestrado 

 

Há quantos anos você trabalha na instituição? 

(   ) Menos de 05 anos   (   ) 11 a 19 anos     (   ) Mais de 25 anos  

(   )  06 A 10 anos                          (   ) 20 A 25 anos 

 

Qual é o número de servidores do seu setor? 

(   ) 01 a 50           (   ) 51 a 100   (    ) mais de 100 
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Parte II - Informações sobre o uso de meios consensuais na solução de conflitos e 

entendimento das motivações para o uso ou não dos meios consensuais 

 

Você conhece os Métodos de Resolução de Conflitos - negociação, mediação, conciliação e 

arbitragem? 

(   ) Não 

(   )  Sim - qual (is) 

___________________________________________________________________________  

 

Qual a forma de resolução de conflitos adotada na sua gerência? 

(  .) Encaminha consulta para a Procuradoria Jurídica 

(  .) Abre sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 

(  .) Abre o diálogo com os envolvidos 

(  .) Outra (especifique qual) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Você já utilizou alguma vez algum meio consensual em seu trabalho?  

(   ) Sim    (   )  Não 

 

Você lida com uma questão que está gerando conflito? 

 (   ) Sim                        (   ) Não             (   ) Ás vezes 

 

Você normalmente evita discussões abertas sobre os conflitos entre servidores? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Às vezes 

 

Você tenta encontrar uma opção intermediária para resolver um impasse?  

(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Às vezes 

 

Você tenta evitar divergências com os servidores? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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Você tenta fazer com que todas as aspirações do grupo de trabalho sejam expostas de modo a 

resolvê-las da melhor maneira possível? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

Há espaço na sua atuação para utilização de meios consensuais? 

 (   ) Sim (     Não 

 

Você considera que os métodos extrajudiciais de solução de conflitos são aplicáveis no 

serviço público? 

 (   ) Sim                 (   ) Não 

 

Você acredita que eles poderiam auxiliar no seu trabalho? 

(     Sim                                        (   ) Não 

 

Existe risco na adoção de métodos consensuais para resolução de conflitos? 

(   ) Sim                                       (   ) Não 

 

Existe vantagem na adoção de métodos consensuais para resolução de conflitos? 

(   ) Sim                                       (   ) Não 

Fonte: Adaptado de Bergamaschi (2015).  
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8.3 LEI 13140/15 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

A seguir, constam os capítulos II, IV, V, VI, VIII e IX da Lei 13140/15. 

 

CAPÍTULO II 

DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS EM QUE FOR PARTE PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

 

Art. 32.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar 

câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos 

órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para:  

I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;  

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

composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público;  

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

§ 1o O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será 

estabelecido em regulamento de cada ente federado.  

§ 2o A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será 

cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado.  

§ 3o Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá 

título executivo extrajudicial.  

§ 4o Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo 

as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos 

a autorização do Poder Legislativo.  

§ 5o Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção 

e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos 

celebrados pela administração com particulares.  

 Art. 33.  Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão 

ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na Subseção I da Seção III do 

Capítulo I desta Lei.  
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Parágrafo único.  A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, 

procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. 

  

 Art. 34.  A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual 

de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição.  

§ 1o Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública 

emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização 

do pedido de resolução consensual do conflito.  

§ 2o Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar 

o disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.  

Seção II 

Dos Conflitos Envolvendo a Administração Pública Federal Direta, suas 

Autarquias e Fundações  

Art. 35.  As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal 

direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com 

fundamento em:  

I - autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do 

Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou  

II - parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República.  

§ 1o Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em 

resolução administrativa própria.  

§ 2o Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento 

aos requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa.  

§ 3o A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, 

tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da 

controvérsia.  

§ 4o A adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se 

fundamenta a ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou 

judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa.  

§ 5o Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição 

dirigida ao juiz da causa.  
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§ 6o A formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão 

não implica a renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão.  

Art. 36.  No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou 

entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral 

da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos 

previstos em ato do Advogado-Geral da União.  

§ 1o Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, 

caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação afeta.  

§ 2o Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da 

existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas 

de direito público federais, a Advocacia-Geral da União poderá solicitar ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para quitação das dívidas 

reconhecidas como legítimas.  

§ 3o A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de 

responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua 

ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar.  

§ 4o Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação 

de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a 

conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do 

Ministro Relator.   

Art. 37.  É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas 

autarquias e fundações públicas, bem como às empresas públicas e sociedades de economia 

mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública 

federal à Advocacia-Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito.  

Art. 38.  Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida 

ativa da União:  

I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32;  

II - as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços em regime de concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 37;  

III - quando forem partes as pessoas a que alude o caput do art. 36:  
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a) a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da 

União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais;  

b) a redução ou o cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do 

Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda.   

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não afasta a competência do Advogado-

Geral da União prevista nos incisos VI, X e XI do art. 4o da Lei Complementar nº 73, de 10 de 

fevereiro de 1993, e na Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997.           (Redação dada pela Lei nº 

13.327, de 2016)      (Produção de efeito) 

Art. 39.  A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos 

polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração 

pública federal deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral da União.  

Art. 40.  Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de 

composição extrajudicial do conflito, somente poderão ser responsabilizados civil, 

administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer 

vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro, ou para 

tal concorrerem.  
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8.4 REGULAMENTO MODELO MEDIAÇÃO – CONIMA 

CAPÍTULO IV 

ESCOLHA DO MEDIADOR 

 

Art. 7º – O Mediador será escolhido livremente pelas partes em lista de Mediadores 

oferecida por instituição ou entidade organizadora do serviço ou, se as partes assim o 

desejarem, indicado pela referida instituição ou entidade; ou ainda, profissional escolhido 

pelas partes: 

I. o(s) mediador(es) escolhido(s) pelas partes não pertencente(s) à entidade 

organizadora, estará(ão) sujeito(s) à aprovação da referida entidade; 

II. o(s) mediador(es) eleito(s) pelas partes manifestará(ão) sua aceitação e 

firmará(ão) o Termo de Independência relativo à sua atuação. 

Se, no curso da Mediação, sobrevier algum impedimento ou impossibilidade de 

participação do mediador, haverá a escolha de novo mediador segundo o critério eleito pelas 

partes. 

Art. 8º – O Mediador único escolhido poderá recomendar a co-mediação, sempre que 

julgar benéfica ao propósito da Mediação. 

 

CAPÍTULO V 

ATUAÇÃO DO MEDIADOR 

 

Art. 9º – As reuniões de Mediação serão realizadas preferencialmente em conjunto 

com as partes. 

Parágrafo Único: havendo necessidade e concordância das partes, o Mediador poderá 

reunir-se separadamente com cada uma delas, respeitado o disposto no Código de Ética dos 

Mediadores quanto à igualdade de oportunidades e quanto ao sigilo nessa circunstância. 

Art. 10º – O Mediador poderá conduzir os procedimentos da maneira que considerar 

apropriada, levando em conta as circunstâncias, o estabelecido na negociação com as partes e 

a própria celeridade do processo. 
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Art. 11º – O Mediador cuidará para que haja equilíbrio de participação, informação e 

poder decisório entre as partes. 

Art. 12º – Salvo se as partes dispuserem em contrário, ou a lei impedir, o Mediador 

pode: 

I. aumentar ou diminuir qualquer prazo; 

II. interrogar o que entender necessário para o bom desenvolvimento do Processo; 

III. solicitar às partes que deixem à sua disposição tudo o que precisar para sua 

própria inspeção ou de qualquer perito, bem como a apresentação de documento ou classe de 

documentos que se encontrem em sua posse, custódia ou poder de disposição, desde que 

entenda relevante para sua análise, ou por qualquer das partes; 

IV. solicitar às partes que procurem toda informação técnica e legal necessária para a 

tomada de decisões. 

 

CAPÍTULO VI 

IMPEDIMENTOS E SIGILO 

 

Art. 13º – O Mediador fica impedido de atuar ou estar diretamente envolvido em 

procedimentos subseqüentes à Mediação, tais como na Arbitragem ou no Processo Judicial 

quando a Mediação obtiver êxito ou não, a menos que as partes disponham diferentemente. 

Art. 14º – As informações da Mediação são confidenciais e privilegiadas. O 

Mediador, qualquer das partes, ou outra pessoa que atue na Mediação, não poderão revelar a 

terceiros ou serem chamados ou compelidos, inclusive em posterior Arbitragem ou Processo 

Judicial, a revelar fatos, propostas e quaisquer outras informações obtidas durante a 

Mediação. 

Art. 15º – Os documentos apresentados durante a Mediação deverão ser devolvidos 

às partes, após análise. Os demais deverão ser destruídos ou arquivados conforme o 

convencionado. 

 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDADE DO MEDIADOR 

 

Art. 18º – O Mediador não pode ser responsabilizado por qualquer das partes por ato 

ou omissão relacionada com a Mediação conduzida de acordo com as normas éticas e regras 

com as partes acordadas. 
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CAPÍTULO IX 

MEDIADOR 

 

O MEDIADOR é um terceiro imparcial que, por meio de uma série de 

procedimentos próprios, auxilia as partes a identificar os seus conflitos e interesses, e a 

construir, em conjunto, alternativas de solução visando o consenso e a realização do acordo. O 

Mediador, no desempenho de suas funções, deve proceder de forma a preservar os princípios 

éticos. 

Um mediador é um facilitador de um diálogo entre duas partes que estão em conflito. 

Incita as partes a tratar suas diferenças de uma forma construtiva e positiva.  

Não sugere soluções. 

Formação teórica e prática supervisionada. 

Um mediador é um facilitador de um diálogo entre duas partes que estão em conflito. 

Incita as partes a tratar suas diferenças de uma forma construtiva e positiva.  

Não sugere soluções. 

Formação teórica e prática supervisionada. 

Quem pode atuar como mediador?  

Qualquer pessoa com capacidade técnica, legitimidade e habilidade para exercer esta 

atividade. A maioria dos mediadores vem da área jurídica/advocacia, embora também atuem 

outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, engenheiros, economistas. 

 

 


