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RESUMO

O acesso à justiça por meio da jurisdição em nosso país é ineficaz frente às necessidades 
daqueles que a buscam, em virtude do excesso de demanda e a estrutura do poder judiciário. 
O tempo necessário para se chegar a uma sentença é muito grande, acarretando a insatisfação 
dos seus usuários. Dessa forma existe uma busca por soluções que resolvam, ou, ao menos 
amenizem, o problema do poder judiciário e a população nele volte a ter confiança. Os 
métodos adequados para resolução dos conflitos estão entre as soluções encontradas para 
amenizar a demanda por justiça dos cidadãos. Dentre estes métodos destacam-se a mediação, 
a negociação, a conciliação e a arbitragem. A arbitragem possui legislação própria e a 
conciliação é bastante conhecida por meio dos Juizados Especiais. Porém todos têm por 
objetivo ampliar o acesso à Justiça, melhorar sua eficácia, auxiliar na redução do número de 
demandas que tramitam pelo Poder Judiciário e, consequentemente, diminuir o tempo de 
resolução da disputa, dando a possibilidade à justiça de uma alternativa para a diminuição da 
quantidade de processos em trâmite. Estes meios têm se desenvolvido, e para que eles 
avancem ainda mais, é necessária a sua divulgação, mostrar como funcionam e, enfim, serem 
aceitos e utilizados pela população. Para tanto, a divulgação deve ser realizada no sentido de 
transformar a cultura dos cidadãos, que é a de disputa e conflitos, para o diálogo e 
entendimento, sendo que a jurisdição deve ser procurada somente no caso de insucesso dos 
métodos adequados para a resolução de conflitos.

Palavras-chave: meios adequados; soluções de conflitos; mediação; negociação; arbitragem; 
conciliação.



ABSTRACT

Access to justice through the court in our country is ineffective meet the needs of those who 
seek it , because of excess demand and the structure of the judiciary . The time required to 
reach a sentence is too large , causing the dissatisfaction of its users . Thus there is a search 
for solutions that solve , or at least mitigate , the problem of the judiciary and the people again 
have confidence in it. The appropriate methods for conflict resolution are among the solutions 
found to alleviate the demand for justice for citizens . Among these methods stand out 
mediation , negotiation , conciliation and arbitration. Arbitration has its own law and 
conciliation is well known through the special courts. However all aims to increase access to 
justice , enhance its effectiveness, assist in reducing the number of pending demands by the 
judiciary and, consequently, reduce the time to resolution of the dispute, giving the possibility 
to justice an alternative for reducing the amount of paperwork processes. These means have 
been developed and so they move even more, their disclosure is required, show how they 
work and, finally, be accepted and used by the population. For this purpose, the disclosure 
must be held in order to transform the culture of citizens , which is to dispute and conflict , for 
dialogue and understanding , and that jurisdiction should be sought only in case of failure of 
appropriate methods for conflict resolution .

Keywords : adequate facilities ; solutions conflicts ; mediation; negotiation ; arbitration; 
conciliation; 
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INTRODUÇÃO

Atualmente as sociedades brasileira e do restante do mundo estão em constante 

transição em decorrência dos mais variados acontecimentos, tais como as recentes crises 

econômicas, a evolução tecnológica, o consumo exagerado e a globalização. Por sua vez, 

essas atividades e fenômenos geram, entre outras consequências, o aumento das relações 

pessoais e de consumo. Ademais, o aumento da população urbana causa aumento da demanda 

judicial, tendo em vista que a multiplicação das relações faz com que os conflitos em 

diferentes áreas também aumentem de quantidade e se intensifica a procura pela solução 

dessas disputas da tutela jurisdicional.

Prevalece mundialmente uma nova ordem econômica sob os auspícios do liberalismo, 

no entanto privilegiando a justiça social, que busca, além de outros objetivos, a função social 

da propriedade, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente. Desta forma, com o já 

citado fenômeno da globalização, surgiram, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito do 

consumidor, o direito ambiental e o biodireito.

Nesse contexto, a obrigação do Estado é tutelar os interesses dos cidadãos, extinguindo

os conflitos apresentados, de acordo com a Constituição Federal de 1988, que traz, no art. 5º, 

inc. XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a 

direito”, o chamado princípio do acesso à justiça.

No entanto não possui o Estado estrutura suficiente para suprir a procura pela jurisdição. 

Evidencia-se o estrangulamento dos serviços prestados pelo Estado e a busca por soluções 

alternativas para atender às expectativas da população, criando mecanismos que facilitem o 

acesso à justiça, sem ferir as leis existentes.

Entre as soluções para suprir a demanda pelo judiciário, estão os métodos adequados de 

resolução de conflito, cada vez mais em voga. São incluídas nesse rol a negociação, a 

conciliação, a arbitragem e a mediação. Todos os métodos são aplicados em situações 

específicas e, dependendo destas, mais de um pode ser aplicado. Sendo que os atores 

envolvidos é que devem se manifestar anteriormente ao contrato, como é no caso da 

arbitragem, em que as partes inserem no contrato a câmara de arbitragem que julgará 

possíveis pendências entre eles. Ou o profissional, que está conduzindo o processo entre as 

partes, fará uma análise prévia para o devido enquadramento no método a ser adotado.
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Os chamados métodos adequados, que já foram denominados de alternativos, devem ser 

cada vez mais utilizados, pois a quantidade de processos nos tribunais está aumentando 

continuamente e a justiça, que já era considerada lenta e ineficiente, não atende aos anseios 

dos cidadãos. 

Além da arbitragem, outro exemplo de método adequado é a mediação. Este instituto

segundo Casella e Moessa1: “...se caracteriza sobretudo por seu caráter democrático (por 

buscar uma solução criada pelas próprias partes em conflito), pedagógico (por possibilitar às 

partes aprenderem a se comunicar e administrar os problemas em comum) e preventivo (ao 

evitar o surgimento de novos conflitos, em situações similares, por meio do aprendizado 

obtido pelas partes).” Os coordenadores da obra Mediação de conflitos – Novo paradigma de 

acesso à justiça expressam o que a mediação pode trazer para a resolução de conflitos dos 

cidadãos que atualmente não possuem outros mecanismos além de recorrer ao Poder 

Judiciário.

Os métodos adequados de resolução de conflitos ajudam a população a perceber que a 

busca pela justiça, por meio de um processo judicial, pode não ser a solução do problema. 

Muito pelo contrário, aí é que se inicia a verdadeira batalha, demandando muito tempo e 

recursos, tanto materiais, como humanos, e não satisfazer as partes envolvidas.

A responsabilidade estatal é inegável em prover os cidadãos da jurisdição quando 

aqueles batem a sua porta. Porém o Poder Judiciário tem mostrado ao longo dos anos a sua 

incapacidade em satisfazer a população em suas mais variadas expectativas, notadamente em 

relação ao tempo de espera da resolução das disputas.

Os métodos adequados vieram para preencher essa lacuna. Sempre levando em 

consideração que o espaço da jurisdição sempre existirá; contudo, a inclusão de novos 

métodos permitirá um melhor acesso à justiça, mais celeridade e possibilidade para que as 

partes resolvam seu próprios conflitos. Nesse sentido, Wolkmer2, citado por Trentin3, 

assevera:

–––––––––––
1 CASELLA, Paulo Borba; MOESSA, Luciane de Souza. Mediação de conflitos – Novo paradigma de 
acesso à justiça. São Paulo: Forum, 2009.
2 WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Pluralismo jurídico: os novos caminhos da contemporaneidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010.
3 TRENTIN, Fernanda. Métodos alternativos de resolução de conflito: um enfoque pluralista do direito. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br 
/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11252&revista_caderno=24>. Acesso em: 12 dez. 2013.  
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Wolkmer (2001) chama essa prática não-estatal de “alternativa”, baseada 
fundamentalmente nos movimentos dos setores oprimidos e marginalizados. Deve-se 
observar, porém, que a expressão “alternativo/alternativa” não sugere a exclusão ao 
método convencional, mas a inclusão de novos métodos. Trata-se de procedimentos 
não-estatais, que envolvem padrões de conduta normativos e a resolução de conflitos 
de forma consensual, que podem ser articulados pelos mais diversos setores sociais, 
mas com a validade de decisão estatal, que pode ser, como já mencionado, inclusive 
mais justa que uma sentença, pois foi feita a partir da vontade das partes. 
(WOLKMER, 2001) 

Assim pode-se notar que os métodos adequados de resolução de disputas podem e 

devem ser inseridos cada vez mais no cotidiano do cidadão, de modo que o pensamento de 

qualquer um do povo, antes de pensar em processo judicial, deverá avaliar a possibilidade, 

com auxílio de profissionais preparados, de realizar uma autocomposição da disputa, no qual 

ele será parte fundamental e participativa para encontrar a solução.

O presente trabalho tem como tema principal os métodos adequados de resolução de 

disputa, com foco na mediação, abordando também a negociação, a arbitragem e a 

conciliação, diferenciando os institutos e os seus agentes.

Além disso, apresenta a proposta de inserção da mediação e da conciliação enquanto 

meios de tratamento/resolução de conflitos no projeto do novo Código de Processo Civil. 

Ressalta-se que este trabalho tem a intenção de examinar os métodos adequados de 

resolução de conflitos, com foco na mediação, salientando os objetivos principais que são

possibilitar ao cidadão a garantia do acesso à justiça e dar continuidade à relação existente 

anterior ao estabelecimento do conflito.

Para cumprir com tais objetivos, o método de utilizado foi o dedutivo, partindo de 

argumentos gerais para particulares, até chegar a uma conclusão. O método de procedimento

foi o monográfico, a partir de pesquisa e fichamentos em fontes bibliográficas ligadas ao tema 

da pesquisa e relativas ao assunto.
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2 A JURISDIÇÃO

Em priscas eras, o direito estava nas mãos de Deus e não do Estado. Na 

realidade, a interpretação da lei era realizada pela religião, o que implicava muita abstração e 

subjetivismo, incluindo o temor dos homens a Deus.

Segundo Trentin4, essa forma de “fazer direito” não poderia ser chamada ou 

confundida com a jurisdição. Ainda segundo a autora, citando Tavares5, “A verdadeira e 

autêntica jurisdição apenas surgiu a partir do momento em que o Estado assumiu uma posição 

de maior independência, desvinculando-se dos valores estritamente religiosos, e passando a 

ser um poder mais acentuado de controle social.”

Com a tripartição de poderes de Montesquieu, o Poder Judiciário passou a 

monopolizar o exercício da Jurisdição, bastante semelhante ao que funciona atualmente 

(Tavares, 1998).

Segundo Silva Filho6, citado por Trentin7, a jurisdição “consiste no poder de atuar o 

direito objetivo, que o próprio Estado elaborou, compondo os conflitos de interesses e dessa 

forma resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei”.

O Estado tentará solucionar um determinado problema apresentado por meio de uma 

sentença. Porém existem várias maneiras que podem produzir o mesmo efeito, ou seja, 

satisfazer ambas as partes e proporcionar o fim do litígio. 

Portanto é possível verificar que a jurisdição permite o Estado “fazer justiça”. No 

entanto, apesar de o Estado exercer o protagonismo  no papel de resolvedor de conflitos 

perante a população, hoje a conciliação está presente nas normas legais e permite que a 

disputa chegue ao final.  

Nesse ponto, cabe ressaltar que as soluções anteriormente chamadas de “alternativas” 

de disputas nem sempre são assim consideradas:

–––––––––––
4 TRENTIN, Ob. Cit.
5 TAVARES, Fernando Horta. A Intermediação como forma alternativa de solução de conflitos: Mediação e 
Conciliação. Dissertação de Mestrado (Direito). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, 
1998.
6 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Filosofia Jurídica da Alteridade. 1a ed. Curitiba: Juruá, 1998.
7 TRENTIN, Ob. Cit.
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...segundo uma perspectiva tradicional de direito processual, a jurisdição é 
considerada como uma “atividade secundária”, sendo definida, portanto como poder 
estatal atribuído a uma determinada autoridade a aplicar a norma ao fato concreto, 
visando à composição de lides em razão da inexistência dessa resolução de 
controvérsia ter sido alcançada espontaneamente pelas partes. Assim, o dever 
principal ou primário de resolução de conflito é considerado como sendo das próprias 
partes – devendo o Estado intervir tão somente quando as partes não são bem 
sucedidas nesta atividade. Sob esta ótica da “substitutividade da jurisdição” 
(CHIOVENDA8. Instituições de direito processual civil, v.2, p.17, apud André 
Gomma Azevedo), pode-se afirmar que a principal forma de resolução de disputas é a 
negociação entre as partes e a forma “alternativa” seria a intervenção estatal por meio 
da jurisdição. (AZEVEDO9, 2005, p.18).

Surpreendente a abordagem de Chiovenda10, pois o cidadão dispõe (pelo menos no 

Brasil), como primeira alternativa, a busca pelo processo judicial, com raras exceções. Existe 

a necessidade urgente dessa realidade ser alterada. A visão apresentada pelo autor supra deixa

claro que a responsabilidade por encontrar a solução para uma determinada disputa é das 

partes. Atualmente essa lógica está invertida. São raras as ocasiões em que as partes 

verdadeiramente estão empenhadas em resolver um conflito. As duas partes querem sair 

vencedoras, sem ceder espaço para se chegar a um consenso que agrade a ambas.

Por outro lado, Silva Santos (2006)11, citado por Trentin12, destaca:

No Brasil, em virtude da ineficácia das instâncias jurisdicionais oficiais do Estado, se 
procurou envidar o esforço necessário para implementar um sistema constituído pelos 
Juizados informais de conciliação e arbitragem. Tal medida apresentou como 
características essenciais, a flexibilidade, a plasticidade, a informalização, e a 
agilidade dos seus procedimentos práticos, propiciando condições melhores de 
garantir a operacionalização de formas extrajudiciais de resolução de conflitos e de 
acesso à Justiça pelos setores menos privilegiados, enfim, das grandes parcelas da 
população. Nesse sentido, pode-se dizer que existem outros níveis de instâncias 
legislativas e jurisdicionais que, embora não-estatais, podem ser consideradas 
autênticas e justas.

Hodiernamente já existem várias possibilidades de resolução de disputas, além da 

jurisdição. Importante é ressaltar que o objetivo maior dessas alternativas é a busca pela 

pacificação de pessoas e grupos, no sentido de resolver conflitos.
–––––––––––
8 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2. Ed. Campinas: Bookseller, 2000. V. 2.
9 AZEVEDO, André Gomma de. Fatores de Efetividade de Processos de Resolução de Disputas: uma análise sob 
a perspectiva construtivista.  In: Revista de Mediação e Arbitragem. Ed. Revista dos Tribunais, n. 5, 2005.
10 CHIOVENDA, Ob. Cit.
11 SILVA SANTOS, Valdoir da. O multiculturalismo, o pluralismo jurídico e os novos sujeitos coletivos no 
Brasil. Dissertação de Mestrado (Direito). UFSC, Florianópolis, 2006.
12 TRENTIN, Ob. Cit.
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As mais utilizadas formas adequadas ou alternativas atualmente são a arbitragem e a 

conciliação, que outrora foram consideradas como fora da jurisdição; hoje, estão

perfeitamente enquadradas na legislação atual.

Portanto, a nossa legislação prevê a conciliação e a arbitragem como meios para 

solucionar os conflitos, e no projeto de Código de Processo Civil estão inseridas a mediação e 

conciliação, tema que será abordado no decorrer deste trabalho.

Segundo Trentin13:

A tutela diferenciada abrange os meios alternativos de solução de conflitos, como a 
mediação, a negociação, a arbitragem, enfim, os equivalentes jurisdicionais. Estes se 
mostram importantes na busca por uma nova visão do acesso pleno à Justiça que não 
deve se resumir ao simples acesso ao Poder Judiciário.

Apesar de o Estado ter o poder da jurisdição, ele mesmo pode ajudar a resolver as 

disputas apresentadas na sociedade, pois é notório que se mostra incapaz de resolvê-las no 

tempo e na forma que atendam as expectativas dos cidadãos. Daí se reforça o conceito dos 

métodos adequados de solução de disputas como meio de garantia de acesso à justiça.

Infelizmente, a mentalidade de ganhar sempre vem da graduação nas faculdades de 

Direito, onde é implantada a cultura do litígio, da disputa. Vale lembrar que as faculdades de 

Direito, quando abordam as formas de resolução de disputas alternativas, o fazem de maneira 

superficial. A abordagem clássica é a busca da jurisdição sob a ótica supracitada. Nesse 

contexto, Spengler14 afirma:

E por falar em formação, experiência e habilidades, aquelas que possui o profissional 
da área jurídica são todas opostas aos princípios e às características da 
conciliação/mediação. Não é possível ignorar a realidade. As universidades 
atualmente formam lidadores do direito afeitos ao paradigma da sentença. Esses 
profissionais são preparados, ano após ano para brigar judicialmente. O melhor é 
aquele que sabe brigar bem, num paradigma bélico. Esses profissionais precisarão de 
uma reciclagem completa, para não impor acordos, para não orientar os conflitos, para 
não informar a eles os resultados de demandas judiciais semelhantes às suas. Trata-se 
de uma mudança cultural que o mediador/conciliador com formação jurídica precisa 
passar e que ocorrerá, sem sombra de dúvidas, com dificuldades.

–––––––––––
13 TRENTIN, Ob. Cit.
14 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETTO, Theobaldo. A Mediação e a Conciliação Propostas pelo 
Projeto 8.046 /2010(Novo Código de Processo Civil Brasileiro - CPC) como Mecanismos Eficazes de 
Tratamento de Conflitos. Acesso à justiça, jurisdição (in)eficaz e mediação: a delimitação e a busca de outras 
estratégias na resolução de conflitos [recurso eletrônico] / organização de Fabiana Marion Spengler, Humberto 
Dalla Bernardina de Pinho – Curitiba: Multideia, 2013.
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Assim a jurisdição ocupa seu espaço como primeira alternativa para resolver os 

conflitos daqueles que “batem à porta da justiça”. Além de a legislação conduzir os cidadãos 

para esse caminho, a formação litigiosa dos profissionais do direito reforça esse pensamento.

No entanto, os métodos adequados podem trazer uma esperança como forma de 

desafogar o judiciário e mudar o pensamento da população e dos profissionais que labutam na 

área. 
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3 OS MÉTODOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTA

Como já dito inicialmente, os métodos adequados de resolução de conflitos estão cada 

vez mais se sobressaindo para a população, em decorrência da incapacidade da justiça em 

atender aos anseios daqueles que a procuram. Dessa forma surgem os árbitros, mediadores, 

juízes leigos (juizado especial) e conciliadores. Tais alternativas têm por objetivo a solução 

preliminar das disputas, de forma voluntária ou compulsória, e caso as partes cheguem ao 

consenso, ajudarão na diminuição de processos do judiciário.

Podem ser citados exemplos em outro países, como nos Estados Unidos, onde poucos 

processos chegam para os juízes sentenciar, sendo que, na grande maioria, são resolvidos 

pelas chamados métodos adequados.Sobre esse tema, Andrade15 comenta:

Na verdade, foi o fim da segunda guerra mundial e o desenvolvimento que lhe seguiu, 
principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, que trouxe a 
explosão das mais variadas formas de consumo e o aumento proporcional das ações 
judiciais dela decorrentes.
A busca de uma solução para a ameaça de estrangulamento da prestação jurisdicional 
norte-americana fez nascer na Universidade Havard, localizada no Estado de 
Massachusetts, a sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) para identificar outros 
meios de solução de conflitos distinguindo-os do processo judicial.
Na mesma Universidade, Frank Sander criou o conceito de sistema multiportas 
(“multi-door courthouse”) com o fim de demonstrar a necessidade de serem 
elaborados programas para a resolução de disputas dentro e fora dos tribunais.
O leque de alternativas naquele país é muito grande, utilizando-se os norte-americanos 
das mais diversas modalidades de métodos para a solução de conflitos, muitas vezes 
instituindo um novo tipo com a mescla daqueles já existentes.

Nota-se a importância dos chamados ADR ou Alternative Dispute Resolution para os 

americanos, porém há que se destacar o tempo de utilização dos chamados métodos 

adequados. Complementando os ADR, Calmon16, citado por Andrade17: 

Petrônio Calmon relaciona diversos modelos utilizados nos Estados Unidos, entre eles 
a avaliação neutra de terceiro (early neutral evaluation), que é uma consulta de ambas 
as partes a um profissional de sua confiança, visando ter uma previsão do deslinde da 
causa pelo judiciário, sendo necessário que a lide esteja iniciada e que o réu tenha 
contestado a demanda; e o ouvinte neutro confidencial (confidential listener), terceiro 
imparcial a quem as partes apresentam proposta com a finalidade de celebrarem um 
acordo, avaliando este terceiro a viabilidade de sua realização (CALMON, 2007).

–––––––––––
15 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A Mediação e os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2997, 15 set. 2011. Disponível em: < / http://www.idb-fdul.com/>. Acesso em: 
28 nov. 2013. 
16 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
17 ANDRADE, Ob. Cit.
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Cabe lembrar que a justiça brasileira ainda está se iniciando nos métodos adequados, 

mas deve agir rápido porque a demanda está cada vez maior. Nesse contexto, afirma Pinho18

(p.155)

Percebe-se, nessa trajetória, uma redefinição contínua do Estado de Direito 
que incorporou ao longo da história novos conteúdos, representando não 
apenas um aumento quantitativo de direitos, mas uma transformação 
qualitativa do Direito, constituindo uma nova realidade imposta pelo caráter 
democrático. O Estado de Direito passa a ser percebido a partir da adesão a 
um conjunto de princípios e valores, providos de mecanismos garantidores de 
sua eficácia, fazendo com que a regra jurídica não seja conhecida apenas por 
um caráter genérico e abstrato. E ainda, a assunção de um caráter 
intervencionista e regulador pelo Estado faz com que o Direito passe a ser 
visto como o campo de luta para a implantação das promessas 
governamentais, tornando o Judiciário o receptor das reclamações e o 
instrumento para dar efetividade aos direitos não realizados.

A democracia no Brasil ainda é considerada jovem: há cerca de 20 anos ainda 

convivíamos com inflação de dois dígitos ao mês, o Código de Defesa do Consumidor 

completou em 2013 vinte e três anos, a chamada classe C foi inserida no mercado consumidor 

e, como consequência, está cada vez mais exigente. Enfim, existem os mais variados motivos 

para o Estado estar pronto a responder aos anseios da população em oferecer justiça, no seu 

sentido mais amplo e popular.

Contribuem para aumentar a demanda da jurisdição os motivos relacionados à 

ausência do Estado brasileiro em setores vitais como educação, saúde e segurança. Ademais, a 

recente percepção do cidadão a respeito dos seus direitos, porém sem a necessária 

participação social, com o abismo entre as classes sociais, adicionando-se a massificação do 

consumo, tudo contribui para corroborar a concentração de demandas sob a exclusiva tutela 

estatal.

E para tornar possíveis outras formas de resolução de disputas, Trentin comentou: 

Com o passar do tempo, viu-se que o Estado necessitou pulverizar o seu poder, de 
forma a perceber não apenas a existência, mas a importância de novos atores 

–––––––––––
18 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. O Papel da Mediação no 
Século de Vocação da Jurisdição e no (Re) dimensionamento da Democratização do Processo Civil. Acesso à 
justiça, jurisdição (in)eficaz e mediação: a delimitação e a busca de outras estratégias na resolução de conflitos 
[recurso eletrônico] / organização de Fabiana Marion Spengler, Humberto Dalla Bernardina de Pinho – Curi-
tiba: Multideia, 2013.
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coletivos, que pudessem ajudar a equacionar o problema do acesso à justiça, seja 
favorecendo o acordo, por métodos não convencionais de resolução de conflitos, seja 
através da autorregulamentação de associações e grupos.

E Wolkmer19, citado por Trentin20, complementou:

“diante da existência de certas limitações dos procedimentos alternativos no interior 
da administração da Justiça Estatal e da premência em reconhecer conflitos de massa 
provenientes das demandas por direitos, impõe-se a criação de mecanismos múltiplos 
não-institucionalizados, assentados em ações legislativas rápidas, efetivas e 
simplificadas, e em tribunais de julgamento socialmente mais eficazes, informais e 
pouco dispendiosos”.

Com a necessidade de tornar o Judiciário célere e eficaz, foram criados, inicialmente,

os Juizados de Pequenas Causas, extintos na promulgação da Lei 9.099/95, quando foram 

criados os Juizados Especiais. Quanto a esse histórico, a juíza Oriana Piske de Azevedo 

Magalhães Pinto21 escreveu:

Para compreender o alcance e a dimensão dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, é mister analisar seus primeiros passos: a experiência pioneira dos 
Conselhos de Conciliação e Arbitragem, criados no Rio Grande do Sul, em 
1982; a aprovação da Lei no 7.244, em 1984, que criou o Juizado de 
Pequenas Causas; a menção ao Juizado de Pequenas Causas no artigo 24, 
inciso X, da Constituição de 1988, e a determinação de criação de Juizados 
Especiais no artigo 98, inciso I, da mesma Carta; a aprovação da Lei Federal 
no 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e revogou, 
em seu artigo 97, a Lei no 7.244/84, a partir daí, passando a ser uma Justiça 
Especial. 
Os Conselhos de Conciliação e Arbitramento, que foram chamados 
popularmente de Juizados de Pequenas Causas, surgiram em Rio Grande, em 
23 de julho de 1982, sob a responsabilidade do Juiz Antônio Tanger Jardim, 
na época titular de uma das Varas Cíveis daquela localidade, e com o apoio 
da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - Ajuris. Tendo sido a 
experiência bem-sucedida, foram instalados outros Conselhos em diversas 
comarcas daquele Estado e também em outros Estados da Federação. 
Após os resultados positivos da prática e algumas discussões sobre o 
anteprojeto, em 1984, entrou em vigor a Lei Federal no 7.244. Novamente, o 
Rio Grande do Sul foi pioneiro ao ser o primeiro a editar a lei receptiva, a Lei 
Estadual no 8.124, de 10 de janeiro de 1986 que criou o Sistema Estadual de 
Juizados de Pequenas Causas. 
Em 1991, foi aprovada a Lei Estadual no 9.466, do Rio Grande do Sul, sobre 
os Juizados Especiais, que inovou principalmente no que dispôs sobre 
competência. Em 1995, em decorrência do artigo 98, I, da Constituição 

–––––––––––
19 WOLKMER, Ob. Cit.
20 TRENTIN,Ob.Cit.
21 PISKE, Oriana de Azevedo Magalhães Pinto ; Abordagem histórica e jurídica dos juizados de pequenas causas
aos atuais juizados especiais cíveis e criminais brasileiros. Disponível em: 
<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2008/abordagem-historica-e-juridica-dos-juizados-de-
pequenas-causas-aos-atuais-juizados-especiais-civeis-e-criminais-brasileiros-parte-ii-juiza-oriana-piske-de-
azevedo-magalhaes-pinto. Acesso em: 30 dez.2013.
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Federal de 1988, foi aprovada a Lei Federal no 9.099, que revogou 
expressamente a Lei no 7.244/84. 
A prática virou lei, mas continua coerente com suas idéias iniciais, e os 
Juizados aproximam-se daqueles em função de quem surgiu a idéia do acesso 
à Justiça. A criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei no 
9.099/95) ocorreu sob a inspiração da referida Lei no 7.244/84 (Juizados de 
Pequenas Causas), objetivando desafogar o contingente crescente de 
demandas judiciárias brasileiras, trazendo mais eficiência e eficácia à válida 
experiência do Juizado Informal.

Não restam dúvidas de que os Juizados de Pequenas Causas e posteriormente os 

Juizados Especiais Cíveis, facilitaram o acesso à justiça da população de maneira geral. No 

entanto, quanto à utilização do instituto da conciliação nesses juizados, a experiência mostra 

que foi totalmente desvirtuada, pois os supostos conciliadores não são preparados 

adequadamente e não existe tempo hábil para realmente conciliar as partes. 

Mesmo assim, os métodos adequados estão presentes e ocupando cada vez mais 

espaço. Nesse contexto, Azevedo22 asseverou: 

Refletindo característica de um moderno ordenamento jurídico, o direito processual 
brasileiro, na sua vocação preponderante de servir como instrumento para a efetiva 
realização de direitos materiais e a pacificação social, tem gradativamente se  
aproximado de novos instrumentos de composição de disputas inserindo-os nas 
tradicionais formas de resolução de conflitos: autocomposição (e.g. mediação) e 
heterocomposição ( e.g. arbitragem).

Há que se considerar que os métodos adequados não podem ser considerados como a 

panaceia que irá curar todos os males da justiça brasileira. Mesmo porque, segundo relata 

Azevedo23:

...há arbitragens cujos custos excederam aqueles projetados para eventualidade da 
disputa ser conduzida no processo judicial, em outros as arbitragens são conduzidas 
por pessoas que se apresentam como “juízes arbitrais” conduzindo procedimentos de 
arbitragem travestidos de processos judiciais e há casos  em que o desenvolvimento da 
arbitragem se elastece excessivamente.

O autor demonstra assim que os métodos adequados devem ser utilizados com o devido 

cuidado para não caírem na armadilha dos Juizados Especiais, onde supostos conciliadores 

estão ali para perguntar se há ou não proposta de acordo entre as partes, mesmo porque as 

audiências de conciliação são marcadas em intervalos cada vez menores, e não há tempo para 

propor ou tentar a tão almejada conciliação.

–––––––––––
22 AZEVEDO, Ob. Cit.
23 AZEVEDO, Ob. Cit.
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Por outro lado, complementa Azevedo24: “...há diversos programas de soluções 

“alternativas”de disputas que, mesmo ligados a tribunais estaduais e federais, têm apresentado 

notáveis índices de satisfação de usuários.”

Dentre os vários meios de se realizar a pacificação social, o autor inicialmente 

classificou em autocomposição e heterocomposição e citou a mediação como exemplo da 

primeira forma, e a arbitragem como exemplo da segunda forma. Ele ainda enfatizou os 

objetivos do direito processual brasileiro em realizar os anseios quanto aos direitos materiais e 

a pacificação social dos conflitos apresentados pela população.

Azevedo ainda chama a atenção sobre a classificação de processos de resolução de 

disputas, se são destrutivos ou construtivos. O autor comenta: “Quanto a interesses que não 

são necessariamente juridicamente tutelados, mas ainda assim permanecem relevantes ao 

conflito, Morton Deutsch, em sua obra The Resolution of Conflict: Constructive and 

Destructive Processes25, apresentou importante classificação de processos de resolução de 

disputas ao indicar que esses podem ser construtivos ou destrutivos.”

Na sequência, Azevedo26 descreve os processos destrutivos, citando Deutsch27:

Para Deutsch, um processo destrutivo se caracteriza pelo enfraquecimento ou 
rompimento da relação social preexistente à disputa em razão da forma pela qual esta
é conduzida. Em processos destrutivos há a tendência de o conflito se expandir ou se 
tornar mais acentuado no desenvolvimento da relação processual. Como resultado, tal
conflito frequentemente torna-se “independente de suas causas iniciais”28 assumindo 
feições competitivas nas quais cada parte busca “vencer” a disputa e decorre da 
percepção, na mais das vezes errônea, de que os interesses das partes não podem 
coexistir. Em outras palavras, partes quando em processos destrutivos de resolução de 
disputas concluem tal relação processual com esmaecimento da relação social 
preexistente à disputa e acentuação da animosidade decorrente da ineficiente forma de 
endereçar o conflito.

Deutsch abordou de maneira pontual como se desenvolvem os processos judiciais nos

tribunais brasileiros. Entre as partes existe um sentimento de disputa, a aversão está presente 

nos autos e sobressai nas salas das audiências. Nesse aspecto, alcançar a tão almejada 

–––––––––––
24 AZEVEDO, Ob. Cit.
25 DEUTSCH, Morton, The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, New Haven: Yale 
University Press, 1973.
26 AZEVEDO, Ob. Cit.
27 DEUTSCH, Ob. Cit
28 DEUTSCH, Ob. Cit.
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pacificação social é quase uma utopia. Pois um sairá vencedor e satisfeito (ou quase) e o outro 

aborrecido.

Em outro sentido, os processos construtivos são direcionados para outro objetivo:

Por sua vez, processos construtivos, segundo Deutsch, seriam aqueles em razão dos 
quais as partes concluiriam a relação processual com um fortalecimento da relação 
social preexistente à disputa. Para esse professor, processos construtivos caracterizam-
se: i) pela capacidade de estimular as partes a desenvolverem soluções criativas que 
permitam a compatibilização dos interesses aparentemente contrapostos; ii) pela 
capacidade das partes ou do condutor do processo (e.g.magistrado, árbitro ou 
mediador) de motivar todos os envolvidos para que prospectivamente resolvam as 
questões sem atribuição culpa ou ao menos sem a percepção da existência de um 
vencido e um vencedor; iii) pelo desenvolvimento de condições que permitam a 
reformulação das questões diante de eventuais impasses29 e iv) pela disposição das 
partes ou do condutor do processo a abordar, além das questões juridicamente 
tuteladas, todas e quaisquer questões que estejam influenciando a relação (social) das 
partes30.

Existem dificuldades a ser superadas para chegar-se ao modelo apresentado por 

Deutsch, contudo as experiências bem sucedidas mostram que é possível alcançá-lo, desde 

que os métodos sejam devidamente divulgados, os profissionais bem preparados, as partes 

estejam cientes de como os processos construtivos de resolução de disputas podem beneficiar 

não somente a uma das partes, como ocorre com a jurisdição, mas todos podem sair satisfeitos 

com a concordância de idéias e opiniões.

Com ênfase na mediação, serão abordados a seguir os meios adequados de resolução 

de conflitos mais conhecidos e utilizados, entre os quais a negociação, a arbitragem e a 

conciliação.

Inicialmente, cabe uma diferenciação entre a conciliação e a mediação, citando Ana 

Luíza P. Carvalhaes31, que traz uma distinção que chama a atenção entre os dois institutos:

–––––––––––
29 DEUTSCH, Ob. Cit. p. 360.
30 Por esse motivo, muitas instituições de arbitragem recomendam que, antes de iniciado o procedimento 
heterocompositivo propriamente dito, as partes sejam direcionadas a uma breve fase autocompositiva ou a um 
mediador que estas possam dirimir eventuais questões que não sejam juridicamente tutelados (e.g. falha de 
comunicação) ou especificamente objeto da arbitragem, mas que tenham contribuído para o agravamento do 
conflito ou - na melhor das hipóteses - as próprias partes possam dirimir sua disputa prescindindo o regular 
desenvolvimento da arbitragem.
31 CARVALHAES, Ana Luíza P.; Setor de Conciliação e Mediação de Campinas. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/75283577/Monografia-Setor-de-Conciliacao-e-Mediacao-de-Campinas. Acesso em:  
29 NOV. 2013.
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Quando se fala em conciliação e mediação muitas vezes os conceitos são 
tidos como sinônimos. De fato a diferença é mínima, mas é importante 
conhecê-la. A mediação consiste numa técnica que usa mais a psicologia. Um 
terceiro imparcial auxilia as partes a chegarem por conta própria à 
composição do acordo. Por outro lado a conciliação é diferente porque o 
terceiro imparcial não somente auxilia as partes como também dá sugestões 
de soluções cabíveis à causa. Portanto, podemos dizer que a interferência do 
conciliador é maior que a do mediador.  Segundo Folger e Bush (1994, p. 4): 
Juízes freqüentemente negociam, encorajam compromissos e envolvem as 
partes ao criar opções de acordo. Inversamente, mediadores em disputas de 
trabalho, divórcio e vizinhança freqüentemente agem de modo adjucativo, 
fazendo julgamentos implícitos ou explícitos acerca de como as questões 
devem ser enquadradas, que termos de acordo são preferíveis e que interesses 
devem ser atendidos. (FOLGER, J.P.; BUSH, R.A, 1994, p. 4)

Nota-se, nas observações supracitadas, que tanto os mediadores como os conciliadores 

necessitam possuir não somente conhecimentos jurídicos. Têm por obrigação saber o 

momento exato de quando e como interferir, sempre focados no objetivo final que é a solução 

do conflito. 

Na conciliação o profissional auxilia e sugere às partes as soluções adequadas naquela 

situação. Atua de forma mais direta na busca de uma solução para o conflito.  

Por outro lado, o mediador desempenha sua função de maneira mais indireta, com 

mais sutileza que na conciliação. Alguns autores defendem até que o mediador tenha 

formação principal como psicólogo ou assistente social, com a supervisão de um operador do 

direito para verificar se a solução é juridicamente aceitável. Outra observação interessante da 

autora diz respeito aos casos em que a mediação pode ser utilizada: as relações de trabalho, 

divórcio (família) e vizinhança, onde as relações pessoais tendem a continuar após a disputa 

encerrada.

Deve-se sempre lembrar, quando se trata de conciliação, a observação da juíza federal 

Taís Schilling Ferraz, citada por Carvalhaes32, no artigo “A conciliação e sua efetividade na 

solução dos conflitos”: ““A vida forense diária ensina que a melhor sentença não tem maior 

valor que o mais singelo dos acordos”, explicitando o papel de pacificadora social que a 

conciliação representa, uma vez que não apenas o conflito é dirimido, como também ambas as 

partes se mostram satisfeitas com o resultado.”

                                                                                                                                       

32 CARVALHAES, Ob. Cit.
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Cabe ressaltar aqui que, como lembra Correia, citado por Matozo33: “O sistema de 

solução de conflitos é organizado através de um conjunto de meios que o ordenamento 

jurídico usa para findar as controvérsias. Assim, tem-se que os conflitos podem ser resolvidos 

pela autodefesa, pela autocomposição e pelo processo (CORREIA, 2005, p.6).” 

O autor destaca, como uma das formas de dirimir conflitos, a autocomposição, onde se 

enquadram a mediação e a conciliação, onde as partes são peças imprescindíveis para o 

consenso da disputa. Pela autocomposição, os próprios titulares do direito, aqueles que estão 

em disputa por interesses, em tese, antagônicos, podem finalizar a disputa por meio de 

acordos. Estes, por ventura, podem causar perdas para uma das partes interessada, ou até 

mesmo para as duas. Desta forma, a pacificação social pode realmente acontecer, pois nem 

uma, nem a outra parte sai totalmente vencedora ou perdedora. Cabe ressaltar, que além de a

autocomposição trazer incontáveis maneiras de solução de controvérsias, são os próprios 

envolvidos que a viabilizam.

Vale destacar que, na autocomposição, as partes assumem os riscos da decisão tomada 

em conjunto, como observa Warat34: “Na mediação, a autocomposição está referida na 

tomada das decisões. Fala-se de autocomposição na medida em que as mesmas partes 

envolvidas no conflito assumem o risco da decisão que corre por conta dos árbitros, da mesma 

forma que esse risco é assumido pelos magistrados no momento em que se decidem, 

judicialmente, os litígios (WARAT, 2004, p. 59).”

Sobre a autocomposição, Pinho afirma que “a busca pela autocomposição do conflito 

deve ser uma opção, pois, quando o cidadão busca refúgio nos meios adequados não por livre 

escolha, mas para se livrar dos riscos de um processo judicial lento, ineficaz e oneroso, certo é 

que as bases do acesso à justiça encontram-se ameaçadas”35. 

Portanto, além da busca pela manutenção das relações entre as partes, a mediação 

requer o interesse voluntário pela solução encontrada consensualmente, de maneira desejada 

por todos os envolvidos no conflito. Se houver alguma questão mal resolvida, e mesmo assim 

–––––––––––
33 Matoso, Ob. Cit.
34 Citado por SPENGLER, Ob. Cit.
35 PINHO, Humberto Dalla Bernardino; PAUMGARTTEN, Michele. O acesso à justiça e o uso da mediação na 
resolução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site
/index. php?n_link=revista_artigos_leitura& artigo_id=108855. Acesso em 12-dez-2013.
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se encontrar a solução para o conflito, corre-se o risco de as relações não serem totalmente 

pacificadas. 

Andrade36 cita um conjunto de meios heterocompositivos, onde se destaca a 

arbitragem:

Em verdade, inúmeras são as possibilidades de composição de litígios além da 
jurisdição estatal que, junto com a arbitragem, forma o conjunto dos meios 
heterocompositivos de solução de conflitos, nos quais esta solução é imposta por um 
terceiro imparcial. A preponderância, na tentativa de resolução de conflitos, é da 
jurisdição, já que proporciona, uma vez que é exercida pelo Estado, um alto grau de 
garantia, qualidade e coerção.

Ainda sobre os métodos adequados observa, com pertinência, Menezez e Vilasboas

citados por Matozo37:

Os métodos extrajudiciais de solução de controvérsias são considerados como formas 
de promover a solução de conflitos de maneira célere e precisa, com redução de custos 
financeiros e emocionais e permitindo que ultrapassado aquele problema existente no 
momento, as partes continuem suas vidas sem que ocorra um desgaste (MENEZEZ, 
VILASBOAS, 2008, p.6).

Na sequência desse trabalho, cada método de resolução será abordado separadamente, 

porém as outras formas poderão ser citadas.

3.1 A Mediação

O objetivo maior da mediação é a continuação da relação que as partes mantinham 

antes de o conflito ocorrer. Assim sendo, a mediação é o método mais indicado para aqueles 

casos em que existe uma relação antes e em que se espera que continue após a disputa ser 

pacificada.

–––––––––––
36 ANDRADE, Ob. Cit.
37 Matoso, Ob. Cit.
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Em relação à mediação, Pinho38 observa:

No momento em que os mecanismos alternativos de solução de controvérsias ganham 
cada vez mais destaque globalmente, o movimento pela mediação elegeu como 
objetivos: atacar os custos da demanda; a demora do processo nos tribunais; para 
resgatar a fraternidade e o envolvimento comunitário da resolução de conflitos. Tudo 
com o intuito de facilitar o acesso à justiça e propiciar maior efetividade à resolução 
de controvérsias. A mediação surge em programas encampados pelo serviço público 
visando atingir estes objetivos. No século da jurisdição, o receio é que a mediação seja 
utilizada com este enfoque e não como um riquíssimo instituto capaz de dar um 
tratamento adequado aos conflitos. O maior risco é que seja dada à mediação o mesmo 
rumo que foi dado aos juizados especiais. 

A mediação é um instrumento poderoso, desde que seja bem aplicado. Não se pode 

esperar que em audiências de quinze a quarenta minutos, ou até uma hora, o mediador fará 

com que as partes cheguem a um consenso ou, até mesmo, voltem a dialogar. O processo é 

longo e requer preparação adequada de todos os envolvidos.

Alguns conceitos cabem ser situados referentes à mediação, e Pinho e Durço39 a 

definem com propriedade:

Nessa linha de raciocínio, entendemos a mediação, numa definição bastante
singela, como o instrumento de solução de um conflito, por meio do qual os 
litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial, e que seja detentor de 
sua confiança.
Esse terceiro, como visto, não tem a missão de decidir (e nem a ele foi dada
autorização para tanto); e é justamente isso que faz com que as partes 
procurem o mediador e exponham de forma mais sincera os seus problemas. 
Cabe ao mediador auxiliá-las na obtenção da solução consensual, fazendo 
com que elas enxerguem os obstáculos ao acordo e possam removê-los de 
forma consciente, como verdadeira manifestação de sua vontade e de sua 
intenção de compor o litígio como alternativa ao embate.

Os autores ressaltam a importância de as partes confiarem no mediador, e este 

responderá com sua imparcialidade e ajuda para alcançar uma solução de consenso. Ainda 

complementam que “Normalmente, ao fim de um procedimento exitoso de mediação, as 

partes compreendem que a manutenção do vínculo que as une é mais importante do que um 

–––––––––––
38 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; O Papel da Mediação no Século de Vocação da Jurisdição e no (Re) 
dimensionamento da Democratização do Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
39 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DURÇO, Karol. A Mediação e a Solução dos Conflitos no 
Estado Democrático de Direito. O "Juiz Hermes" e a Nova Dimensão da Função Jurisdicional. Disponível em 
<http://www.humbertodalla.pro.br. >. Acesso em: 30 nov. 2013.



23

problema circunstancial e, por vezes, temporário.” E destaca ainda que a mediação é o método 

de solução de controvérsias ideal para as relações duradouras, como é o caso de cônjuges, 

familiares, vizinhos e colegas de trabalho, entre outros, como já mencionado anteriormente.

Uma definição pequena, porém precisa sobre mediação, de Matoso40: 

A Mediação é uma forma alternativa na solução dos conflitos, pela utilização 
interdisciplinar e a verificação dos princípios gerais de direitos como método 
de transformação social. Neste prisma corrobora a eficácia do método de 
mediação como solução de situações conflitantes, como pacificador social à 
luz da declaração dos direitos humanos.

A autora foi objetiva e certeira em sua abordagem sobre a mediação. O ideal é que 

exista uma equipe multidisciplinar para atender as partes, tais como o operador do direito e o 

profissional de psicologia, pois as disputas que acontecem na sociedade podem ser extintas 

com o auxílio de terceiros, mesmo que estes não atuem diretamente, como acontece ma 

conciliação.

Seguindo o mesmo raciocínio, Serpa41, citado por Pinho e Durço42, define mediação 

como “um processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, assiste aos 

disputantes na resolução de suas questões”. Os autores complementam que o papel desse 

interventor é ajudar na comunicação através da neutralização de emoções, formação de 

opções e negociação de acordos.

Nos casos mais indicados para a utilização do instituto da mediação, normalmente as 

partes tendem a tentar resolver os litígios sem a procura de auxílio, inicialmente. No entanto, 

como observa Pinho e Durço43, por vezes, tal estratégia acaba por tornar o conflito ainda mais 

intenso e afastar a solução que não pôde ser enxergada pelas partes, dado o seu envolvimento 

emocional.

Conceitualmente falando, Roberto Portugal Bacellar44, citado por Pinho e Durço45, 

possui uma definição de mediação bastante significante: “técnica lato senso que se destina a 

–––––––––––
40 MATOZO, Alexsandra Aparecida Tenedini. A Implementação da Declaração dos Direitos Humanos pela 
Mediação na busca da pacificação social. Disponível em: <HTTP://www5.unochapeco.edu.br/pergamum/ 
biblioteca/php/imagens/00006E/00006E1E.pdf.>. Consulta em 29 nov. 2013.
41 SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e Prática da Mediação de Conflitos, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1999.
42PINHO e DURÇO, Ob. Cit.
43PINHO e DURÇO, Ob. Cit.
44 BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados especiais – a nova mediação paraprocessual. São Paulo:
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aproximar pessoas interessadas na resolução de um conflito a induzi-las a encontrar, por meio 

de uma conversa, soluções criativas, com ganhos mútuos e que preservem o relacionamento 

entre elas”.

Para aproximar as pessoas interessadas, como comenta o autor acima, o mediador

necessita ser preparado e treinado para provocar as partes a alcançarem uma solução 

modelada por ambos. A mediação nada mais é que uma negociação, com a participação de um 

terceiro mediador , eis que este terá, como objetivo maior, ajudar as partes a encontrar uma 

solução para a disputa.

Segundo Pinho, a mediação pode ser classificada como passiva e ativa, sendo que, na 

primeira, o mediador figura apenas como um facilitador na resolução do litígio, enquanto na 

segunda, mais conhecida como "Conciliação" em nosso ordenamento, o conciliador, além de 

facilitar o diálogo entre as partes, apresenta propostas e soluções para o litígio.

Sobre a diferença entre a mediação e a conciliação, Pinho e Durço46 complementam

que a mediação é atividade privada, mesmo que paraprocessual e visa a resolver 

abrangentemente o conflito entre as partes, enquanto a conciliação compreende uma atividade 

inerente ao Poder Judiciário e contenta-se em solucionar o litígio conforme as posições 

apresentadas pelos envolvidos.

Os autores destacam que:

O Jurista afirma que, via de regra, a mediação é utilizada antes da adjudicação, ou 
seja, ela possui um procedimento extrajudicial e pode ser adotada até como forma de 
prevenção. Ele aponta que o ordenamento jurídico brasileiro comporta dois tipos de 
mediação, quais sejam, as previsões do art. 331 e 447 do CPC, em que o juiz atua 
como conciliador em audiência ou designa um auxiliar para tal qualidade e o art. 
265,II, c/c § 3º do CPC, em que as partes requerem a suspensão do processo para 
efetivação das tratativas de conciliação fora do juízo. Ademais, o acordo obtido da 
mediação dispensa o ajuizamento de processo cognitivo, eis que o art. 585, II CPC 
possibilita que qualquer acordo extrajudicial possa ser convertido em título executivo 
extrajudicial, desde que assinado pelas partes na presença de duas testemunhas.

Pinho e Durço concluem que as vias alternativas têm o intuito de complementar e não 

disputar com a adjudicação, sendo a mediação mais adequada para tratar de relacionamentos 

                                                                                                                                       
Revista dos Tribunais. Obj. de citação p. 174.
45 DALLA PINHO e DURÇO, Ob. Cit.
46 DALLA PINHO e DURÇO, Ob. Cit.
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interpessoais continuados (aqueles que vão subsistir independentemente da vontade das 

partes), como os casos de direito de família, vizinhos e associados.

Sobre a aplicação da mediação em casos que envolvem família, Serpa47, citado por 

Mayer48, assevera:

Nenhuma área de conflito reflete melhor as vantagens e desvantagens da 
negociação de acordos, feitos através da mediação, do que a familiar. 
Conflitos de família ocorrem entre pais e filhos adolescentes, ou entre 
cônjuges em separação, sobre guarda de filho, ou propriedade, e são 
configurados por questões especialíssimas e extremamente interligadas. Por 
isso vêm desafiando as decisões judiciais, pelo retorno sem fim de seus 
processos, às salas dos tribunais. As famílias, geralmente, operam de acordo 
com suas próximas leis e são rebeldes à imposição de padrões de terceiros. 
Quando são pressionadas, tomam a justiça em suas próprias mãos e ignoram 
decisões, sejam profissionais ou judiciais (...).

O resultado esperado da mediação não é uma sentença, tal qual na jurisdição, e cada 

uma das partes siga o seu caminho. Esse poder possui o profissional da arbitragem, no campo 

dos métodos adequados. O mediador, a exemplo da área familiar supracitada, irá auxiliar 

cônjuges e/ou pais e filhos a encontrar uma solução para aquele conflito, mesmo que depois 

surjam outros.

Como observa Pinho e Durço, “Normalmente, ao fim de um procedimento exitoso de 

mediação, as partes compreendem que a manutenção do vínculo que as une é mais importante 

do que um problema circunstancial e, por vezes, temporário.”

Não por acaso, a mediação é mais aplicada para encontrar uma solução para conflitos

que envolvem relações perenes, como é o caso de cônjuges, familiares, vizinhos e colegas de 

trabalho.

Outro aspecto importante a ser destacado é quanto à informalidade da mediação. 

Preferencialmente, deve ser conduzida fora do ambiente formal dos fóruns, mesmo que depois 

seja a solução validada por um magistrado. Nesse sentido, Serpa49 comenta: “... mediação 

como “um processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, assiste os 

–––––––––––
47 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação de família. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p.17.
48  MAYER, Larissa Affonso. Métodos alternativos de resolução de conflitos sob a ótica do direito 
contemporâneo. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2997, 15 set. 2011. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/19994>. Acesso em: 28 nov. 2013.
49SERPA, Ob. Cit.



26

disputantes na resolução de suas questões”. E Pinho e Durço50 complementam: “Sendo que o 

papel desse interventor é ajudar na comunicação através da neutralização de emoções, 

formação de opções e negociação de acordos.” Interessante é reforçar a atuação do mediador, 

sempre servindo como um acelerador para encontrar a solução da disputa, no entanto sem 

jamais se posicionar para um ou outro lado, e muito menos apontar para uma possível 

solução.

Quando se trata sobre Direito de Família, um dos ramos no qual a mediação pode ser 

aplicada, vale o comentário de Andrade51:

Aliás, foram a responsabilidade civil e o direito de família os ramos do direito que 
mais sofreram o influxo da evolução social acontecida na segunda metade do século 
XX.
De fato, a família sofreu vertiginosas transformações, não sendo despiciendo apontar 
como marcos legislativos, o Estatuto da Mulher Casada (Lei n°4.121/64), a Lei do 
Divórcio (Lei n° 6.515/77) e, acima de todos, a Constituição da República, em 
especial o artigo 226 e seus parágrafos, os quais puseram fim, de uma só vez, à 
hegemonia da família patriarcal e matrimonializada, dando ensejo a novas e inúmeras 
formas de união familiar, que, como já se interpretou, não encerram numerus clausus 
(LÔBO, 2008)52.

O autor supracitado não considerou a decisão do Supremo Tribunal Federal de 

2011, quando foi validada a união homoafetiva, aumentando sobremaneira as novas formas de 

união familiar e, por conseguinte, uma possível esfera de atuação da mediação na resolução 

dos conflitos gerados. Andrade ainda observa que a Constituição de 1988 contribuiu também 

para a consolidação, no Brasil, de um fenômeno que há muito vinha ganhando espaço, a 

massificação das demandas e a facilitação do acesso à atividade jurisdicional.

Barbosa53, citado por Andrade54, define mediação como “um método fundamentado, 

teórica e tecnicamente, por meio do qual uma terceira pessoa, neutra e especialmente treinada, 

ensina os mediandos a despertarem seus recursos pessoais para que consigam transformar o 

conflito” (BARBOSA, 2007). Fundamental neste conceito é a comunicação que deve existir 

entre as partes e a observação do mediador, o que lhe possibilitará vislumbrar uma possível 

solução para o conflito. 

–––––––––––
50 DALLA PINHO e DURÇO, Ob. Cit.
51 ANDRADE, Ob. Cit.
52 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008.
53 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. In: PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo código civil brasileiro. Anais do IV congresso 
brasileiro de direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
54 ANDRADE, Ob. Cit.
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Andrade55 ressalta que importantes aspectos da mediação são vislumbrados: a 

neutralidade do mediador, a transformação do conflito e a responsabilidade dos mediandos. A 

transformação do conflito, por sua vez, parte da preocupação com suas causas determinantes e 

é voltada para o futuro. Assevera Barbosa56 que “a mediação atua no nascedouro do conflito e 

sua abrangência ultrapassa os limites de eventual acordo que possa a vir a ser celebrado entre 

os litigantes, porque seu tempo é o futuro” (BARBOSA, 2007).

Muito bem observado pelos autores o futuro nas relações abordadas pela mediação. 

Não se deve deixar de lado esse importante aspecto relacionado a esse método de resolução de 

disputa: a situação que restará aquela relação após a solução encontrada, pois o 

relacionamento entre as partes terá continuidade após retornarem para o seu ambiente de 

convívio, seja na família, seja no trabalho ou na vizinhança.

Lilia Sales57, citada por Andrade58, define mediação e destaca os seus objetivos:

Lilia Sales conceitua mediação como sendo “um procedimento em que e através do 
qual uma terceira pessoa age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma 
disputa, evitando antagonismos, porém sem prescrever a solução” (SALES, 2004, p. 
23). Para Sales, quando a mediação oferece às partes a liberdade de solucionar seus 
conflitos, cumpre também o papel de preveni-los. Aliás, a prevenção, segundo essa 
autora, é o segundo dos quatro objetivos da mediação, sendo o primeiro a solução dos 
problemas e os demais a inclusão social – trabalhando-se aqui a perspectiva da 
conscientização de direitos e o acesso à justiça – e a paz social (SALES, 2004, p. 27).

Na mediação deve ser buscada uma terceira alternativa, onde todos ganhem e ninguém 

perca, para tanto utilizando-se da linguagem ternária. O terceiro, na mediação, não 

influenciará na decisão, que é exclusivamente das partes. (ANDRADE, 2012, p.16).

O autor comenta na sequência, as linguagens binárias e ternárias, aduzindo que “A 

propósito da linguagem ternária, de que fala Jean-François Six, vale ressaltar que ela se 

contrapõe à linguagem binária, tradução do pensamento daqueles que vêem tudo em preto e 

branco, que pensam o mundo como um grande campo de batalha entre o bem e o mal.

(ANDRADE, 2012).

Complementa sobre as duas linguagens com os pensamentos de dois autores:

–––––––––––
55 ANDRADE, Ob. Cit.
56 BARBOSA, Ob. Cit.
57 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
58 ANDRADE, Ob. Cit.
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Os binários são também adeptos dos vastos consensos, em que se apagam os 
verdadeiros confrontos e se apaga igualmente o “agir comunicacional” de que fala 
Habermas, um lugar intermediário, um terceiro termo, um espaço terceiro entre duas 
partes, que permite aos cidadãos cooperar na criação, dia a dia, da democracia. É 
nesse espaço que reside o pensamento ternário (SIX, 2001, p. 235)59.
Para Águida Arruda Barbosa, o pensamento ternário abre a possibilidade de muitas 
alternativas para uma determinada situação. Ao incluir o terceiro, propicia a discussão 
do problema, fundamentando-a no reconhecimento do valor do outro, que se 
encontrava encoberto pela ausência do diálogo (BARBOSA, 2004)60.

Existindo o diálogo e o reconhecimento do outro dentro da discussão do 

problema, a doutrina reconhece que um dos objetivos da mediação foi alcançado, qual seja, o 

entendimento entre as partes, visando à continuidade da relação. Nesse sentido, Warat61, 

citado por Spengler62, observa:

A mediação, como ética da alteridade63, reivindica a recuperação do respeito e do 
reconhecimento da integridade e da totalidade de todos os espaços de privacidade do 
outro. Isto é, um respeito absoluto pelo espaço do outro, e uma ética que repudia o
mínimo de movimento invasor. É radicalmente não invasora, não dominadora, não 
aceitando dominação sequer nos mínimos gestos. As pessoas estão tão impregnadas 
do espírito e da lógica da dominação que terminam, até sem saber, sendo 
absolutamente invasoras do espaço alheio (WARAT, 2004, p. 54). 

Um dos pontos mais significativos da mediação é a formação profissional dos 

mediadores. Como já comentado anteriormente, não necessariamente serão operadores do 

direito, visto que as faculdades ensinam a cultura da sentença, e não da busca pelo consenso, 

da solução encontrada livremente pelas partes. Dessa forma, outras áreas poderão atuar, desde 

que sejam previamente qualificados. Nesse contexto, assevera Spengler:

Já os mediadores/conciliadores das áreas afins não passarão por tais agruras, porém, 
eles encontrarão seus problemas especialmente na redação de um possível acordo, 
nascido durante o desenrolar da sessão. Para esses faltarão os termos exatos e o 
conhecimento do que é legislativamente possível ou não no momento de entabular o 
acordo. 
Nestes termos, o ideal é trabalhar a noção de comediação, contando sempre com 
profissionais de duas áreas distintas nos conflitos que envolvem, especialmente as 
relações continuadas, cujos laços precisam e devem ser preservados. Assim, seria 

–––––––––––
59 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
60 BARBOSA, Ob. Cit.
61 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.
62 SPENGLER, Ob. Cit.
63 Sobre alteridade, Warat escreve que “falar de alteridade é dizer muito mais coisas que fazer referência a um 
procedimento cooperativo, solidário, de mútua autocomposição. Estamos falando de uma possibilidade de 
transformar o conflito e de nos transformarmos no conflito, tudo graças à possibilidade assistida de poder nos 
olhar a partir do olhar do outro, e colocarmo-nos no lugar do outro para entendê-lo e a nós mesmos [...] Enfim, é 
a alteridade, a outridade como possibilidade de transformação do conflito, produzindo, no mesmo, a diferença 
com o outro [...] nesse sentido, também se fala em outridade ou alteridade: a revalorização do outro do conflito 
em detrimento do excessivo privilégio outorgando aos modos de dizer do direito, no litígio” (WARAT, 2004, p. 
62).
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possível alcançar bons resultados em mediações feitas por advogados com 
comediação de psicólogos por exemplo. Enquanto áreas afins e desfrutando da 
transdisciplinaridade os mediadores/conciliadores podem oferecer aos conflitantes um 
tratamento adequado em termos quantitativos e qualitativos ao seu conflito.

Os autores referem-se aos possíveis profissionais de outras áreas que poderão atuar 

como mediadores, tais como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e psiquiatras. No 

entanto, a proposta do novo Código de Processo Civil não vislumbra essa possibilidade, 

diferentemente do Projeto de Lei da Mediação, tema que será abordado novamente neste 

trabalho.

3.2 A Negociação 

Segundo Andrade64, a negociação tem por principal característica prescindir da 

intervenção de terceiros. Nela, são as próprias partes que argumentam na busca de uma 

solução para o conflito, por si ou por seus representantes. É muito comum, inclusive, na 

prática da advocacia.

A negociação é o método mais utilizado no dia-a-dia de qualquer um de nós. A todo o 

momento negocia-se algo- em família, no trabalho, no comércio. No entanto, nem sempre 

essa negociação chega a uma solução aceitável para as partes em confronto. Nesse ponto, os 

conflitantes podem simplesmente abandonar a disputa ou levá-la para um terceiro decidir.

O cumprimento do que restou acordado entre as partes, somente é obrigatório se à 

negociação for atribuída juridicidade, como a celebração de um negócio jurídico, afirma 

Andrade.

Tem se justificado que a negociação acontece naturalmente na vida do ser humano, 

atingindo desde a criança que negocia com outra o uso de um brinquedo, até os empresários 

que negociam uma parceria visando à melhoria de seus negócios, caracterizando-a como um 

acontecimento natural, antes de evidenciar-se como fato jurídico (SALES, 2004, p. 3665).

–––––––––––
64 ANDRADE, Ob. Cit.
65 SALES, Ob. Cit., citada por Andrade.
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Nas relações internacionais, a negociação surge como o método próprio da diplomacia 

e representa o principal mecanismo para resolução de conflitos (CALMON, 2007, p. 11766).

Trentin67, citando Garcez68, destaca que o método conhecido como negociação vem 

sendo reconhecido como uma estratégia psicológica no auxílio às partes na busca por uma 

resolução de conflitos. (GARCEZ, 2004).

No mesmo contexto, Rubin e Brown (apud Garcez, 200469) identificaram mais de 

quinhentos estudos acerca do método referido, que buscavam examinar as variáveis 

psicológicas individuais e também as dinâmicas de psicologia em grupo.

Claro está, em se tratando de um método de autocomposição, que a negociação estará 

fadada ao sucesso se as partes estiverem comprometidas em alcançar uma solução. Sendo 

assim, deverá existir entre elas cooperação, ausência de animosidade e confiança recíproca, 

visto que não há interferência de terceiros.

Ury e Fischer, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, 

apontam em seu livro Getting to Yes (New York, Penguin Books, 1983) que o humor e a 

ironia, desde que em proporções boas, podem desmistificar uma postura formal e burocrática 

em uma negociação, trazendo resultados positivos na busca por um acordo. (GARCEZ, 2004)

Os autores acima destacam que os métodos de negociação, sejam quais forem, devem 

seguir três critérios, ou seja, produzir um acordo criterioso, ser eficiente e não piorar um 

relacionamento existente antes da negociação. (URY & FISCHER, apud GARCEZ, 2004).

–––––––––––
66 CALMON, Ob. Cit. Citado por Andrade.
67 TRENTIN, Ob. Cit.
68 GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004.
69 GARCEZ, Ob. Cit.
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3.3 A Conciliação

A conciliação é bastante conhecida de uma parcela considerável da população 

brasileira, principalmente daqueles que já tiveram a oportunidade de procurar os Juizados 

Especiais Cíveis, onde obrigatoriamente existe a audiência de conciliação, antes da de 

Instrução e Julgamento, estando, portanto, inserida no texto legal. Entre as formas 

autocompositivas de resolução de conflitos, a conciliação é muito difundida, por ser 

considerada uma alternativa menos custosa e rápida.

Como já comentado, a conciliação é uma forma autocompositiva de resolução de 

conflitos. De acordo com Santos 70, citado por Trentin71, é um método que “implica a 

participação de um terceiro, que não possui o poder de intervir na relação obrigacional e 

emitir declaração de vontade própria que vincule as partes”. Cabe salientar que, distintamente 

da mediação, o terceiro tem atuação ativa: enquanto o conciliador sugere propostas de acordo 

para que as partes saiam satisfeitas da audiência, o profissional conciliador, por meios de 

técnicas de negociação, tentará levar as partes a encontrarem um acordo.

Mais uma vez, Trentin cita Santos de forma precisa:

A intervenção do conciliador concentra-se no objeto da disputa. Ele busca o 
convencimento das partes para chegar a uma saída para o litígio existente, em busca 
de uma perspectiva de direito. Não é o conciliador, no entanto, que coloca fim à 
disputa, já que a vontade das partes será respeitada e somente ela poderá fazer com 
que o litígio seja resolvido. Ao profissional cabe apenas propor e encaminhar as 
soluções, deixando a solução às partes. (SANTOS, 2004)

Cabe ressaltar, como afirma o texto supra, que o conciliador não tem o poder de 

encerrar o conflito na audiência. Caso as partes não aceitem a sugestão do terceiro, caberá a 

ele encontrar outras sugestões que satisfaçam ambas as partes. Somente desta forma a disputa 

será encerrada a contento.

–––––––––––
70 SANTOS, Boaventura de Sousa. (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004.
71 TRENTIN, Ob. Cit.
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Vezzula72, citado por Trentin, destaca que a conciliação deve ser utilizada para os 

casos onde o objeto da disputa seja exclusivamente material ou em situações em que se busca 

um acordo rápido. Claramente, está subentendido que para questões onde existam relações 

pessoais às quais se pretende dar continuidade no futuro, a mediação se fará presente.

À primeira vista, poderão ser confundidos os institutos da mediação e da conciliação. 

Apesar de ambos os métodos preverem a utilização de um profissional para auxiliar as partes 

a encontrarem uma solução para a disputa e, da mesma forma, em nenhum dos institutos o

terceiro decidirá a sentença ou finalizará a disputa. Caberá somente às partes finalizar o 

conflito.

Comentadas as semelhanças, cabe ressaltar agora as diferenças. Na mediação, o 

mediador apenas auxilia as partes a alcançarem uma solução, buscando ativamente facilitar a 

comunicação entre os conflitantes e a manutenção das relações pessoais após encontrar ou não 

uma solução. Mesmo que as partes não saiam com uma resolução, mas seja estabelecida uma 

comunicação saudável, sem animosidades, o profissional terá alcançado seu objetivo.

No caso da conciliação, o profissional terá um papel mais ativo, sugerindo acordos 

com possíveis soluções que satisfaçam ambas as partes, mesmo sem ter a autoridade para 

proferir sentenças ou finalizar a disputa.

No texto legal, encontramos a conciliação amplamente inserida, apesar de não possuir 

uma lei específica. Na Constituição Federal, em seu art.98, inciso I, e art.114, caput, que 

designou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais regulados pela Lei 9.099/95.

Na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), onde é mandatório que o juiz tente 

conciliar as partes em audiência própria e no início da audiência de instrução e julgamento, o 

juiz reitera a tentativa de conciliação entre as partes. Está prevista nos arts. 625-A, 764, 831, 

846, 847 850, 852-E, 862 e 863 da CLT. Caso não seja observado o procedimento da 

conciliação nos procedimentos ordinário e sumário, os atos seguintes poderão ser 

considerados nulos.

No Código de Processo Civil (CPC), está prevista a possibilidade de conciliação em 

seus artigos 125, IV e 331. Cabe destacar que o art. 475-N, III, V, elege a sentença 

–––––––––––
72 VEZZULA, Juan Carlos. Teoria e prática da mediação. Florianópolis: Dominguez & Dominguez Ltda, 2001.
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homologatória de conciliação ou de transação e o acordo extrajudicial homologado 

judicialmente como títulos executivos judiciais no próprio Código do Processo Civil 

brasileiro, especialmente nos art.447 a 449.

Como já citada, a Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, prevê a 

conciliação nos arts. 2, 20 e 26 e, no art. 76, prevê a possibilidade da transação penal.

Nota-se que a conciliação está solidificada na legislação brasileira, em que pese o

despreparo dos profissionais designados conciliadores ou mesmo o tempo exíguo destinado às 

audiências, esse instituto deixou de ser um método adequados para ser um mero procedimento 

processual.

3.4 A Arbitragem

Historicamente, o procedimento de arbitragem é conhecido por diversas sociedades,

segundo Trentin, sendo que, na Grécia antiga, já se utilizava o método para resolução de 

conflitos. Também em Roma, mesmo após a queda do Império, escolhia-se um árbitro para 

decidir um conflito existente entre dois ou mais cidadãos.

A autora supracitada conceitua a arbitragem como um sistema de julgamento como

procedimento, técnica e princípios próprios, com força executória, em que duas ou mais 

pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, em litígio, estabelece por via 

contratual, que um terceiro resolverá a pendência havida entre elas, aceitando tal decisão.

Nesse sentido, a arbitragem, por ter a sentença proferida por um terceiro, é 

considerada uma forma de resolução de conflito heterocompositiva, assemelhando-se à

jurisdição; no entanto é uma atividade não estatal.

Esse procedimento é uma das formas mais antigas, senão a mais antiga, de resolver 

controvérsias. Trentin  assevera que talvez tenha sido a arbitragem o precedente para a criação 

de órgãos judiciários permanentes. Contudo a utilização da arbitragem foi diminuindo ao 

longo do tempo após a criação dos códigos. Com a crescente ineficácia da justiça, o instituto

voltou a ser usado com mais frequência.
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Curioso é que, apesar de um terceiro proferir a sentença arbitral, as partes escolhem 

esse profissional, traduzindo autonomia de vontade e determinando, antecipadamente, o 

procedimento adotado e o prazo final para promulgação da sentença.

Destaca-se que, juntamente com a jurisdição, a arbitragem é o meio mais utilizado. 

Nesse contexto, Andrade afirma:

Em verdade, inúmeras são as possibilidades de composição de litígios além da 
jurisdição estatal que, junto com a arbitragem, forma o conjunto dos meios 
heterocompositivos de solução de conflitos, nos quais esta solução é imposta por um 
terceiro imparcial. A preponderância, na tentativa de resolução de conflitos, é da 
jurisdição, já que proporciona, uma vez que é exercida pelo Estado, um alto grau de 
garantia, qualidade e coerção.

A arbitragem é uma forma de resolução de conflitos em que a decisão é dada por um 

terceiro, o árbitro, que é escolhido pelos conflitantes, cuja sentença vincula as partes, sendo 

seu cumprimento passível de execução no Poder Judiciário. (TRENTIN)

De acordo com Santos73, citado por Trentin, é necessário lembrar que a escolha das 

partes pelo procedimento arbitral exclui o Poder Judiciário da apreciação do mérito do 

conflito.

Mas a sentença arbitral poderá ser questionada no Poder Judiciário em caso de vício, 

com uma ação para sua anulação ou para uma possível execução.

A arbitragem é amparada na Lei nº 9.307/96; no entanto nesta lei também está citada a 

conciliação, sendo obrigatória no início do procedimento e quando há resistência de uma das 

partes quanto à arbitragem. Sendo assim, Andrade74 comentou: 

A conciliação está presente também na Lei de Arbitragem (Lei n° 9.307/96). Prevê 
seu artigo 7°, § 2°, que, existindo cláusula compromissória e havendo resistência 
quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da 
outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o 
juiz audiência especial para tal fim, quando previamente tentará a conciliação acerca 
do litígio. Já o § 4° do artigo 21 da aludida lei, dada a proximidade entre os 
procedimentos da justiça estatal e da justiça arbitral, determina que compete ao árbitro 
ou ao respectivo tribunal, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, a 
qual, uma vez exitosa pode ser declarada mediante sentença arbitral.

–––––––––––
73 SANTOS, Ob. Cit.
74 ANDRADE, Ob. Cit.
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Como já comentado, em virtude da ineficácia da justiça, as formas alternativas de 

resolução de disputa estão se difundindo. A arbitragem está seguindo o mesmo caminho, 

sendo cada vez mais utilizada. Nesse sentido, Perlingieri75, citado por Andrade, afirma: 

A arbitragem aparece como uma das formas mais evidentes de tal tendência: de uma 
parte desestataliza a função jurisdicional, atribuindo, de fato, o poder decisional a 
sujeitos fora da magistratura ordinária; de outra, põe os pressupostos para a criação de 
uma jurisprudência e de uma prática negocial referíveis a ordenamentos não nacionais 
como, por exemplo, a lex mercatoria como regra de disciplina uniforme das relações 
comerciais internacionais (PERLINGIERI, 2008, p. 39).

Com o intuito de afastar as incertezas e a falta de conhecimento quando se trata de 

comércio internacional, muitas empresas escolhem a arbitragem como método para resolver 

possíveis conflitos. Dessa forma, Andrade76 assevera:

A arbitragem possui larga utilização na seara empresarial, estando também muito 
presente nos contratos internacionais e, por consequência, no comércio exterior. Isto 
ocorre, em grande parte, porque o instituto faz vencer as incertezas e inseguranças que 
surgem naturalmente quando uma parte domiciliada em um país acorda um negócio 
com outra, domiciliada em outro país. A arbitragem é capaz de assegurar, assim, que 
eventual controvérsia existente em função do aludido contrato, seja decidida sem que 
haja a necessidade de se recorrer a um tribunal do país da parte adversa.

O mesmo autor, citando Lobo77, relaciona as mais importantes cortes internacionais de 

arbitragem:

Inúmeras são as instituições que praticam a arbitragem internacional, sendo as mais 
conhecidas e procuradas a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio 
Internacional (Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale), com sede em Paris; a Corte de Arbitragem Internacional de Londres 
(London Court of International Arbitrations), com sede na capital inglesa; e a 
Associação Americana de Arbitragem (American Arbitration Association), 
estabelecida na cidade de Nova Iorque (LOBO, 2003)

Ainda sobre legislação internacional, mais uma vez Andrade cita Lobo78, que comenta 

a convenção internacional sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras:

–––––––––––
75 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
76 ANDRADE, Ob. Cit.
77 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Uma introdução à arbitragem comercial internacional. In: ALMEIDA, 
Ricardo Ramalho (Coord.). Arbitragem interna e internacional. Questões de doutrina e da prática. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 3-51.
78 LOBO, Ob. Cit.
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O Brasil, a exemplo de diversos outros Estados, elaborou sua lei nacional sobre 
arbitragem sob os auspícios da Lei Modelo da UNCITRAL (United Nations 
Commission on International Trade Law), órgão da Organização das Nações Unidas 
(ONU). A Lei Modelo foi aprovada em assembleia realizada em 11 de dezembro de 
1985. Mas ainda em 10 de junho de 1958 foi assinada por 29 (vinte e nove) países, a 
convenção internacional sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras, conhecida como Convenção de Nova Iorque e considerada o documento 
básico da arbitragem comercial internacional. Dita Convenção está hoje ratificada por 
quase todos os países importantes do mundo, inclusive o Brasil que, com inescusável 
atraso, somente o fez recentemente, tendo sido promulgada pelo Decreto n° 4.311, de 
23 de julho de 2002 (LOBO, 2003).

Cabe salientar que a arbitragem, tal qual a jurisdição, guia-se pelos princípios 

aplicados à justiça estatal, como o contraditório, a ampla defesa, a igualdade de tratamento 

das partes, a imparcialidade e a independência do árbitro, bem como o livre convencimento 

do julgador (ANDRADE, 2012). Nesse sentido, Lobo assevera:

Os árbitros são juízes de fato e de direito, exercem a função pública de ministrar a 
Justiça e garantir a paz social e estão sujeitos aos mesmos requisitos de independência 
e imparcialidade dos juízes estatais. O processo arbitral, embora estabelecido por 
consenso das partes, deve observar os requisitos básicos do processo judicial, quais 
sejam o contraditório, a igualdade das partes, o livre convencimento dos árbitros. A 
sentença arbitral deve ater-se aos contornos determinados pela lei, sob pena de 
nulidade. Tudo isso porque a convenção de arbitragem exclui o processo judicial, mas 
a sentença arbitral regularmente proferida obriga as partes e é passível de execução 
forçada perante os juízes e tribunais estatais, da mesma forma que a sentença judicial
(LOBO, 2003).

Mesmo sendo um método adequado, o acordo entre as partes não é o objetivo da 

arbitragem. No entanto a possibilidade de conciliação está previsto no § 4° do artigo 21, da 

Lei n° 9.307/96, podendo ser homologado pelo árbitro.

Andrade ressalta ainda que “... podem ser levados à justiça arbitral os litígios relativos 

a direitos patrimoniais disponíveis, assim compreendidos os que podem ser objeto de 

renúncia, cessão, transferência, ou, de maneira geral, qualquer espécie de transação. É o que 

estipula o artigo 1° da Lei de Arbitragem, o qual também prescreve que todas as pessoas 

capazes de contratar podem se valer do instituto para dirimir litígios.”
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4 A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO CIVIL 

BRASILEIRO – PROJETO DE LEI 8046/2010

Neste tópico do trabalho, serão comentados os artigos do Projeto de Lei 8046/ 2010 

referentes à Seção V - dos Conciliadores e dos Mediadores Judiciais, que se inicia no art. 144 

e prossegue até o art.153.

Com o intuito de recordar tema já abordado anteriormente, cabe destacar que o Estado 

soluciona ou tenta dar fim ao conflito por meio de uma sentença, porém não consegue, na 

maioria das vezes, pacificar a situação apresentada. 

A mediação busca o objetivo da pacificação social e possui três elementos básicos, 

segundo Pinho79, que são a existência de partes em conflito, uma clara contraposição de 

interesses e um terceiro neutro capacitado a facilitar a busca pelo acordo.

Claro está, para aqueles que labutam na área da justiça, que encontrar um consenso por 

meio do processo de mediação não é tarefa fácil. Preparação apropriada, treinamento anterior 

e dedicação é o que se espera de um mediador, para ao menos tentar solucionar o conflito que 

lhe foi apresentado. Segundo Pinho, “Seria um erro grave pensar em executar mediações em 

série, de forma mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz com as audiências prévias ou de

conciliação, nos juizados especiais e na justiça do trabalho.” 

O mesmo autor ressalta que “via de regra, a mediação é um procedimento 

extrajudicial. ... Contudo, nada impede que as partes, já tendo iniciado a etapa jurisdicional, 

resolvam retroceder em suas posições e tentar, uma vez mais, a via conciliatória.”

O procedimento acima, a doutrina denomina a mediação incidental ou judicial. Na 

sequência, Pinho afirma que a mediação incidental pode ser realizada em duas hipóteses: ou o 

juiz, ele próprio, conduz o processo, funcionando como um conciliador ou designando um 

auxiliar para tal finalidade (artigos 331 e 447 do C.P.C.); ou as partes solicitam ao juiz a 

suspensão do processo, pelo prazo máximo de seis meses, para a efetivação das tratativas de 

conciliação fora do juízo (artigo 265, inciso II, c/c § 3º, também do C.P.C.).

–––––––––––
79 PINHO, Humberto Dalla Bernardino. A Mediação no Direito Brasileiro: Evolução, Atualidades e 
Possibilidades no Projeto no Novo Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.humbertodalla 
.pro.br>. Acesso em: 4 dez.2013.
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A Seção V do PL 8046/2010, dos conciliadores e dos mediadores judiciais, está 

inserida no Capítulo III - dos Auxiliares da Justiça, onde o artigo 129, que abre o capítulo, 

traz: “São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições são determinadas pelas 

normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria judicial, o oficial de 

justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador e o 

conciliador judicial.” 

Por sua vez, o Capítulo III foi inserido no Título VI - do Juiz e dos Auxiliares da 

Justiça.

Logo no art. 144, o PL diz que cada tribunal pode criar um setor de conciliação e 

mediação ou programas destinados a estimular a autocomposição, o que já ocorre em alguns 

tribunais. No entanto, como observa Spengler80, nenhum prazo é estabelecido para a 

realização de tal intento.

Os princípios que regem a conciliação e a mediação estão no § 1º desse mesmo artigo:

os da independência, da neutralidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade e da informalidade. Os §§ 2º e 3º tratam especificamente da confidencialidade, 

sendo que o § 2º estende o sigilo a todas as informações produzidas ao longo do 

procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por 

expressa deliberação das partes; e o § 3º afirma, que em virtude do dever de sigilo, inerente à 

sua função, o conciliador e o mediador e sua equipe não poderão divulgar ou depor acerca de 

fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.

Ao se referir ao princípio da independência, Spengler assevera com propriedade:

O princípio da independência estabelece que o conciliador/mediador não pode possuir 
relações estreitas (amigo, parente, empregado etc.) com os conciliandos/mediandos, 
pois, nesse caso, a tendência é agir de forma parcial. Importa salientar que a 
independência dos conciliadores/mediadores diverge da independência dos 
magistrados, uma vez que, ao proferir suas decisões, os magistrados decidem de 
acordo com suas próprias convicções e valores. Já os conciliadores/mediadores não 
podem influenciar os conflitantes com base nos seus costumes e valores.

Mas a independência aqui vai além desses dois aspectos, uma vez que diz respeito 
também à hipótese de garantir autonomia e liberdade ao conciliador/mediador para 
que realize a sessão conforme seus conhecimentos e práticas, livre de pressão interna 
e/ou externa, seja quanto aos resultados, seja quanto à condição do procedimento.

–––––––––––
80 SPENGLER, Ob. Cit.
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Apesar de propor a total isenção dos profissionais de mediação e conciliação, estes 
terão que ser muito bem preparados para não permitir, ao longo das sessões, que suas 
convicções influenciem ao tentar a pacificação social entre as partes.

O art. 145, em seus §§, traduz a diferença entre os dois institutos:

Art. 145. A realização de conciliação ou mediação deverá ser estimulada por 
magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.
§ 1º O conciliador poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de 
qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.
§ 2º O mediador auxiliará as pessoas interessadas a compreenderem as questões e os 
interesses envolvidos no conflito e posteriormente identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício mútuo.

Os art. 146 e 147 do PL tratam da escolha e do registro dos conciliadores e 

mediadores. As partes são livres para proceder a escolha tanto do mediador, como do 

conciliador, desde que haja concordância do nome entre os conflitantes. Caso não haja acordo 

sobre um só nome, acontecerá um sorteio entre os profissionais previamente habilitados em 

um registro que cada Tribunal deverá ter de todos aqueles que preencherem os requisitos 

exigidos. 

Interessante também que o anteprojeto deu a devida importância para a formação do 

mediador e do conciliador, no § 1º, art.147: “Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, 

entre os quais, necessariamente, a capacitação mínima, por meio de curso realizado por 

entidade credenciada, o conciliador ou o mediador, com o certificado respectivo, requererá 

inscrição no registro do tribunal.”

Além da formação, houve a preocupação nos §§ 3º e 4º do art. 147, com o 

desempenho dos profissionais, que deverá também constar do registro:

§ 3º Do registro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes 
para a sua atuação, tais como o número de causas de que participou, o sucesso ou o 
insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como 
quaisquer outros dados que o tribunal julgar relevantes.
§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo 
tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e 
fins estatísticos, bem como para o fim de avaliação da conciliação, da mediação, dos 
conciliadores e dos mediadores.

Quanto ao aspecto ético, Pinho destaca que “A Comissão, utilizando alguns 

dispositivos que já se encontravam no Projeto de Lei de Mediação, também se preocupou com 
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os aspectos éticos de mediadores e conciliadores. Nesse sentido, fez previsão das hipóteses de 

exclusão dos nomes do cadastro do Tribunal, cabendo instauração de procedimento 

administrativo para investigar a conduta (art. 148).”

Na sequência, o autor comenta os arts. 149, 150 e 151: “Há, também, previsão para o 

impedimento (art. 149), a impossibilidade temporária (art. 150) e a chamada "quarentena"

desses profissionais, que ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado a partir do término 

do procedimento, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer dos litigantes (art. 151).”

O artigo 152 trata de maneira genérica da remuneração de conciliadores e mediadores,

pois tabela será fixada pelo tribunal, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça. 

Sobre a remuneração desses profissionais, Spengler observa:

É importante ressaltar que os mediadores e conciliadores devem receber remuneração 
adequada com a função que desenvolvem, o que evitaria o voluntariado e atrairia 
profissionais habilidosos e bem treinados para o desempenho da função. Desse modo, 
institucionalizar-se-ia a profissão de mediador e de conciliador, criando-se exigências 
a ela inerentes, tais como a formação adequada e a atualização do conhecimento e das 
técnicas

Finalmente, o art.153 propõe que as disposições dessa Seção não excluem outras 

formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou 

realizadas por intermédio de profissionais independentes. Dessa forma, esse artigo vislumbra 

outros métodos de conciliação e mediação que porventura sejam estabelecidos por 

profissionais independentes.
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5 CONCLUSÃO

A sociedade mundial encontra-se em constante mutação em razão do aumento 

populacional, dos problemas econômicos, a crescente demanda por bens duráveis e não 

duráveis, da evolução tecnológica e da troca de informações decorrentes da globalização. 

Tais atividades geram o aumento das relações pessoais em todas as áreas da economia, 

seja no setor de serviços ou no da indústria, por exemplo. Consequentemente a demanda pela 

tutela jurisdicional do Estado cresce em maior escala do que o Poder Judiciário suporta. Dessa 

forma, os serviços prestados pelo Estado deixam a desejar e este se vê obrigado a procurar 

outros métodos adequados para a resolução de conflitos e atender às expectativas da 

população.

Os métodos adequados/alternativos de resolução de conflitos vem sendo cada vez 

mais utilizados. A negociação, a conciliação, a arbitragem e a mediação são aplicadas em 

situações específicas, e as próprias partes podem decidir qual utilizar ou um profissional 

habilitado pode interceder nesse sentido.

Por sua vez, os métodos adequados auxiliam a população na percepção de que um 

processo judicial pode não ser a solução do seu conflito. Muitas das vezes, o processo é 

demorado e caro, sendo que, ao final, não satisfaz qualquer das partes envolvidas.

Nosso ordenamento jurídico garante expressamente, no art. 5º, inc. XXXV, CF/88, que 

todo cidadão não terá excluída a apreciação de lesões ou ameaças de seus direitos pelo Poder 

Judiciário, traduzindo o princípio do acesso à justiça. 

No entanto o princípio supracitado não afirma que o estado é detentor de exclusividade 

para solucionar as disputas que ocorrem entre os cidadãos. O estado pode indicar ou o próprio 

indivíduo procurar outro meio para encontrar uma solução para o conflito antes de buscar a 

jurisdição. 

Claro está que o Estado, por meio da jurisdição, tem o dever de atender a todos aqueles 

que “batem a sua porta” à procura de justiça. Contudo o Poder Judiciário mostra-se incapaz 

em satisfazer a todos, principalmente no quesito do tempo de duração do processo.

Nesse sentido, a utilização da negociação, da conciliação, da arbitragem e da 

mediação permite aos cidadãos outra via diferente da jurisdição para resolução de disputas.

Cada método é aplicado em situação específica e, dependendo desta, mais de um pode 

ser aplicado. As partes decidem sobre qual método será utilizado sob a orientação, ou não, de 

um profissional preparado adequadamente. 
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Nesse contexto, a mediação permite dar continuidade à relação que as partes 

mantinham antes de a disputa acontecer. Este método é o mais indicado para os casos onde as

relações pessoais são perenes, como família, vizinhos e no ambiente de trabalho.

Para alcançar esse objetivo, o mediador precisará estar treinado e necessitará de 

tempo, significando que uma sessão de quinze minutos não será o suficiente, como acontece, 

por exemplo, nas audiências de conciliação dos Juizados Especiais.

Já a negociação tem por principal característica prescindir da intervenção de terceiros. 

Nela, são as próprias partes que argumentam na busca de uma solução para o conflito, por si 

ou por seus representantes. É o método mais utilizado no dia-a-dia de qualquer de nós. A todo 

o momento, negocia-se algo, em família, no trabalho, no comércio.

Além disso, a diplomacia o elegeu como método próprio para resolução de conflitos 

nas relações internacionais.

A conciliação é um método em que um terceiro conciliador participa, porém não 

possui o poder de intervir na relação obrigacional e emitir sentença própria que vincule as 

partes. Diferentemente da mediação, o conciliador tem atuação ativa, sugerindo propostas de 

acordo para que as partes saiam satisfeitas da audiência. 

O procedimento da arbitragem é uma forma de resolução de conflitos na qual a 

sentença é proferida por um árbitro, escolhido pelos conflitantes, sendo que a sua decisão

vincula as partes. Quando as partes escolhem a arbitragem para resolver sua disputa, estão 

excluindo a jurisdição de fazê-lo. É amparada pela Lei nº 9.307/96 e muito utilizada pelas 

empresas no comércio exterior.

A mediação e a conciliação foram inseridas no Projeto do Novo Código Civil 

Brasileiro – Projeto de Lei 8046/2010. Apesar de virem expressarem alguns artigos genéricos,  
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não deixam de ser uma evolução para dar alternativas para a população resolver seus 

conflitos.

É de ressaltar que os métodos adequados de resolução de conflitos não podem ser 

considerados como a panaceia que resolverá todos os males da justiça brasileira ou solucionar 

todos os conflitos que surjam na sociedade. No entanto, desde que sejam bem aplicados, 

poderão, sim, ser alternativas adequadas para atender às demandas da população na busca de 

justiça.
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