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RESUMO



As divergentes e, cada vez mais, complexas relações sociais tem exigido do
Poder Judiciário o aprimoramento no modo de solucionar os conflitos. Muitas
vezes  o  modelo  de  resolução  adversarial  tradicional  não  é  suficiente  para
resolver devidamente uma determinada questão. É a partir desta necessidade
que os métodos alternativos de resolução de disputas vêm ganhando espaço
no ordenamento jurídico, conforme é possível observar por meio do texto do
Projeto  de  Novo  Código  de  Processo  Civil,  que  tramita  em nossas  Casas
Legislativas e fortalece os institutos da conciliação e mediação. Neste ínterim,
serão abordados, de uma forma geral, os métodos alternativos de solução de
conflitos, mais especificamente no que tange à diferenciação teórico-jurídica de
dois  deles,  quais  sejam:  a  conciliação  e  a  mediação,  na  medida  em que,
apesar  de  possuírem características  em comum,  são  institutos  que não se
confundem. Cabe ressaltar que apesar da importância e valor da mediação no
âmbito extrajudicial este trabalho se limitará a explorar melhor o instituto da
mediação judicial, tendo em vista que o parâmetro é o Projeto de Novo Código
de Processo Civil.

Palavras-chave: 1. Mediação; 2. Conciliação; 3. Código de Processo Civil.  4.
Projeto de lei. 5. Acesso à justiça.

ABSTRACT



The divergences and increasingly social complex relationships have required
the improvement of the judiciary in order to solve conflicts. Often the traditional
adversarial model resolution is not sufficient to solve properly a particular issue.
It is from this need that alternative methods of dispute resolution are gaining
space in legal system, it can be observed from the text of the Draft New Code of
Civil Procedure under discussion in their Legislatives Houses that strengthens
the institutions of conciliation and mediation. In this work will be discussed, in
general,  alternative  methods  of  conflict  resolution,  specifically  regarding  the
theoretical and legal differentiation of the two of them, namely: conciliation and
mediation, in that, despite having characteristics in common, they are institutes
that won’t be confused. It is noteworthy that despite of the importance and value
of mediation under extrajudicial, this work will be limited to explore better the
institute of mediation proceedings, given that the parameter is the Draft New
Code of Civil Procedure.

Keywords: 1. Mediation. 2.Conciliation. 3. Code of Civil Procedure. 4. Draft law.
5. Acess to justice.
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INTRODUÇÃO

“Na  adversidade  é  aconselhável  seguir  um  caminho
audacioso”. Sêneca.

“Onde não há conselhos fracassam os projetos, mas com os
muitos conselheiros há bom êxito.” Provérbios, 15:22.

Com a ampliação dos métodos de acesso à justiça na cultura jurídica

mundial,  é  necessário  estabelecer  uma  adequada  distinção  em  relação  à

conciliação e a mediação, tendo esta última chegado gradativamente à cultura

brasileira,  já  que  apesar  da  finalidade  conciliatória  em  comum,  as  duas

apresentam distinções nítidas em seus propósitos e alcance social que serão

destacadas ao longo do trabalho.

É  árdua  a  tarefa  de  distinguir  a  mediação  e  a  conciliação  pela

proximidade existente entre seus propósitos, isto é, resolver o conflito de forma

consensual.  Com  o  Judiciário  cada  vez  mais  assoberbado,  isto  é,  com  o

número  de  ações  muito  maior  do  que  pode  suportar,  além  do  desgaste

causado por um processo judicial às partes, dentre outros motivos, é que surge

a necessidade de outros métodos de resolução de conflitos.

Importante destacar que, apesar das grandes contribuições observadas

a partir da análise da mediação extrajudicial, o presente trabalho se propõe a

analisar  de uma forma mais abrangente a mediação judicial,  principalmente

pelo fato de ser um dos objetos presentes no texto de Projeto de novo Código

de Processo Civil.

Nesse aspecto,  é  possível  observar  que o Poder  Judiciário  brasileiro

possui uma experiência muito maior com o instituto da conciliação do que o da

mediação,  o  que  é  mais  uma  justificativa  para  a  necessidade  de  uma

delimitação específica desta última para que não seja abordada como um tipo

de conciliação, mas como instituto próprio de solução alternativa de conflito.
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Desta  forma,  esta  monografia  visa  o  destaque  das  principais

características  tanto  da  mediação,  como  da  conciliação,  demonstrando  a

importância da distinção entre esses institutos, na medida em que, apesar de

terem objetivos em comum, isto é, a pacificação do conflito, possuem níveis de

eficácia diferenciados para determinados tipos de relacionamentos e conflitos.

Além disso, será abordada a questão da disposição dos artigos sobre a

mediação e conciliação no Projeto de Lei de Novo Código de Processo Civil

(PL  nº  8.046  de  22  de  dezembro  de  2010)1 que  tramita  na  Câmara  dos

Deputados, no sentido de perceber quais serão os possíveis impactos à prática

judicial,  mostrando-se  necessário  delimitar  bem  o  significado  dos  dois

institutos,  que  aparentam  ser  tão  próximos,  mas  que,  na  realidade,  são

distantes na essência.

No  primeiro  capítulo,  serão  abordados  os  meios  alternativos  de

resolução de conflitos, de um modo geral, e a relação destes com a chamada

nova onda de acesso à justiça. Já no segundo, o foco será a conciliação, isto é,

desde seu histórico até a realidade prática do instituto. O terceiro capítulo se

preocupará em delimitar o termo mediação, com seu significado, características

e peculiaridades.

Ao chegarmos ao capítulo quatro será possível identificar alguns pontos

cruciais  que  delimitam  tanto  um  quanto  outro  instituto,  ou  seja,  serão

demonstradas  as  principais  diferenças  que  separam  os  procedimentos  da

mediação e conciliação, além da abordagem a respeito de suas semelhanças

que, muitas vezes, são o motivo para uma possível sobreposição dos métodos,

que não deve existir.

Finalmente,  o  último  e  quinto  capítulo  tratará,  especificamente,  da

mediação dentro do Projeto de Novo Código de Processo Civil, principalmente

no que tange a uma possível desnaturalização de sua essência, assim como

supostas implicações futuras.

1 Disponível  em:  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codt
eor=831805&filename=PL+8046/2010
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1. MEIOS  ALTERNATIVOS  DE  SOLUÇÃO  DE  CONFLITOS:  NOVA

ONDA DE ACESSO À JUSTIÇA

As divergentes e, cada vez mais, complexas necessidades sociais têm

exigido do Poder Judiciário um papel singular, como nos mostra o compromisso

internacional assumido pelo Brasil em 1998 junto aos Supremos Tribunais de

Justiça  Ibero-Americanos  em  Caracas,  com  o  objetivo  principal  de

modernização da administração da Justiça, como sugerido pelos Chefes de

Estado  e  de  Governo  Ibero-Americanos  na  Declaração  de  Margarita  em

novembro de 1997.2

O  Supremo  Tribunal  Federal  brasileiro,  representado  pelo  Ministro

Carlos  Mário  Velloso,  na  época  Vice-Presidente  da  Corte,  com  os  demais

representantes das Cortes Supremas dos demais países, após concluírem que

a  crise  de  nossas  sociedades  é  a  crise  de  nossas  próprias  instituições  e

enfatizarem a importância da independência e autonomia do Poder Judiciário

como instrumento de garantia dos direitos humanos; ressaltando, que ações

conjuntas, como intercâmbio recíproco de experiências e informações, devem

ser  adotadas  entre  as  nações,  subscreveram  compromisso  cujo  teor  é  o

seguinte:

 

As Cortes e Supremos Tribunais Ibero-americanos presentes nesta
Reunião  de  Cúpula,  conscientes  da  importância  de  garantir  de
maneira eficaz o acesso à Justiça, reconhecemos a necessidade de
promover mecanismos alternos de resolução de conflitos através das
seguintes políticas: 
Promover  a  utilização  dos  mecanismos  alternos  de  resolução  de
conflitos. 
As Cortes e  Supremos Tribunais deverão estabelecer  o âmbito de
aplicação dos mecanismos de solução alterna de conflitos. 
Realizar as políticas mediante as seguintes ações: 

2 Disponível  em:  http://www.segib.org/documentos/por/DECLARASAO_MARGARIDA.pdf.
Último acesso em: 17/03/2013.
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1. Elaborar projetos relacionados com a tipificação dos assuntos que
devem ser  submetidos  aos  mecanismos  alternos  na  resolução  de
conflito. 
2. Elaborar um estudo de custos econômicos e da oportunidade dos
mecanismos de solução alterna de conflitos. 
3. Avaliar a eficiência da conciliação, da resolução de controvérsias
em igualdade (juízes de paz) e da arbitragem interna e internacional. 
4.  A  criação  de  um  sistema  de  conciliação  e  arbitragem  ibero-
americano. 
5. Educar para a negociação dos conflitos, tanto os cidadãos quanto
os que participarem de cada mecanismo. 
6.  Promover  a  criação  de  Centros  de  Mediação  como  outro
mecanismo de resolução alternativa de conflito.

Cingidos  a  esse  compromisso  internacional,  devidamente  chancelado

pelo  Supremo Tribunal  Federal,  entende-se que também é dever  do  Poder

Judiciário  brasileiro  apoiar  as  iniciativas  de  adoção  de  vias  alternativas  de

resolução de conflitos.3

Quanto mais complexas as relações sociais, maiores as possibilidades

de surgimento de conflitos. E quanto maior a quantidade de conflitos, maior a

necessidade  dos  indivíduos  de  verem  amparadas  as  suas  angústias  e

frustrações.

É inquestionável que onde há pessoas, há conflitos inerentes às suas

relações. Destas, portanto, advêm as tensões latentes nos relacionamentos,

chegando ao Judiciário que, abarrotado de ações, por vezes, tem se mostrado

ineficiente na prestação de uma real solução ao conflito gerado por relações

continuadas, por exemplo,  aquelas onde mesmo após o processo judicial  a

ligação entre as partes continua a existir, independentemente da vontade das

mesmas. 

Nesse  contexto,  é  possível  observar  que  os  métodos  alternativos  de

resolução  dos  conflitos,  como  a  Arbitragem,  a  Conciliação  e  a  Mediação,

ganham força,  a  cada dia,  sendo imprescindível  a  difusão de tais  métodos

como um efetivo  meio  de pacificação social,  além de ampliar  os  meios  de

acesso à justiça.

 No  que  tange  à  Arbitragem,  temos  que  a  Lei  nº  9307,  de  23  de

setembro de 1996, veio para dar uma nova roupagem a esse procedimento no

Brasil, tendo como base importantes princípios, como a autonomia da vontade,

3ANDRIGHI,  Fátima  Nancy.  Formas  Alternativas  de  Solução  de  conflitos.  Disponível  em:
HTTP://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/587/Formas_Alternativas_Solu
%c3a7%c3%a3o.pdf?Sequence=4. Acesso em: 28.09.12.
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boa-fé  entre  as  partes,  devido  processo  legal,  imparcialidade  e  livre

convencimento  do árbitro,  motivação da sentença arbitral,  autonomia  da lei

arbitral ou cláusula compromissória e a competência.

Nesse  procedimento,  as  partes  maiores  e  capazes,  divergindo  sobre

direito de cunho patrimonial, submetem o litígio ao terceiro (árbitro) que deverá,

após regular procedimento, decidir o conflito, sendo tal decisão impositiva.4 

Quanto à conciliação, observa-se que o legislador brasileiro deu certa

importância  a  tal  instituto,  estando  presente  em  diversos  momentos  no

ordenamento jurídico brasileiro, como a previsão do artigo 331 do Código de

Processo  Civil  (CPC)  que  consagra  a  possibilidade  de  realização  de  uma

audiência  específica  para  que  a  conciliação  possa  ser  desenvolvida.  Além

disso, há no mesmo livro processual (artigo 447), a oportunidade de uso deste

método pelo juiz antes do início da Audiência de Instrução e Julgamento. 

Cabe observar, dentro de tal contexto, que o conciliador é um terceiro

que  faz  a  intermediação  entre  as  partes  em  conflito,  auxiliando-as,  seja

sugerindo soluções ou fazendo que as mesmas colaborem até chegarem num

acordo.

Já  o  instituto  da  mediação,  um  dos  objetos  de  análise  do  presente

trabalho,  ainda  é  pré-maturo  no  quesito  legislação  brasileira.  Apesar  disso,

encontramos facilmente a prática deste método em diversas experiências, que

serão exemplificadas adiante, por todo o território nacional.  

A dinâmica da mediação de conflitos, assim como a da conciliação e a

da arbitragem, prevê em sua estrutura um terceiro que auxiliará as partes na

resolução do conflito, mas este terá uma função menos participativa e nem um

pouco arbitrária. 

Pelo  contrário,  o  papel  do  mediador  consiste,  primordialmente,  em

promover,  através  de  técnicas  específicas,  o  diálogo  para  que  os  próprios

protagonistas  do  conflito  encontrem  uma  maneira  de  resolvê-lo,  gerando

benefícios  recíprocos,  saindo  completamente  da  lógica  adversarial

predominante na sociedade brasileira, até então.

É possível perceber que a mediação propõe uma virada paradigmática

dentro  do  conjunto  dos  meios  alternativos  de  solução  de  conflitos,  pois  a

4 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.  Mediação: A redescoberta de um velho aliado na
solução de conflitos; in: Acesso à Justiça e efetividade do Processo. Geraldo Luiz Mascarenhas
Prado (coord.). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. Pg. 03.
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negociação busca um fim comum, qual seja, atender às demandas de todos os

envolvidos,  com  ganhos  recíprocos.  Diferente  da  conciliação  que,  ainda

contaminada pela postura adversarial existente no conflito, tem como fim um

acordo,  em  regra  com  atendimento  de  demandas  pessoais  daqueles

envolvidos no conflito.

Nesse contexto, a mediação, possui um foco completamente diferente,

na medida em que objetiva resolver um impasse. Se ocorrer um acordo será

apenas uma consequência de tal resolução, já que tal procedimento prima pela

cooperação das partes sem qualquer tipo de imposição.

Acrescenta-se  a  este  fato  que  a  finalidade  da  mediação  não  é

simplesmente solucionar o conflito, mas a restauração da relação social  por

meio de técnicas criativas que possam transformar a relação conflituosa em

uma relação harmônica, isto é, pacífica entre os envolvidos, tudo isso através

do diálogo e ganhos mútuos.

O direito de acesso à justiça se torna fundamental na medida em que

não há sentido em o indivíduo possuir um direito, porém não dispor de meios

para reivindicá-lo. Nessa lógica, é possível observar que um processualismo

rígido  vem  dando  lugar  a  um  processualismo  moderno  que  visa  à  efetiva

transformação do conflito5. 

Nesse contexto é que se inserem os métodos alternativos de resolução

de conflitos, isto é, que aumentam as possibilidades de resolução do conflito.

Carlos Eduardo de Vasconcelos destaca a importância, por exemplo, de uma

mediação  transformativa,  sendo  aquela  que  prioriza  a  justiça  através  da

discussão e exposição de opiniões das partes.

(...)  a  dimensão  restaurativa  do  direito,  fundada  no  discurso
persuasivo da mediação transformativa de conflitos e na reparação
negociada  antecede  e  suplementa  a  possível  emergência  de  uma
atuação  estatal,  coercitiva.  Dessa  forma,  não  é  legítima  qualquer
iniciativa  tendente  a  inibir  o  desenvolvimento  dessa  justiça
restaurativa, dessa mediação transformativa do conflito pela própria
cidadania, como movimento complementar e independente.6

Desta forma, conforme o autor propõe, é preciso que o Direito, com base

em seus  princípios  mais  gerais,  como o  da  dignidade  da  pessoa  humana,

integre  esses  mecanismos  com  o  fim  de  restaurar,  de  fato,  as  relações

5 VASCONCELOS, Carlos  Eduardo  de.  Mediação  de conflitos  e  práticas restaurativas.  Ed.
Método, São Paulo, 2008.Pg. 45.
6 Idem, pg. 48.
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subjetivas em conflito.

A respeito  da relação entre os  métodos alternativos  de resolução de

disputas e o acesso à justiça é importante observar os ensinamentos de Mauro

Cappelletti7, que perpetuou a ideia de pleno acesso à justiça ao sistematizar as

Ondas Renovatórias do Direito Processual. 

Afirma  que  a  primeira  delas  consiste,  basicamente,  na  assistência

judiciária; a segunda está relacionada à ideia de representação jurídica para

interesses  difusos,  quer  dizer,  desde  a  proteção  ao  meio  ambiente  até  as

demandas  de  defesa  do  consumidor.  Já  a  terceira  inclui  as  outras  duas  e

acrescenta um enfoque maior no acesso à justiça, concernente numa tentativa

de  derrubar  as  barreiras  inerentes  a  este  de  um  modo  mais  objetivo  e

articulado.

Neste contexto, seria mais fácil chegar à Quarta Onda Renovatória, isto

é,  a  efetividade  dos  direitos  processuais.  A  partir  do  ensinamento  do

doutrinador, nos damos conta da importância que é garantir o acesso à justiça,

um importante viés dos Direitos Humanos num sistema jurídico que pretenda

ser igualitário e moderno.

Sobre a dificuldade de definir  o termo “acesso à justiça”,  Cappelletti8

descreve este como “o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus

direitos  e/ou  resolver  seus  litígios  sob  os  auspícios  do  Estado”.  Além  do

sistema  processual  ser  acessível  de  forma  igual  a  todos,  deve  produzir

resultados que sejam justos do ponto de vista social.

E  é  nesta  perspectiva  que  os  meios  alternativos  de  conflitos  devem

servir como forma de ampliação do acesso dos indivíduos à justiça. Tanto a

mediação como a conciliação têm muito a acrescentar no que tange à solução

de um conflito de forma mais fácil,  acessível  e direta,  isto  é,  por meio dos

métodos alternativos é possível resolver o litígio sem maiores burocracias e

formalidades, ou seja, não sendo preciso esperar por todos os procedimentos

até a sentença.

A este respeito,  é  que Cappelletti  atenta para o fato de que durante

muito tempo permaneceu uma ideia de um direito focado no normativismo e

7 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH. Bryant. Acesso à Justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet.
Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre, 1998. Pg. 31.
8 Idem, pg. 08.
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formalismo, onde o direito era olhado simplesmente sob um aspecto normativo

negligenciando um contexto social. Segundo ele, “o acesso formal, mas não

efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, mas não efetiva”.9

Portanto,  observa-se  que  o  baixo  custo,  a  rapidez  nos  mecanismos,

tendo como consequência processos mais céleres, normalmente,  tornam os

métodos alternativos de solução de conflitos um meio de efetivação àquele que

é tido como o mais importante dos direitos fundamentais, que é o acesso à

justiça, abrindo uma porta para a efetivação de todos os outros direitos.

9  CAPPELLETTI; GARTH. Acesso à Justiça. Pg. 09.
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2. A CONCILIAÇÃO

2.1. CONCEITO E HISTÓRIA

O termo conciliação vem do latim conciliatio e está ligado ao conceito de

concilium  (Concílio) adotada pelo cristianismo e que adquiriu, a partir dele, o

seu espírito, principalmente no entendimento quanto à necessidade absoluta

de acordo, ainda que forçado e mitigando os interesses privados.10

Nas  primeiras  comunidades  cristãs  eram realizados  os  Concílios,  de

tempos em tempos, isto é,  debates entre os líderes religiosos cristãos para

chegar  a  um  discurso  único  sobre  algumas  questões  basilares  da  religião

cristã.  Nesses encontros,  era  possível  observar  a  predominância  de  alguns

entendimentos: o primeiro deles era a visão ontológico-metafísica de que sobre

cada coisa existia apenas uma verdade e que esta poderia ser alcançada.

Baseada em textos bíblicos, o segundo entendimento perpassava pela

ideia  de que a harmonia deveria  predominar  na  comunidade cristã  se  esta

quisesse encontrar a salvação divina e o último, mas não menos importante,

era a máxima de que as comunidades cristãs somente conseguiriam resistir às

perseguições  políticas  e  religiosas  se  mantivessem  discursos  e  práticas

unificados, nem que para este fim tivessem que abrir mão de costumes locais

ou interesses específicos.11

Observa-se, a partir daí que a prática da conciliação teve a sua origem

desde  períodos  históricos  distantes  que  priorizavam  a  harmonia  da

comunidade através de discursos e práticas unificados. Assim, o instituto foi

ganhando força e sendo introduzido no ordenamento jurídico de diversos povos

ao  longo  do  tempo,  encontrando  espaço  também  no  ordenamento  jurídico

brasileiro.

A conciliação teve sua origem, no Brasil, desde 1824. Não é de hoje que

esse  conceito  aparece  como  via  de  composição  dos  litígios.  Desde  a

10 HANSEN, Gilvan Luiz.  A Resolução de Conflitos no Estado Democrático de Direito:  uma
Perspectiva Habermasiana. In: Direito e Filosofia – Diálogos, coord. FACHIN, Zulmar; JÚNIOR,
José Bannwart. Ed. Millennium, 2012. Pg. 110.
11 Idem, pg. 111.
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Constituição Imperial já havia estímulos para a sua realização, como é possível

observar através dos artigos 161 e 162 desta, onde imperava a determinação

de que nenhum processo poderia iniciar sem que tivessem intentado os meios

de reconciliação.

Essa determinação refletiu no artigo 23 do Decreto nº 737 de 1850 que

foi  o  primeiro  Código  Processual  elaborado  no  Brasil.  Porém,  apesar  das

iniciativas apontadas, por ter sido considerada onerosa e inútil na composição

de litígios (Decreto n. 359 de 1890), foi abolida na República.

As Constituições posteriores, isto é, de 1891 e 1934, deram aos Estados

a  faculdade  para  legislar  sobre  direito  processual  e,  com isso,  foi  possível

constatar que alguns Códigos locais, como os de Rio de Janeiro, Rio Grande

do Sul e São Paulo, abordavam o instituto da conciliação em seus textos.12

As Constituições de 1937 e 1946 resgataram a participação popular na

administração  da  Justiça  através  dos  conciliadores  e  juízes  leigos  que,

atualmente, se verifica nos Juizados Especiais.

Seguindo  a  linha  cronológica  dos  textos  maiores,  observa-se  que  a

Constituição de 1967, em seu artigo 136, fez recomendação aos Estados para

a  criação  das  funções  de  juízos  togados  com  investidura  limitada  para

julgamento das causas de pequeno valor, através de leis locais.

Segundo  afirma Roberto  Portugal  Bacellar13,  como quem pode  julgar

(considerado “o” mais) pode conciliar  (considerado “o” menos),  nos Estados

onde  ocorreu  a  criação  dessas  funções  de  juízes  togados  de  investidura

limitada eles também conciliavam as causas de sua competência.

A mesma regra manteve-se em relação à Emenda Constitucional nº 1,

de 1969, que trouxe, inclusive, norma referente à Justiça do Trabalho, onde a

conciliação já tinha previsão através do Decreto-Lei nº 5.452/43 (Consolidação

das Leis do Trabalho). 

A conciliação também aparece no Código de Processo Penal de 1941

para aqueles procedimentos criminais relacionados aos crimes de calúnia e

injúria. Cabe observar que, em relação à legislação especial ela aparece na Lei

que tratava de desquite e dos alimentos (Lei nº 968/49).

12 BACELLAR,  Roberto  Portugal.  Mediação  e  Arbitragem.  In:  Saberes  do  Direito.  Coord.
BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. Ed. Saraiva, 2012. Pg. 65.
13 Idem, pg. 66.
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Olhando para os dias de hoje, ainda que o preâmbulo da Constituição de

1988 e as legislações supracitadas e posteriores incentivem a utilização do

instituto  da  conciliação,  é  possível  perceber  a  valorização  de  uma  cultura

jurídica  adversarial,  muitas  vezes,  pelos  próprios  advogados  e  magistrados

que, normalmente, enxergam com certo receio a atuação consensual. 

Diante de todo o exposto, percebe-se que a conciliação é uma tentativa

de resolução do conflito que tenta sair da cultura da guerra ou do litígio. É onde

as partes têm a oportunidade de resolver as suas questões de uma forma mais

consensual.

Nesta linha, a conciliação é um instrumento de superação de conflitos

caracterizado pela presença de um terceiro que tenta realizar a pacificação do

litígio  através  de  um  acordo  entre  as  partes  conflitantes.  Temos  que  a

finalidade deste instituto é a realização de um acordo que possa resultar na

extinção  do  processo,  focando,  para  isto,  no  objeto  da  controvérsia  no

processo judicial.

No  atual  Código  de  Processo  Civil,  conforme  já  visualizado,

encontramos a conciliação no artigo 125,  IV,  determinando que o juiz deve

dirigir o processo conforme disposições do Código, competindo-lhe, inclusive,

tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.14

Demonstrando  a  valorização  do  instrumento  no  âmbito  judicial,  é

possível observar a menção à conciliação em outros dispositivos do mesmo

código,  como nos artigos  277,  331 e 584,  III,  objetivando em todos eles a

resolução dos conflitos.

Vários  Tribunais  estão,  fundamentados  em  tal  dispositivo,  instalando

Centros de Conciliação em segundo grau, até mesmo nos casos em que a

sessão  de  julgamento  poderia  ser  mais  rápida  do  que  o  instrumento

conciliatório,  na  medida  em  que  o  julgamento  pelo  Tribunal  enseja  a

possibilidade de vários recursos e o processo não termina, enquanto que uma

vez produzida a conciliação em segundo grau, ocorre, a extinção do processo

com resolução do mérito, sem possibilidade de recursos.15 

14 Dispositivo inserido pela Lei nº 8.952, de 13/12/1994.
15 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 68.
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Importante  mencionar,  ainda,  que  a  conciliação  ganhou  um  espaço

considerável na Lei nº 9.099/95, que estabelece os Juizados Especiais, através

do disposto nos artigos 16, 21, 73, conforme será aprofundado posteriormente.

Na definição proposta por Humberto Theodoro Júnior16, “a conciliação é,

em nosso processo civil, um acordo entre as partes para solucionar o litígio

deduzido em juízo”.  O artigo  448 do CPC determina que,  na  audiência  de

instrução,  antes  de  iniciar  esta  última,  o  magistrado  “tentará  conciliar  as

partes”, porque cumpre ao juiz a rápida solução do litígio.

Cabe observar que somente nas causas sujeitas à audiência é que cabe

a tentativa de conciliar, onde será tentada em todos os processos que tenham

natureza patrimonial  privada,  até  nos de rito  especial,  e  nos incidentais  ou

cautelares.

No estudo do conceito da conciliação faz-se necessário esclarecer que

esta e autocomposição não se confundem. Autocomposição é a solução do

conflito  por  vontade das partes e a conciliação é uma forma procedimental

consistente  na  intervenção  de  um  terceiro  intermediador  para  obter  a

autocomposição.17

Diferentemente da negociação, na conciliação existe a intervenção de

um  terceiro,  que  pode  ser  um  juiz,  dos  advogados,  além  do  poder  de

disposição das partes em relação ao processo. O conciliador busca aproximar

os envolvidos, tendo como resultado principal o acordo entre eles.

A conciliação significa uma discussão aberta e direta entre as partes,
podendo acontecer  antes  de  ser  instaurado  um processo  litigioso,
como alternativa de aproximação das partes, em razão de sua força e
poder em estabelecer um relacionamento harmonioso entre as partes
em conflito, influindo no acordo (...)18 

Assim, o intermédio do juiz, ainda que não bem sucedido, caracteriza

conciliação. Quanto aos efeitos, sendo frutífera a conciliação o juiz proferirá

sentença homologatória  de mérito,  com consequente  extinção do processo.

Não obtendo sucesso no procedimento, caberá ao juiz a fixação dos pontos

controvertidos.

16 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direto
processual civil e processo de conhecimento. Ed. Forense, Rio de Janeiro. 2010. Pg. 498 - 
17 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de direito processual civil. Ed. Forense. Rio de
Janeiro, 2012. Pg. 481.
18 TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e Soluções Alternativas. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2005, p.159.
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A conciliação possui como consequência a extinção do processo judicial,

sendo conduzida na maioria das vezes como uma fase do método adversarial

inserindo-se  num  contexto  que  prestigia  a  forma  heterocompositiva  de

resolução do conflito.

A partir do cenário relatado, é perceptível que há, na tradição jurídica do

Brasil, a utilização da conciliação como um dos mecanismos utilizados para a

resolução de conflitos. É possível que as partes entrem em acordo sem que

seja necessário chegar ao final do processo, isto é, podendo a questão ser

resolvida de forma heterocompositiva19 e consensual, não há necessidade de

dar prosseguimento ao litígio, tendo os litigantes acordado uma solução entre

eles.

2.2. PRÁTICA E LEGISLAÇÃO

O  que  se  percebe,  na  maioria  dos  Tribunais  brasileiros,  é  que  a

conciliação, muitas vezes, é considerada apenas como uma fase do processo

que utiliza o método adversarial  na forma heterocompositiva. Neste sentido,

acaba sendo um ato formal que ocorre sem qualquer explicação às partes dos

benefícios da forma autocompositiva e consensual.

Além  disso,  tem  sido  dirigida  por  pessoas  não  qualificadas

suficientemente para tal  função conciliatória.  Essa deficiência está presente,

inclusive, no preparo de juízes, servidores e conciliadores que, na maior parte

das vezes, conciliam de forma intuitiva. Sobre o assunto:

Diz  a  cultura  popular  que  todos  têm  um  pouco  de  médico  e  de
conciliador; porém algumas pessoas gostam de receitar sem serem
médicas e outras gostam de conciliar  intuitivamente sem terem se
capacitado a tanto. Da mesma forma que algumas receitas dos leigos
poderão curar o doente, algumas receitas intuitivas também poderão
resultar em acordos.20

No  procedimento  comum  ordinário,  conforme  será  demonstrado  no

capítulo 04 do presente trabalho, temos o disposto no artigo 447 do Código de

Processo  Civil  onde  nos  casos  que  envolvam  direitos  patrimoniais  o  juiz

19 Isto é, quando o conflito é solucionado através de um terceiro exterior à relação na qual o
conflito se insere. Ao contrário da autocomposição quando o conflito é resolvido pelas próprias
partes envolvidas nele.
20 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 70.
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realizará no início  da audiência a conciliação.  Atuará da mesma forma nas

questões de família, sempre que o direito for indisponível.21

Ainda que o juiz já tenha tentado promover a composição amigável de

alguma  outra  forma  até  a  audiência  de  instrução,  deve  funcionar  como

intermediário na tentativa de conciliação nesta audiência, já que é possível que

as partes tenham mudado de ideia e desejem a resolução do conflito.

Segundo  as  palavras  da  ilustre  Ministra  Fátima  Nancy  Andrighi22 do

Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  conciliação  é  procedimento  que  prioriza  a

comunicação livre entre os pensamentos em conflito, desarmando os espíritos

e proporcionando a continuidade das relações sociais entre os contendores,

com a descoberta da visão produtiva que o conflito pode ensejar. 

Nesta  linha,  destaca  que  uma  das  mudanças  mais  recentes  e  bem

sucedidas de criação de mecanismos céleres de negociação, transcorrida no

âmbito do Direito do Trabalho, como foi o caso das Comissões de Conciliação

Prévia, as quais contribuíram para agilizar a conciliação de conflitos individuais

do trabalho.

De acordo com a Ministra, atualmente, segundo dados do Ministério do

Trabalho, há aproximadamente 1500 Comissões constituídas, com 1 milhão e

500 mil acordos trabalhistas concretizados em um período médio de 7 dias,

quando a tramitação de processos concernentes a direitos subjetivos idênticos

pode se perpetuar por sete a dez anos.23 

Somente  nos  Juizados  Especiais  a  conciliação  é  praticada  mais

intensamente.  Mas,  mesmo  assim,  como  foi  revelado  por  uma  recente

pesquisa  de âmbito  nacional  realizada pelo  Centro  Brasileiro  de  Estudos e

Pesquisas Judiciais (CEBEPERJ), o índice de soluções amigáveis alcançadas

deixa muito a desejar, principalmente em razão da falta de investimento maior

no recrutamento, capacitação e treinamento dos conciliadores/mediadores.24

21 NEVES. Manual de direito processual civil. Pg. 482.
22 ANDRIGHI,  Fátima Nancy.  Formas  Alternativas  de  Solução  de  conflitos.  Disponível  em:
HTTP://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/587/Formas_Alternativas_Solu
%c3a7%c3%a3o.pdf?Sequence=4. Acesso em: 28.09.12.
23 Ibidem.
24 Watanabe, Kazuo. A mentalidade e os Meios Alternativos de Solução de Conflitos no Brasil.
In Mediação e Gerenciamento do Processo. Coord. Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e
Caetano Lagrasta Neto. Pg. 07.
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Temos que  a  Constituição  de  1988  ordenou  a  criação  dos  Juizados

Especiais Estaduais e pela União no artigo 98, inciso I25. Após sete anos da

promulgação da Carta  Magna,  veio  a Lei  nº  9.099/95 que dispõe sobre os

Juizados Especiais  Cíveis  e  Criminais  no  âmbito  dos Estados e do Distrito

Federal.

Deste texto legal, é possível inferir alguns princípios nos quais se baseia

o Juizado Especial, como a celeridade, economia processual, oralidade, dentre

outros.  Os  juizados  especiais  foram  criados,  especialmente,  para  resolver

litígios que sejam de menor potencial ofensivo, no caso dos criminais e causas

de pequeno valor, no caso dos Juizados Cíveis.

No cerne dessa composição de litígios está o que podemos chamar de

vias conciliatórias26.  A primeira delas é a funcional, neste caso, tendo como

foco uma eficiência  na prestação da tutela  jurisdicional;  a  segunda via  é a

pacificação ou coexistência que pressupõe a resolução de conflitos de maneira

consensual;  além  da  via  da  participação,  significando  o  envolvimento  das

pessoas das comunidades onde ocorreu o conflito.

É possível observar que a conciliação é a intenção maior dos Juizados

Especiais. A lei fala expressamente no termo em diversos artigos, destinando a

Seção  VIII  do  Capítulo  II,  que  trata  dos  Juizados  Especiais  Cíveis,  para

explanar sobre a Conciliação e o juiz arbitral.

A conciliação é o carro-chefe dos Juizados Especiais, e a presença
dos  conciliadores  e  juízes  leigos,  que  multiplicam  a  capacidade
produtiva dos magistrados, é o segredo de seu sucesso.27

Importante  observar  a  peculiaridade  do  procedimento  da  conciliação

dentro do contexto do Juizado. O juiz togado não necessita acompanhar todas

as  sessões,  bastando  que  oriente  e  supervisione  os  conciliadores  e  juízes

leigos.

25 “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e  a  execução de  causas cíveis  de menor  complexidade e  infrações penais  de
menor  potencial  ofensivo,  mediante  os  procedimentos  oral  e  sumaríssimo,  permitidos,  nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau;”
26 TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados especiais
estaduais cíveis e criminais: comentários à Lei 9.099/95. 7. Ed. Ver. Atual. E ampl. São Paulo:
RT, 2011. Pg. 51.
27 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 72.
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Nos Juizados Especiais Criminais, em muitos casos, a composição do

litígio  afasta  a  necessidade  de  punição  das  infrações  de  menor  potencial

ofensivo, focando o objetivo da conciliação na ideia da busca de um consenso

e harmonia. Isto quer dizer que é possível que o autor do fato e vítima possam

estabelecer  um espaço de diálogo para  que uma convivência  pacífica  seja

possível.28

Nesses casos, é muito mais interessante que as partes busquem um

consenso para pôr fim, definitivamente, ao conflito.  De acordo com Roberto

Portugal  Bacellar29,  para a vítima é melhor,  na medida em que é preferível

resolver o conflito do que simplesmente acompanhar a punição do indivíduo

pelo Estado com a aplicação de uma pena, além disso, sustenta que para o

autor do fato é muito melhor acertar diretamente com a vítima do que compor

com o Ministério Público através da transação penal, ou pior, correr o risco de

na sequência ser punido pelo Estado.

A criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual deu-se

por  meio  da  Lei  nº  12.153/2009,  trazendo  um  novo  cenário  na  prestação

jurisdicional estatal. Neste sistema, após a conciliação, o conciliador fará sua

redução  a  termo,  que  será  homologada  pelo  juiz  togado  por  sentença

irrecorrível.30

A partir  da  experiência  bem sucedida,  no  âmbito  estadual  e  dúvidas

sobre a aplicação da Lei nº 9.099/95 no âmbito da Justiça Federal, foi editada a

Emenda Constitucional nº 22/99, que acrescentou ao artigo 98 da Constituição

o parágrafo único que logo depois, com a Emenda Constitucional nº 45/2004

acabou por se transformar em § 1º.31

Desta  forma,  a  Lei  10.259/2001  veio  para  dispor  sobre  os  Juizados

Especiais  Cíveis  e  Criminais  no  âmbito  da  Justiça  Federal,  que  centra-se

naquelas questões contra a União, as autarquias, as fundações e as empresas

públicas federais.

28 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 73.
29 Ibidem.
30 ANDRIGHI.  Formas  Alternativas  de  Solução  de  conflitos.  Disponível  em:
HTTP://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/587/Formas_Alternativas_Solu
%c3a7%c3%a3o.pdf?Sequence=4. Acesso em: 28.09.12.
31 “§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.” 
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Em comparação ao modelo da Justiça Tradicional, o diferencial que se

encontra no modelo dos Juizados Especiais,  em geral,  é que estimulam os

métodos consensuais de resolução de conflitos, isto é, por vontade das partes.
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3. A MEDIAÇÃO JUDICIAL

3.1. CONCEITO E HISTÓRIA

Interessante é perceber que desde a sua origem, a palavra mediação,

que vem do verbo latino  mediare, significa medir, dividir ao meio, intervir ou

colocar-se no meio, refletindo, desde logo, a natureza pacífica do método.32

Para  Fredie  Didier  Jr,  a  mediação  seria  uma  técnica  não  estatal  de

solução dos conflitos, onde um terceiro se coloca entre os contentores e tenta

levá-los  a  solução  consensual.  Seguindo  esta  linha,  o  mediador  seria  um

profissional  que  tenta  fazer  com  que  os  próprios  litigantes  descubram  as

causas do problema e tentem removê-las.33

É possível arriscar dizer que a mediação é um meio de comunicação tão

antigo quanto o ser humano. Na antiguidade, isso se revelava na necessidade

de  pessoas  que  compartilhassem  do  conhecimento  da  língua,  cultura  e

peculiaridades  entre  povos  diferentes  para  que  o  estabelecimento  da

comunicação e o respeito fossem possíveis. Esta era uma técnica utilizada por

imperadores na busca de alianças entre os povos.34 

No ordenamento jurídico, destaca-se o instituto da mediação, como meio

de pôr fim a um conflito, desde muito tempo. Conforme afirma Sérgio Rodrigo

Martínez: 

A concepção  da  mediação  teria  sido  originada  com  Confúcio,  na
China,  quatro  séculos  antes  do  início  do  calendário  cristão,  como
meio  mais  adequado  para  a  solução  dos  conflitos.  No  mundo
ocidental  sua  concepção pode ser  verificada  na conciliação  cristã,
com repercussões desde o Direito Romano.35 

32 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação e novas técnicas de dirimir conflitos. In: PEREIRA,
Rodrigo da Cunha (coord.) Repensando o direito de família: anais do I congresso brasileiro de
direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. Página 365.
33 DIDIER JR, Fredie.  Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Teoria Geral do Processo e
Processo de Conhecimento. Salvador. Ed. Juspodivm. 2009. Página 78.
34 AGUIAR, Leonardo Pessoa de. A Mediação no âmbito familiar. Disponível em http://www.jur
isway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4121. Último acesso em 06/03/2013.
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No Brasil,  conforme se verá  mais  adiante,  apesar  de  já  amplamente

utilizada, a mediação ainda não tem uma legislação regulamentando o instituto,

todavia já está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei, de autoria

do Senador Ricardo Ferraço para a regulamentação da mediação no Brasil.36 

Destaca-se,  ainda,  a  Resolução  125  do  CNJ (Conselho  Nacional  de

Justiça)  que  dispõe  sobre  a  Política  Judiciária  Nacional  de  tratamento

adequado dos  conflitos  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  além de dar  outras

providências,  tendo  como  um  de  seus  objetivos  a  uniformização  e

regulamentação  de  mecanismos  de  resolução  de  conflitos,  dentre  eles  a

mediação, já presentes na prática judiciária com o fim de evitar disparidades de

orientação e prática.37

Existem ainda instituições públicas e privadas que desenvolvem tanto a

prática  quanto  cursos  preparatórios  para  mediadores,  não  esquecendo  as

inúmeras  publicações  a  respeito  do  tema  através  de  livros,  artigos,  dentre

outros.

É preciso restar claro que somente a jurisdição é monopólio do Estado e

não a resolução de conflitos38. Ocorre que a jurisdição, muitas vezes, não é

capaz  de  dar  a  adequada  solução  a  determinados  tipos  de  conflitos.  A

mediação de conflitos, via de regra, é um procedimento extrajudicial,  porém

nada impede que as partes, após iniciar a etapa judicial, decidam retroceder

em suas posições, tentando mais uma vez, a via consensual.

A forma que o ser humano enfrenta o conflito pode determinar diferentes

soluções. O Poder Judiciário tem como um de seus objetivos, e também como

função,  solucionar  aos conflitos que surgirem na sociedade,  até como uma

forma de ordem e proteção dos indivíduos contra a vingança privada.

A mediação é um método eficaz de resolução de conflitos que tenham

em suas figuras centrais indivíduos envolvidos em uma relação continuada, isto

é, que continuará após o conflito. Na definição de Humberto Dalla Bernardina

de Pinho:

35 MARTÍNEZ, Sérgio Rodrigo. Mediação para a paz: ensino Jurídico na era medialógica. Jus
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 707, 12 jun. 2005.
36 Merece destaque também o Projeto de Lei 94 do Senado Federal,  que teve iniciativa na
Câmara dos Deputados (PL nº 4.827/98), oriundo de proposta da Deputada Zulaiê.
37 Resolução  nº  125  de  2010  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Disponível  em:
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-
no-125-de-29-de-novembro-de-2010
38 Artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
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Entende-se  a  mediação  como  o  processo  por  meio  do  qual  os
litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir
na busca pela solução do conflito.39 

A função deste terceiro é a de conduzir as partes à chegada de uma

solução  consensual,  não  tendo  a  missão  de  decidir,  apenas  de  auxiliar  a

comunicação através da neutralização das emoções, formação de opções e

negociação de acordos.

A mediação caracteriza-se, principalmente, como prática que busca a

solução  de  conflitos  de  interesse  pelo  resgate  da  qualidade  das  relações

abaladas.  Sobre  este  aspecto,  é  indiscutível  que  o  conflito  é  inerente  às

relações sociais.  Isto  se deve ao fato do ser  humano ser  um tanto quanto

complexo, fazendo o conflito parte de sua natureza.

A  mediação  se  traduz  na  reconstrução  de  relações  que  se
desgastaram ao  longo  do tempo por  discórdias  e  divergências  de
opiniões,  refazimento  de  laços,  fomentação  e  amadurecimento  do
diálogo entre as partes, valorização das partes envolvidas no conflito,
transformação de pontos divergentes em um ponto em comum (...)40 

Os motivos que podem levar a algum tipo de discórdia variam e tanto

podem  ser  relativos  à  identidade,  quanto  ao  poder,  de  culpas,  medos  e

frustrações.  Geralmente,  as  pessoas  que  se  encontram  no  meio  de  uma

situação conflituosa costumam negá-la ou temê-la, tendo um reconhecimento

negativo sobre a mesma, o que é justificável, na medida em que os conflitos

carregam, em si,  sentimentos e situações desagradáveis,  como competição,

discordância e desarmonia.

Nessas ocasiões, observa-se que, geralmente, o conflito é evitado por

falta de habilidade em lidar com ele, já que o impasse sugere a impossibilidade

de  uma  solução  adequada,  ou  melhor,  uma  solução  oculta  às  partes

envolvidas,  já  que  é  possível,  por  exemplo,  que  nenhuma  ou  outra  fique

satisfeita com a solução se esta lhe for imposta. 

39 PINHO. Humberto Dalla Bernardina de Pinho. A Mediação e as perspectivas para o processo
civil contemporâneo, artigo disponível em http://www.humbertodalla.pro.br
40 LIMA, Fernanda Maria Dias de Araújo; FAGUNDES, Rosane Maria Vaz; PINTO, Vânia Maria
Vaz Leite (Org.). Manual de Mediação: teoria e prática. Belo Horizonte: New Hampton Press,
2007, p. 27.
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O que a mediação vem propor,  diferentemente da situação verificada

acima,  é  que o  conflito  pode ser  reconhecido como uma situação positiva,

trazendo  um  redimensionamento  das  questões  e  em  consequência,  uma

mudança  satisfatória  no  relacionamento  e  no  comportamento  das  pessoas

envolvidas.41Essa  é  uma  das  principais  alterações  da  moderna  teoria  do

conflito, na medida em que se percebe este como um fenômeno natural na

relação dos indivíduos.

É  inegável  a  mistura  de  sentimentos  contraditórios  presentes  num

conflito, como amor e ódio, desejo e frustração, poder e submissão, o que não

deve ser esquecida é a autonomia da vontade, ou seja, a escolha do indivíduo

prevalecendo a sua liberdade em dirigir a sua vida de forma consciente.

Esta  máxima  é  confirmada  quando,  na  aplicação  das  técnicas  da

mediação os indivíduos que dela participam são chamados a indicar a primeira

ideia que lhes vem à cabeça ao ouvir a palavra “conflito” e invariavelmente se

obtém uma lista, onde constam, dentre outras: guerra, briga, disputa, agressão

e tristeza42.

Por este motivo, é preciso observar que as pessoas têm como ponto de

partida a percepção negativa do conflito, estando em estado de desequilíbrio,

na maior parte das vezes, ao serem introduzidas no processo de mediação.

Com isso, caberá ao mediador buscar por meios de técnicas específicas, uma

mudança comportamental que ajude os que estão ali a não só perceber, mas

reagir ao conflito de uma maneira eficaz.

Durante  a  mediação,  a  conversa  a  ser  desenvolvida  servirá,  dentre

outras  coisas,  principalmente,  para  esclarecer  a  situação,  recuperar  a

comunicação direta  entre os interessados,  além de eliminar  ruídos e falhas

verificadas na comunicação anterior, podendo até melhorar o relacionamento

entre os interessados nas relações que perdurarão posteriormente.

A  mediação  é  única  e  possui,  além  de  outras  qualificações,  a

representação de um método adequado para tratar de situações complexas

(emocionais, relação de vários vínculos) e consiste em processo, que como tal

41 THOMÉ, Liane Maria Busnello. Dignidade da Pessoa Humana e Mediação Familiar. Porto
Alegre, 2010, p. 111.
42 AZEVEDO,  André  Gomma  de  (Org.).  Manual  de  técnicas  mediação  judicial.  Brasília:
Ministério  da  Justiça  e  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD),
2009.Pg. 32.



32

tem de ser desenvolvido, passo a passo, com planejamento, com técnica e

visão interdisciplinar.

Na definição de Roberto Portugal Bacellar43

É a mediação um processo transdisciplinar,  é técnica lato sensu e
arte que se destina a aproximar pessoas interessadas na resolução
de um conflito e induzi-las a perceber no conflito a oportunidade de
encontrar, por meio de uma conversa, soluções criativas, com ganhos
mútuos e que preservem o relacionamento entre elas.

É  transdiciplinar  porque,  diante  de  situações  complexas,  busca

conhecimentos para fortalecer sua aplicação em diversas áreas das ciências

humanas, como exemplo, na psicologia, antropologia e filosofia, restringindo,

desta forma, as suas fontes ao Direito. 

Tanto é que o procedimento da mediação pode ser realizado não só por

operadores do Direito, mas também por psicólogos, sociólogos, antropólogos,

dentre outros, desde que estejam habilitados para tanto.

 Conforme pode se deduzir, para haver mediação são necessários três

elementos: as partes, o conflito e o mediador. A partir daí este último dará início

a  um  processo  com  o  objetivo  de  que  as  próprias  pessoas  envolvidas

encontrem a melhor solução para o seu problema.

Isso será viável  por  meio de algumas técnicas inerentes ao instituto.

Conforme proposto por Humberto Dalla44, existem duas formas de estabelecer

um  método  para  a  busca  de  soluções:  “rights-based”,  quando  as  partes

analisam quais são as perspectivas da questão na hipótese de a causa ser

levada  à  jurisdição  e  “interest-based”  que  é  baseada  nos  interesses  e

necessidades das próprias partes no que tange aos direitos em conflito.

A sabida ineficiência na prestação jurisdicional leva-nos ou de volta aos

primórdios da humanidade, onde prevalecia a justiça pelas próprias mãos, o

olho por olho, dente por dente ou, até mesmo, desequilíbrio comportamental,

porquanto,  está  cientificamente  comprovado  que  a  falta  de  acesso  ao

Judiciário,  bem  como,  a  pendência  indefinida  de  processos,  tem  reflexos

nocivos sobre os cidadãos, que passam a vivenciar sentimento de descrença,

43 BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados Especiais: a nova mediação paraprocessual. São
Paulo: RT, 2003.
44 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.  Mediação: A Redescoberta de um Velho Aliado na
Solução de Conflitos. In: ADV. Advocacia Dinâmica - Seleções Jurídicas. X, 2007. Pg. 14
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revolta com a impunidade, aflição e angústia, que podem evoluir para males

psicossomáticos,  como  depressão,  apatia,  agressividade,  desânimo  e

desesperança.45

Porém, é importante destacar que o objetivo principal da mediação não é

simplesmente  o  desafogamento  do Judiciário,  apesar  de  ser  esta  uma das

consequências  de  sua  prática,  mas  sim,  um  meio  consensual  que  visa  a

desconstruir o conflito existente através de um protagonismo das partes, onde

estas  encontrarão,  com autonomia  de  vontade,  guiadas  por  um terceiro,  à

solução que melhor cabe ao seu problema.

Observa-se  que  a  finalidade  maior  não  é  o  acordo,  mas  o

reestabelecimento do diálogo e a ampliação da responsabilidade na tomada de

decisões,  devolvendo  autonomia  às  partes  para  que  usufruam  dos

instrumentos necessários à resolução de seus próprios conflitos.

Como já referenciado, é importante grifar também que a mediação não

deve ser utilizada indiscriminadamente em qualquer caso, isto é, para produzir

eficácia  a  mediação  possui  determinadas  áreas  de  atuação,  sendo  a  sua

utilização melhor  desenvolvida naquelas relações contínuas,  onde o vínculo

permanecerá  mesmo após o  procedimento,  como é o caso de conflitos  de

vizinhança e relações de família.

Humberto  Dalla46,  traz  uma  ilustração  que  esclarece  bem  o  sentido

buscado na mediação: 

Em uma casa havia apenas uma laranja. A mãe é procurada pelos
seus dois filhos que desejam a mesma laranja. Ela pergunta a um e, a
seguir,  a outro. “O que você quer?” A resposta é a mesma: “quero
esta  laranja!”.  O  conflito  é,  aparentemente,  insolúvel:  apenas uma
unidade da  fruta,  sem possibilidades de  obter  outras  unidades ou
mudar a intenção de um dos filhos. Esta é a posição. Então a mãe faz
a pergunta  mágica:  “para  que  você  quer  a  laranja?”.  Responde o
primeiro filho: “Quero fazer um suco!”; renovada a pergunta ao outro,
ele diz: “quero a casca da laranja para enfeitar um prato!”. Esses são
os  interesses.  Nesta  dimensão  visualiza-se,  tranquilamente,  a
possibilidade de acordo.

Apesar  de  simples,  através  do  exemplo  acima  exposto  é  possível

visualizar que a mãe, assumindo papel de mediadora, levantou uma questão

antes sequer pensada pelos filhos, que estavam centrados somente na ideia de

45 THOMÉ. Dignidade da pessoa humana e mediação familiar. Pg. 111.
46 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo. Rio
de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2007. Página 375.
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que precisavam ganhar a laranja para si. Esta é uma das funções do mediador,

guiar as partes para que enxerguem a questão por ângulos variados.

Como se pode inferir,  as partes exercem um papel  central,  sendo as

verdadeiras  responsáveis  pela  construção da solução  da lide.  A mediação,

neste contexto, é considerada um processo artesanal que tem como princípios

a voluntariedade e da livre decisão dos mediandos.

O  papel  do  mediador  é  fundamental,  à  medida  que  facilita  a

comunicação  entre  as  partes  para  que  haja  um  diálogo  cooperativo  e

respeitoso. Etimologicamente47 o mediador é um moderador, isto é, aquele que

coordena discussão em grupo,  mesa redonda ou painel.  Juridicamente,  ele

funciona como um facilitador da negociação em um conflito.

(...) o mediador é aquele que executa uma técnica para restaurar a
comunicação e facilitar a negociação de temas ou ações controversas
e, para isso, contrata previamente com as partes para que procedam
durante o processo com boa-fé, simplicidade, cordialidade e respeito
mútuo,  elementos  fundamentais  para  o  perfeito  entendimento  dos
interesses que estão em discussão.48 

A mediação quebra um pouco o individualismo, inerente ao ser humano,

na medida em que possibilita que as pessoas entendam as necessidades e

interesses do outro, além de suas próprias questões. Somente neste contexto

de um processo inter-relacional  é que ambas poderão pensar  em saídas e

novos padrões para melhoramento de sua relação.

Neste cenário, o mediador representa a pacificação e o elo de harmonia,

devendo estar atento para verificar se a mediação é adequada para solucionar

o  conflito  apresentado,  além  de  ser  responsável  por  esclarecer  quais  os

resultados podem ser alcançados no processo.

É  também responsabilidade  do  mediador  verificar  a  possibilidade  do

impedimento  de  qualquer  das  partes:  se  é  menor,  se  é  pessoa  incapaz

civilmente,  etc;  e  se  elas,  efetivamente,  estão  realmente  interessadas  na

solução do conflito.49

47 Novo Aurélio: o dicionário da língua portuguesa, p. 1.305.
48 WANDERLEY,  Waldo.  Curso de Mediação e Arbitragem – Módulo  I:  Mediação.  Brasília:
Editora MSD, 2004. Pg. 52. Apud. SARMENTO, Roselaine dos Santos. Mediação Familiar: Um
meio altamente eficaz de acesso à justiça.  In:  Família  e Jurisdição.  Coord.  Eliene Ferreira
Bastos, Asiel Henrique de Souza. Belo Horizonte: DelRey; 2005. Pg. 292.
49 SARMENTO,  Roselaine  dos  Santos.  Mediação  Familiar:  Um  meio  altamente  eficaz  de
acesso à justiça.  In: Família e Jurisdição. Coord. Eliene Ferreira Bastos, Asiel Henrique de
Souza. Belo Horizonte: DelRey; 2005. Pg. 292.
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Se perceber que a sua falta se conhecimento ou habilidade, no curso da

mediação,  pode  prejudicar  o  procedimento,  o  mediador  deve  cancelar  a

mediação. Outros motivos que ensejam o cancelamento é a falta de boa-fé das

partes  ou  desigualdade  de  poder  entre  elas,  além  da  violação  às  normas

adotadas no início da mediação pelas partes.50

O mediador deve ser uma pessoa que se coloque em uma posição de

neutralidade, não cabendo a ele discutir o mérito do problema, mas ajudar no

processo de entendimento das partes.

Além de um bom intérprete, o mediador também deve ser uma pessoa

flexível e imparcial para que seja possível estabelecer o equilíbrio e harmonia,

fundamentais ao procedimento de mediação. Deve agir, ainda, de forma ética e

eficaz em todos os estágios da mediação.

É  possível  observar,  portanto,  que  a  mediação  é  um  método  não

adversarial  (baseado  no  ganhador/perdedor),  objetivando  promover  a

pacificação do conflito satisfazendo os interesses destes e as necessidades

reais  das  partes,  resultando  no  que  podemos  chamar  de  uma  negociação

facilitada, ou seja, quando terceiros imparciais assistem as partes na busca de

uma  solução,  sendo  um  procedimento  simples,  que  não  inclui  prazos,

preclusão nem outro condicionante formal.

3.2. MEDIAÇÃO E ALGUMAS EXPERIÊNCIAS ESTRANGEIRAS

É mister destacar algumas experiências mediacionais no estrangeiro, até

mesmo para que seja possível uma visão mais abrangente que importe um

maior entendimento do instituto.51

Nos EUA, o método se desenvolveu a partir da década de 90 quando as

Cortes estaduais e federais passaram a implementar programas com diversos

meios para resolução de disputas, chamados de multidoor courthouse.52

50 Idem, pg. 293.
51 Necessário  é  destacar  que  este  estudo  tem  caráter  ilustrativo  demonstrando  como  a
mediação está sendo realizada em outros países e tendo em vista a falta de legislação para o
tema. Como a conciliação já é uma prática processual consolidada e está inserida na legislação
brasileira, optou-se por não realizar este tipo de análise, isto é, comparação com outros países,
em capítulo anterior.
52 PANTOJA, Fernanda Medina. Da Mediação Incidental. In:Teoria Geral da Mediação à Luz do
Projeto de Lei e do Direito Comparado, coord. PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Ed. Lumen
Iuris. RJ. 2008. Pg. 186.
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Em 2001, foi formulado o Uniform Mediation Act, de âmbito Nacional que

regulamentou  o  instituto  e  serviu  de  base  para  as  legislações  locais.  Os

Tribunais mantêm um quadro de mediadores registrados que atuam quando as

partes requerem a sua atuação ou por determinação do próprio Tribunal.

A doutrina norte-americana refere-se à “mandatory mediation”,  isto  é,

situações  onde  os  litigantes  são  obrigados  a  se  submeter  ao  processo  de

mediação. Os defensores deste tipo de mediação argumentam que a coerção

para mediar, ou seja, a obrigatoriedade de as partes comparecerem à sessão

de  mediação  é  diferente  da  coerção  na  mediação,  isto  é,  aquela  exercida

durante a sessão.

Além disso, algumas leis norte-americanas estaduais além de outorgar

às  cortes  o  poder  de  ordenar  a  submissão  dos  litigantes  ao  processo  de

mediação, impõem que esta participação seja feita de “boa-fé”. Ocorre que este

dispositivo  é  bastante  criticado,  principalmente  sob  os  argumentos  da

imprecisão do termo e à suposta violação da autonomia da vontade das partes.

Com  isso,  a  doutrina  norte-americana  ainda  não  chegou  em  um

consenso sobre a eficácia e da legitimidade do instituto,  mas na prática há

estatísticas  que  comprovam que  a  mediação  funciona,  seja  consensual  ou

mandatória, desde que as partes estejam dispostas a dialogar.53

Na Argentina,  o  grande  marco  na  normatização  da  medição  é,  sem

dúvida, a Lei nº 24.573, sancionada em 04 de outubro de 1995. Esse diploma

legislativo estabeleceu uma nova dinâmica para Poder Judiciário ao instituir a

mediação obrigatória antes que se inicie a demanda judicial. Isso porque, além

de representar uma autonomia que foi conferida às partes para solucionarem

seus conflitos através de um diálogo direito; passou a ser, em verdade, um

requisito de admissibilidade da ação. 

Contudo, como adverte a doutrina sobre o tema, a mediação deve ser

aplicada  apenas  nas  hipóteses  que  se  entende  útil.  Pautando-se  nisso,

preocupou-se o legislador argentino em estabelecer inicialmente, no bojo da

53 “The facts are that (...)  mediation works.  In a (June 16,  1992) substantial  statistical  base
study, mediation settled issues at the following percentages: Workers Compensation – 87%;
Contract Disputes – 87%; Debt/Sworn Accounts – 87%; Motor Vehicle Claims – 85%; Other
Personal Injury Claims – 77%; Overall  settlement rate:  83%. (…) Whether  the mediation is
consensual or mandatory seems to make a 10% difference. (…) It works only where the parties
are  able  to  negotiate”.  MARSH.  Stephen  R.  The  truths  behind  mediation.  Disponível  em
http://adrr.com/adr3/other.htm. Último acesso em 2006.

http://adrr.com/adr3/other.htm
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Lei nº 24.573, casos excepcionais à obrigatoriedade da mediação. No rol das

exceções encontravam-se, por exemplo, as ações penais, ações de separação

e divórcio, ações de declaração de incapacidade e reabilitação, causas que o

Estado  Nacional  ou  suas  entidades  descentralizadas  sejam  parte,  habeas

corpus, medidas cautelares e ações trabalhistas.54

É importante mencionar que, para Ana M. Bernasconi:

(...) a obrigatoriedade a que se refere a legislação ora em análise foi
importante na sociedade argentina para implementação da mediação
como etapa prévia a fase processual. Contudo, submeter o conflito
existente às técnicas da mediação é um caso de voluntariedade, ou
seja, embora a lei a imponha como uma fase imprescindível será uma
opção das partes envolvidas permanecer ou não na mediação.55 

Apesar das criticas, a Lei nº 24.573 representa um marco histórico na

implementação da mediação na Argentina. Pela primeira vez, através das vias

legislativas, este instituto foi regulamentado, cunhando uma nova perspectiva

para  conflitos  da  sociedade  argentina  e  servindo  como  modelo  para  a

construção de regulamentações sobre mediação em toda a América Latina.

No ano de 2010, foi promulgada a Lei nº 26.589, que revogou os artigos

1º a 31 da Lei nº 24.573, assim como a Lei nº 25.287 e a Lei nº 26.094, sendo

hoje,  a  legislação  base,  que  rege  esse  instituto  na  nação  argentina.  Tal

regramento,  atualmente,  tem  sua  regulamentação  por  meio  do  Decreto  nº

1.467/2011.  Demonstra-se,  desta  forma,  que  a  Lei  Federal  citada,  na

Argentina,  vem  se  consolidando  com  o  passar  dos  anos,  sendo

constantemente atualizada por reformas legislativas.

Esta lei não define o instituto da mediação, mas a torna obrigatória nos

casos em que determina56.  O novo diploma legal, na Argentina, aumentou o

54 Rol completo encontra-se no artigo. 2º, da Lei 24.573 de 1995- “Art.2.- El procedimiento de la
mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos: 1. Causas penales;
2. Acciones  de  separación  personal  y  divorcio,  nulidad  de  matrimonio,  filiación  y  patria
potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá
dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador; 3. Procesos de declaración de
incapacidad  y  de  rehabilitación;  4. Causas  en  que  el  Estado  Nacional  o  sus  entidades
descentralizadas sean parte; 5. Amparo,  hábeas corpus e interdictos;  6. Medidas cautelares
hasta  que  se  decidan  las  mismas,  agotándose  respecto  de  ellas  las  instancias  recursivas
ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación; 7. Diligencias preliminares y prueba
antecipada;  8. Juicios  sucesorios  y  voluntários;  9. Concursos  preventivos  y  quiebras;
10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.
55 BERNASCONI,  Ana  M.  Guía  Práctica  Profisional:  La  mediación –  1ª  Ed.  Buenos Aires:
Estudio, 2008. Pág. 23.
56 PINTO, Humberto Dalla Bernardina.  O novo CPC e a Mediação: reflexões e ponderações.
Disponível em: http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/O_novo_CPC_e_a_Mediacao.PDF



38

âmbito de atuação do instituto da medição. Os seus 64 (sessenta e quatro)

artigos  versam,  basicamente,  a  respeito  dos  princípios  norteadores  da

mediação, a mediação familiar, a prescrição e caducidade, a mediação gratuita,

dentre outros temas. É possível observar que a nova lei extraiu o que havia de

melhor na Lei nº 24.573 e, suprindo suas lacunas, passou a melhor atender as

finalidades para qual foi criada.57

Já  em  Portugal,  estabeleceu-se  uma  Mediação  Preliminar  não

obrigatória através da Lei nº 78, de 13 de julho de 2001, que regulamenta os

julgados de paz e prevê que deve ser realizada uma sessão de pré-mediação

com o objetivo de “explicar às partes em que consiste a mediação e verificar a

pré-disposição”.58 

Muitas  vezes,  por  falta  de  conhecimento  ou  por  rivalidade  as  partes

podem não estar preparadas para o processo de mediação. Neste sentido, é

válida a proposta portuguesa da pré-mediação, que poupa os litigantes de um

longo processo judicial, quando se descobre, neste momento, que a mediação

pode ser a melhor maneira de resolver o conflito.

Ainda na Europa, a França inseriu no Novo Código de Processo Civil

(decreto  nº  96.652/1996)  um  capítulo  que  prevê  a  possibilidade  de  o  juiz

remeter o conflito à mediação se as partes decidirem participar do processo. A

principal característica do modelo francês é o grau de intervencionismo judicial

no  processo  de  mediação,  onde,  por  exemplo,  o  juiz  pode  pôr  fim  ao

procedimento de ofício.

Na Suíça, temos o que se pode chamar de um modelo de mediação

incidental  não  obrigatória,  caracterizada  por  uma  mediação  que  ocorre  no

curso  do  processo  judicial,  cabendo  ao  juiz  determinar  a  suspensão  do

processo, para a realização da mediação (Art.  71G, 1, da Loi de Procedure

Civile).

Na Inglaterra, observa-se um aumento no número de mediações, onde o

protocolo  que  antecede  a  ação  estabelece  que:  “O  processo  perante  dos

57 MEIRELLES, Delton R. S. ; YACOUB, Giselle Picorelli ; AMBROSIO, Cibeli. F. S. ; FREITAS,
Paula F. . Mediação, Um Instrumento De Acesso À Justiça: Experiências Argentina E Brasileira.
In:  XIII  Congreso Nacional  y III  Latinoamericano de Sociología Jurídica,  2012, Viedma. XIII
Congreso Nacional  y  III  Latinoamericano de Sociología  Jurídica:  debates socio-juridicos en
torno a los cambios sociales en Latinoamerica. Rosario: UNR Editora, 2012. Pg.08.
58 PANTOJA. Da Mediação Incidental. Pg. 192.

http://lattes.cnpq.br/7221346814532369
http://lattes.cnpq.br/7221346814532369
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tribunais  deve  ser  a  última  opção,  e  ações  não  devem  ser  propostas  de

maneira prematura, quando um acordo ainda é possível...”59.

A  Law Society da Inglaterra e do País de Gales contém uma série de

sugestões de práticas aos advogados, no sentido de que considerem se as

ações  de  seus  clientes  podem  ser  substituídas  por  formas  alternativas  de

resolução de conflitos.60 

É imperioso observar que, em 2008, a política de valorização da solução

consensual de conflitos entrou na ordem do dia na European Judicial Area, a

partir  da edição da Diretiva 5261,  pelo Parlamento Europeu,  obrigando cada

Estado-membro  a  refletir,  inserir  ou  criar  textos  legais  que  contemplem os

mecanismos de solução amigável  dos conflitos,  o  que gerou uma série  de

alterações  significativas  nos  ordenamentos  nacionais  de  muitos  países-

membros62.

No caso da Itália, por exemplo, seguindo o que preceitua o artigo 12 da

Diretiva  2008/52/CE,  que  prevê  o  dever  dos  Estados-membros  de  criarem

normas que lhe deem cumprimento, o Parlamento Italiano editou a Lei nº 6963

de 18 de junho de 2009, que além de dispor sobre matérias relacionadas a

desenvolvimento econômico e alterações do Código de Processo Civil, trouxe

no artigo 60 o instituto da mediação, delegando ao Governo e dentro do prazo

máximo de seis meses a partir da entrada em vigor da referida lei, a edição de

um decreto legislativo destinado a regulamentá-la no âmbito civil e comercial

no ordenamento italiano.64

A exigência de experimentar a mediação prévia passou a ser exigida a

partir  de 20 de março de 2011, doze meses após a publicação do Decreto

Legislativo n. 179 de 08 de outubro de 2007, onde prevê o uso da mediação,

59 Practice  Direction-Protocols,  parag  4.7  apud  ANDREWS,  Neil.  Moderno  Processo  Civil.
Ed.Revista dos Tribunais, 2009. Pag. 270
60 ANDREWS, Neil. Moderno Processo Civil. Ed.Revista dos Tribunais, 2009. Pag. 269.
61 DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio
2008, relativa a determinati  aspetti  della mediazione in materia civile e commerciale.  Texto
disponível em http://www.mondoadr.it/cms/?p=1466.
62 PINHO, Humberto Dalla Bernadina; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. A experiência Ítalo-
brasileira no uso da mediação em resposta à crise do monopólio estatal de solução de conflitos
e a garantia do acesso à justiça. In: Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Volume
VIII. Pg. 129.
63 LEGGE 18 giugno 2009, n. 69. (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, La
competitività  nonché  in  materia  di  processo  civile).
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090691.htm.
64 PANTOJA. Da Mediação Incidental. Pg. 195.
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não  como  livre  escolha  das  partes  que  desejam  chegar  a  uma  possível

pacificação  do  seu  conflito,  mas  como uma condição  indispensável  para  a

obtenção de acesso à via judicial.

Conforme foi possível observar, a medição já é uma prática difundida em

diversos países. Enquanto que, em alguns Estados, o instituto teve origem há

muitos  anos,  em  outros,  percebe-se  que  o  estímulo  ao  método  vem

aparecendo com mais frequência a cada dia, como ocorre no caso do Brasil. 

3.3. PRÁTICA E LEGISLAÇÃO

Apesar do ordenamento brasileiro ainda não dispor de Lei que aborde o

instituto,  é  possível  observar  algumas  importantes  iniciativas  ligadas  à

Mediação  de  conflitos  espalhadas  por  todo  o  território  nacional.  Mister  é

destacar que de acordo com o artigo 5º, XXXV da Constituição da República

Federativa Brasileira (CRFB)65, infere-se o princípio da jurisdição una, porém é

preciso restar claro que apenas esta é monopólio do Estado e não a solução de

conflitos.

Como exemplo de movimentos ligados à mediação, no Brasil, temos o

projeto  “Balcão  de  Direitos”,  iniciado  em  1997  pela  ONG  “Viva  Rio”,  que

consiste na promoção, defesa e difusão dos Direitos de moradores das favelas

do  Rio  de  Janeiro,  que  inclui  a  mediação  comunitária  como  uma de  suas

atividades principais.66

Além deste, temos o projeto Casa de Mediação Comunitária – CMC que

existe  no  estado  do  Ceará  desde  1998  e,  até  2008,  esteve  vinculado  ao

Governo  do  Estado  do  Ceará.  Porém,  em  maio  de  2008,  por  decisão  do

governo do estado do Ceará, o projeto passou a ser coordenado pelo Ministério

65 Art.  5º,  XXXV da CRFB:  “a lei  não excluirá da apreciação do Poder Judiciário  lesão ou
ameaça a Direito.”
66 NETO, Fernando Gama de Miranda Netto, MEIRELLES, Delton Ricardo Soares.  Mediação
Judicial no Projeto de novo Código de Processo Civil (PL 8.046/2010) APUD. DAVIS, Corinne
M. Pequenas causas e assistência jurídica: usos, transformações e adaptações na favela. In:
RIBEIRO, Paulo Jorge; STROZENBERG, Pedro (coords.). Balcão de direitos: resoluções de
conflitos em favelas do Rio de Janeiro: Mauad, 2001, p. 217.
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Público  Estadual  e  as  casas  de  mediação  comunitária  foram denominadas

Núcleos de Mediação Comunitária.67

O programa foi criado com o objetivo geral de promover a paz social e,

especificamente, solucionar e prevenir os conflitos sociais no estado do Ceará,

tendo na figura do mediador o facilitador deste processo. 68

Em Brasília, possui relevo o “Programa Justiça Comunitária”, implantado

pelo Tribunal de Justiça em 2000, realizando trabalhos de assistência jurídica

com foco na Mediação e conta com a ajuda de voluntários.69 Sobre os meios

alternativos de conflitos, no Brasil, a Secretaria de Reforma do Judiciário ligada

ao Ministério da Justiça emitiu relatório com dados de 2005 que mostram que

49,2% dos programas sobre o assunto foram criados por instituições públicas

governamentais, enquanto que 47,7 por não governamentais (destes, só 16,4%

por ONG´s especificamente criadas para esta finalidade).70

Relevante ressaltar,  além da sociedade civil  organizada, o esforço do

Poder Público em promover o instituto. A Resolução Administrativa 72/09, do

Órgão Especial do TJ/RJ, dispõe sobre a mediação no âmbito judicial e tem

servido como base para  o processo de mediação judicial  nesta  região.  Tal

normativa possui assento no art. 96, I, a, da Constituição Federal que legitima o

uso da mediação judicial ao dispor que compete privativamente aos tribunais

dispor  “sobre  a  competência  e  o  funcionamento  dos  respectivos  órgãos

jurisdicionais e administrativos”.71

Atualmente, se a mediação resulta em acordo, este pode ser formalizado

por escrito, sendo considerado pela legislação um título executivo extrajudicial,

conforme  artigo  585,  II  do  Código  de  Processo  Civil.  Não  há  também

impedimento  para  que  ocorra  mediação  no  curso  do  processo,  através  da

atuação do próprio juiz (art. 331 e 447 do CPC), ou, sobrestado o feito (art.

67 MIRANDA NETTO, Fernando Gama de e MEIRELLES, Delton Ricardo Soares.  Mediação
judicial no Projeto do novo Código de Processo Civil (PL 8.046/2010) in: Sumários Correntes de
Direito.  Biblioteca  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  Rio  de  Janeiro:
Biblioteca do TJ/RJ, 1997 – Bimestral, p. 217.
68 MORAIS SALES, Lília Maia de. Mediare – Um guia prático para Mediadores. Rio de Janeiro:
Ed. GZ, 2010. Pg. 82.
69 Relatório  do  projeto.  Acesso  em  28.09.12.  Disponível  em
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?
DocumentID=%7B2E8739F7-7B6D-42FC-91A2-1CB517826403%7D&ServiceInstUID=
%7BA66B7CBD-FB21-4FB21-4FBB-85EA-5ECD10C73B39%7D.
70 Brasil. Ministério da Justiça. Op. Cit., p.26.
71 MIRANDA NETTO, Fernando Gama de e MEIRELLES, Delton Ricardo Soares.  Mediação
judicial no Projeto do novo Código de Processo Civil (PL 8.046/2010),  p. 217.
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artigo  265,  inciso  II,  c/c  §  3º)  do CPC, para que um mediador  competente

possa auxiliar na busca por uma solução para a questão de forma consensual.

Apesar de ainda existir, no meio jurídico, uma mentalidade72, fortalecida

na prática forense, de resolução de conflitos adjudicada autoritariamente pelo

juiz, consolidando a chamada “cultura da sentença”, é possível observar, ao

longo da trajetória democrática brasileira alguns sinais de prestígio a outros

meios de resolução de conflitos. 

A Constituição Brasileira do Império (1824), por exemplo, dispunha em

seu artigo 161 que “sem se fazer  constar  que se tem intentado o meio da

reconciliação,  não  se  começará  processo  algum”.  Complementando  tal

dispositivo,  o  artigo seguinte estabelecia  que “para esse fim haverá juiz  de

paz”. 

Neste  aspecto,  a  Constituição  Brasileira  de  1988  retoma  a  função

conciliatória, através do artigo 98, II, ao prever que o juiz de paz poderá exercer

“atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na

legislação”.  

No que se  refere  ao  sistema processual  atual,  o  legislador  procurou

prestigiar, em vários artigos, os métodos alternativos de solução de conflitos,

como  a  conciliação  (artigos  125,  IV,  331,  447  a  449,  599,  do  CPC)  e  a

arbitragem (Lei de Juizados Especiais e Lei da arbitragem nº 9.307/1996).

Especificamente,  no  que  tange  à  mediação,  observa-se  algumas

tentativas,  ao  longo  do  tempo,  no  âmbito  legislativo,  com  a  finalidade  de

regularizar  o tema. Merece destaque,  por  exemplo,  o Projeto de Lei  94 do

Senado  Federal,  que  teve  iniciativa  na  Câmara  dos  Deputados  (PL  nº

4.827/98), oriundo de proposta da Deputada Zulaiê.

Em 1º  de agosto,  o  referido projeto foi  encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara que o recebeu em 07 de agosto. O relatório

da Comissão votou pela constitucionalidade do Projeto, exceto pelos artigos

referentes  a  obrigatoriedade de  Órgãos como a  Ordem dos  Advogados do

Brasil  (OAB),  Tribunais  de  Justiça  e  Defensorias  Públicas  a  realizarem

atividades que são de sua competência, observando que esses dois últimos

72 WATANABE,  Kazuo.  A  mentalidade  e  os  meios  de  solução  de  conflitos  no  Brasil,  in:
Mediação e Gerenciamento do Processo. Ada Pellegrini Grinover; Kazuo Watanabe e Caetano
Lagrasta Neto (coord.) São Paulo: Atlas, 2007. Pg. 07.
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pertencem à hierarquia administrativa de outros Poderes da República73.Desde

então não se teve mais notícia do referido Projeto. 

Já o Projeto de Lei do Senado nº 517/11, de 25 de agosto de 2011, de

autoria do Senador Ricardo Ferraço, em tramitação perante a Comissão de

Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  pretende  instituir  e  disciplinar  o  uso  da

mediação como instrumento para prevenção e solução consensual de conflitos,

conforme sua ementa. 

Tal  projeto  possui  26  artigos,  dentre  os  quais  tratando  da  mediação

judicial e da mediação extrajudicial, das possibilidades do uso da mediação de

conflitos em quaisquer matérias em que a lei não proíba as partes de negociar.

Define, ainda, a mediação como “um processo decisório conduzido por terceiro

imparcial,  com o  objetivo  de  auxiliar  as  partes  a  identificar  ou  desenvolver

soluções consensuais”,  estabelecendo os princípios básicos do processo de

mediação e as atribuições do mediador74. 

Em junho de 2010, foi proposto o Projeto de Lei do Senado nº 166/10

com o objetivo de concretizar um Novo Código de Processo Civil Brasileiro. O

texto foi submetido a reiteradas consultas e audiências públicas, recebeu um

Substitutivo, sob a Relatoria do Senador Valter Pereira, foi votado e enviado à

Câmara, onde tomou o número 8046 e está em exame.

O projeto traz a Mediação sob o ponto de vista judicial, porém não exclui

a possibilidade de Mediação prévia ou a possibilidade de utilização de outros

meios  de  solução  de  conflitos.  Destaca  o  dever  de  sigilo,  inerentes  aos

conciliadores e mediadores, além de determinar que a conciliação e mediação

sejam estimuladas por membros do Ministério Público, Defensoria, advogados

e magistrados.

Apesar  de  ser  uma  iniciativa  de  bastante  avanço  no  ordenamento

jurídico brasileiro, principalmente no tocante à mediação, se analisado sob uma

perspectiva crítica, o projeto deixa a desejar em certos pontos, na medida em

que a própria disposição dos artigos a respeito de conciliação e mediação faz

com que os institutos se confundam aos olhos do intérprete.

73 Relatório  disponível  em  http://
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36CDBFE245C3DB
4411A32EBF65B96563.node1?codteor=898764&filename=Tramitacao-PL+4827/1998
74 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=82341.
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Um alerta sobre a disposição destes institutos sendo tratados no mesmo

capítulo e agregadas as mesmas características, exaltando seus pontos em

comum poderá comprometer a prática da mediação se a mesma for vista como

um procedimento conciliatório. Cada instituto, por sua peculiaridade, merecia

um capítulo em separado, com a sua definição e suas características. Observa-

se que o texto do Projeto não se preocupou nem mesmo em definir cada um

destes institutos.

 O que não poderia ocorrer, na medida em que, apesar de terem seus

pontos em comum, a mediação em sua essência é completamente diferente da

conciliação. Tais diferenças serão melhor abordadas em item próximo.

Importante  destacar,  ainda,  a  Resolução  125  do  CNJ  (Conselho

Nacional  de  Justiça)  que  dispõe  sobre  a  Política  Judiciária  Nacional  de

tratamento adequado dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário, além de dar

outras providências.

Além  de  dispor,  em  seu  artigo  1º  sobre  a  compilação  de  dados

estatísticos referentes às mediações, destaca-se em seu texto, a determinação

de  que  os  Tribunais  criem,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias “Núcleos

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos,  compostos

por magistrados da ativa ou aposentados e servidores". 

Ao estimular a utilização do procedimento da Mediação dentro do Poder

Judiciário, o parágrafo 1º do artigo 8º diz o seguinte:

§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão
ser  realizadas  nos  Centros,  podendo,  excepcionalmente,  serem
realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde
que  o  sejam  por  conciliadores  e  mediadores  cadastrados  pelo
Tribunal  (inciso  VI  do  art.  7o)  e  supervisionados  pelo  Juiz
Coordenador do Centro (art. 9o).

A  Resolução  tem  como  objetivo  principal  a  uniformização  e

regulamentação  de  mecanismos  de  resolução  de  conflitos,  dentre  eles  a

mediação, já presente na prática judiciária com o fim de evitar disparidades de

orientação e prática.75 Sem dúvida, a determinação de instalação de Centros

Judiciários de Solução de conflitos, com foco na mediação e conciliação é um

75 Resolução  nº  125  de  2010  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Disponível  em:
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-
no-125-de-29-de-novembro-de-2010
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indício de reconhecimento do Judiciário à importância dos meios alternativos

de solução de conflitos.
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4. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

É  cada  vez  mais  comum  a  confusão  entre  os  procedimentos  da

mediação  e  o  da  conciliação.  Confusão  esta  decorrente  da  adaptação  do

procedimento  da  conciliação,  cujo  paradigma  é  bastante  conhecido  dos

brasileiros, para aquele requerido pela mediação. 

A ponto de muitos não compreenderem que existem diferenças para

cada um dos procedimentos, já que, para eles, o resultado é o que importa.

Não percebem que cada um desses institutos possuem características próprias

agregadas a regras mínimas de conduta ética por parte do terceiro, imparcial e

facilitador  da  comunicação  entre  as  partes.  Motivo  pelo  qual  possuem

requisitos mínimos muito diferentes para sua realização.76

De acordo com a lição de VEZZULLA77 devemos distinguir as técnicas

públicas  das  privadas.  São públicos  os  processos  judiciais  e  a  conciliação

prevista  tanto  na  Justiça  tradicional  como  nos  Tribunais  Especiais.  São

privadas a  negociação,  a  arbitragem e a mediação.  Também pode sê-lo  a

conciliação, quando realizada fora do sistema judicial, em escritórios privados.

De fato, o que se tem visto com mais frequência é a mediação privada,

porém esta regra vem sendo relativizada na medida em que muitos Tribunais

têm adotado o procedimento da mediação pré-processual regulamentada por

resoluções internas.  É o caso,  por  exemplo,  da Resolução nº  19/200978 do

Tribunal de Justiça do RJ que regula a Mediação Judicial em seu âmbito. Além

disso,  em  dezembro  de  2010,  o  CNJ  editou  a  Resolução  nº  125  que

implementa a política pública para a solução de conflitos, trazendo diversas

regras aplicáveis à mediação.

76 BRAGA NETO, Adolfo Braga. Alguns aspectos relevantes sobre a Mediação de Conflitos, in
Mediação e Gerenciamento do Processo. Coord.: Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto. Ed.
Atlas S.A. – 2008. – Pg. 87.
77 BARCELOS,Juan Carlos. Mediação: teoria e prática – Guia para utilizadores e profissionais –
Ed. Agora, Portugal, 2001, p. 80 ss. In: Mediação, Conciliação e suas aplicações pelo Tribunal
de  Justiça  de  São  Paulo,  de  Caetano  Lagrata  Neto.  In  Mediação  e  Gerenciamento  do
Processo, de Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto. Pg. 113.
78 Disponível  em  http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/7abcbf66-7116-4311-b31e-386c47730c76,
último acesso em 21/02/2013.

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/7abcbf66-7116-4311-b31e-386c47730c76


47

O que devemos encarar, sem medo ou preconceito, é o fato de que o

Poder Judiciário não mais está capacitado para atender à demanda: se antes

temia-se a litigiosidade contida, teme-se hoje ante a litigiosidade expandida.79

Porém, é preciso considerar  o fato de que não é função,  responsabilidade,

muito menos principal objetivo da conciliação ou mediação, o “desafogamento”

do Judiciário.

É possível observar que, enquanto a conciliação é utilizada para eficácia

na resolução de conflitos mais simples, isto é, de um vínculo único, a mediação

se presta a resolver o conflito inerente em uma relação complexa, ou seja, que

não finda simplesmente com a resolução da lide. 

Por este motivo, a mediação é mais indicada para solucionar conflitos

familiares, de vizinhança e outros em que as partes possuam vários vínculos

em suas relações, com o fim de solucionar a integralidade do conflito.

Neste  sentido,  conforme  demonstra  Roberto  Portugal  Bacellar80,  o

melhor  método  para  a  solução  de  um conflito  referente  à  indenização  por

acidente de veículo, em que as pessoas não se conhecem, é a conciliação;

nesse caso, solucionada a controvérsia, concretiza-se acordo entre as partes

que não mais vão manter qualquer outro relacionamento.

As relações de múltiplo vínculo, opostas às relações circunstanciais, de

vínculo único, entre estranhos,  como exemplificado acima, são aquelas que

geram um peso estrutural, por sua origem, tendentes a criar a continuidade das

relações por sobre o conflito.

Essa diferenciação passa, inicialmente, pela abordagem do conflito. A

conciliação é um procedimento mais célere. Na maioria dos casos se restringe

a apenas uma reunião entre as partes e o conciliador.  É muito eficaz para

conflitos onde não existe inter-relação entre as partes. 

Como ensina Juan Carlos Vezzulla, a conciliação se destina para  “os

casos  onde  o  objeto  da  disputa  é  exclusivamente  material,  inexiste  um

relacionamento significativo ou contínuo entre as partes”, que preferem buscar

um acordo de forma imediata para por fim à controvérsia.81

79 NETO, Caetano Lagrasta. Mediação, Conciliação e suas aplicações pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo.  In  Mediação  e Gerenciamento do Processo.  Coord.:  Grinover,  Watanabe e
Lagrasta Neto. Ed. Atlas S.A. – 2008. Pg. 12.
80 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 92.
81 NETO,  Adolfo  Braga.  Alguns  aspectos  relevantes  sobre  a  Mediação  de  Conflitos.  In
Mediação e Gerenciamento do Processo. Coord.: Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto. Ed.
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Vezzulla aponta que uma das grandes diferenças entre a conciliação e a

mediação: 

(...) reside na existência ou não de relacionamento entre as partes (ou
seja, relações em que as partes desejam manter o relacionamento). A
sua existência exige um trabalho de mediação e a sua ausência ou a
existência de simples relacionamentos circunstanciais sem desejo de
continuação ou  aprofundamento  (...)permitem a aplicação  rápida  e
econômica da conciliação.(...)82

Sendo mais adequada para relações complexas,  conforme analisado,

procura  a  mediação  preservar  as  relações  e  o  processo  mediacional  bem

conduzido,  bem  como  permitir  a  manutenção  dos  demais  vínculos  que

continuam a se desenvolver com naturalidade, durante e após a discussão da

causa, independentemente do acordo.

É preciso observar que a mediação envolve um processo onde a função

do mediador é mais ativa, em termos de facilitação da resolução do conflito, e é

mais passiva, em relação à intervenção no mérito ou enquadramento legal. 

Sobre  a  peculiaridade  do  instituto,  Vezzula  assume  o  seguinte

posicionamento:

Do ponto de vista teórico, comungamos da ideia de que a mediação é
única e não se deve confundi-la com outras técnicas e processos.
Cada  um  dos  processos,  métodos  e  técnicas  tem  suas  próprias
características e  carrega traços que misturados,  inter-relacionados,
ou aplicados em conjunto podem levar à contaminação da essência
da mediação e afrontar alguns de seus princípios.83

Continua, observando que, entretanto, no contexto de acesso à ordem

jurídica  justa  (com  resolução  adequada  dos  conflitos),  já  se  percebem

necessárias a flexibilização da rigidez do ponto de vista prático e a agregação

de  ferramentas  da  mediação  ao  ambiente  da  conciliação  perante  o  Poder

Judiciário.

Alguns  tribunais  têm  procurado  preservar  em  seus  serviços  de

atendimento o adequado sigilo e têm procurado aumentar o tempo destinado

Atlas S.A. – 2008. Pg. 118.
82 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática – Guia para utilizadores e profissionais –
Ed. Agora, Barcelos, Portugal, 2001, p. 83. in: “Mediação, Conciliação e suas aplicações pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo”, de Caetano Lagrata Neto. In: Mediação e Gerenciamento do
Processo, de Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto, Pg. 88.
83 Idem, pg. 89.
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às conciliações. Esse inter-relacionamento das ferramentas da mediação que

inspiram o método consensual, longe de equiparar ou confundir a mediação

com a conciliação, na prática, tem-nas aproximado em suas características.84

De fato,  é  o  que muito  vem ocorrendo,  na  prática  da mediação nos

Tribunais do Brasil onde ela já está presente. Porém, é inegável que, desta

forma,  ocorra  a  desnaturalização  do  instituto  da  essência  da  mediação,

conforme se verá no capítulo seguinte, causando uma impressão falsa de que

a mediação e conciliação gerariam os mesmos resultados para as partes.

Os profissionais que atuam na mediação de conflitos, face à inexistência

de paradigma para o procedimento e com o objetivo de melhor esclarecer suas

especificidades,  normalmente  fazem  uso  de  recursos  didáticos,  separando

todas as etapas do procedimento, motivo pelo qual este mesmo recurso será

utilizado para diferenciar a mediação da conciliação, cujas etapas ocorrem de

maneira  distinta  em  ambos  os  procedimentos,  muito  embora  tenham

aparentemente objetivos semelhantes.

Temos que o fim da conciliação é a produção de um acordo entre as

partes e consequente extinção do processo judicial (geralmente com resolução

de  mérito  por  transação).  Já  a  mediação  tem  como  escopo  revelar  os

verdadeiros interesses, desejos e necessidades que estão por trás das duas

posições e que, quando ocorre, geram o acordo naturalmente.

Na busca por  uma forma de distinção dos institutos,  Humberto Dalla

Pinho85 propõe  alguns  critérios86.  A  participação  do  conciliador  durante  o

processo de resolução do conflito em muito se diferencia do papel do mediador

no processo de mediação. Ao conciliar as partes, o terceiro (conciliador) tem

liberdade para opinar sobre o mérito do acordo, orientá-las, inclusive sugerindo

84 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação: teoria e prática – Guia para utilizadores e profissionais.
Pg. 87.
85PINHO, Humberto Dalla Bernardino de. A mediação na atualidade e no futuro do processo
civil brasileiro. 2008. Disponível em http://www. Humbertodalla.pro.br/artigos.htm.
86 No que se refere à finalidade, a mediação visa resolver abrangentemente o conflito entre os
envolvidos.  Já  a  conciliação  contenta-se  em  resolver  o  litígio  conforme  as  posições
apresentadas  pelos  envolvidos.  Quanto  ao  método,  o  conciliador  assume  posição  mais
participativa,  podendo sugerir  às partes os termos em que o acordo poderia ser  realizado,
dialogando abertamente a este respeito, ao passo que o mediador deve abster-se de tomar
qualquer iniciativa de proposição,  cabendo a ele apenas assistir  as partes e facilitar a sua
comunicação, para favorecer a obtenção de um acordo de recíproca satisfação. Finalmente,
quanto aos vínculos, expõe que a conciliação é uma atividade inerente ao Poder Judiciário,
sendo realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por alguém que exerça a função específica de
conciliador. Por outro lado, a mediação seria uma atividade privada, livre de qualquer vínculo,
não fazendo parte da estrutura de qualquer dos Poderes Púbicos.
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soluções, sugerindo uma participação mais ativa referente ao mérito e mais

superficial sobre as relações e a investigação dos interesses.

Neste  ponto,  o  mediador  apenas  facilita  a  comunicação,  procura

identificar  de  modo  mais  abrangente  os  interesses  e  aprofundar-se  nas

relações, sem limitação de matéria ou escassez de tempo, fazendo perguntas

criativas  com  a  finalidade  de  que  os  próprios  interessados  encontrem  as

soluções por eles desejadas. 

A  mediação  foi  pensada  para  devolver  aos  participantes  o
protagonismo  de  suas  vidas  para  que  possuam  autonomia  na
resolução  de seus  próprios  conflitos.  Desta  forma,  distancia-se  do
modelo paternalista existente  nos outros métodos de resolução de
conflitos,  inclusive  na  conciliação,  onde  um  terceiro  não
necessariamente  com maior  conhecimento,  mas  com maior  poder
encarrega-se de solucionar  o  antagonismo existente  entre  aquelas
partes.87

No sistema brasileiro, atualmente, o legislador emprestou à conciliação

uma maior  importância  do  que  a  mediação,  estando  presente  em diversos

momentos do ordenamento. Há a possibilidade da realização de uma audiência

específica para que a conciliação possa ser desenvolvida, nos termos do artigo

331 do nosso livro processual. Igualmente, no artigo 447 do nosso Código, fica

claro  que o  juiz  deve procurar  oportunizar  a  conciliação antes  do início  da

Audiência da Instrução e julgamento, quando a disputa versar sobre direitos

patrimoniais ou disponíveis e transacionais.88

Ainda, com a adição do inciso IV ao artigo 125 pela Lei 8.952/9489, o juiz

deve tentar, a qualquer tempo conciliar as partes. Inclui-se a lei 9.099/95 que

tem como princípio a conciliação. Percebe-se que são várias as oportunidades

de conciliar no curso do processo.

87 BACELLAR. Mediação e Arbitragem. Pg. 85.
88 Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar
a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo
fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.
§ 1º Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.
Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício,
determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e
para os fins em que a lei consente a transação.
89 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:
IV- tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.
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Conciliar  significa  superar  os  interesses  contrários  de  uma  maneira

amigável, onde haverá uma colaboração mútua entre os envolvidos. Segundo

Juan Pablo Cristancho Moyano, a origem da palavra conciliação, conforme já

abordado no presente trabalho, vem do latim  concilatio e significa compor e

ajustar os ânimos daqueles que estavam em contradição.90

A conciliação é uma maneira de intermediar, onde há a presença de um

conciliador  que tenta  fazer  com que as  partes  colaborem,  encontrando  um

ponto em comum, seja renunciando a um direito, submetendo-se a vontade do

outro ou transigindo, nos termos do Código de Processo Civil.

A  dinâmica da  conciliação compreende normas  preestabelecidas  e  a

idoneidade do funcionário encarregado de facilitá-la, qual seja o conciliador, um

terceiro  neutro  que  visa  propor  fórmulas  de  acordos,  administra  o  conflito,

instigando as partes a exporem seus pontos de vista  a fim de dirimir  suas

controvérsias.

É possível observar que tanto a mediação quanto a conciliação têm a

presença de um terceiro que auxilia em um possível acordo entre os litigantes,

visando uma aproximação entre eles.  O professor Fernando Horta Tavares,

citando Nazareth Serpa, conceitua a conciliação como um “processo informal

em  que  existe  um  terceiro  interventor  que  atua  como  elo.  Interfere  se

necessário,  nos  conceitos  e  interpretações  dos  fatos,  com  utilização  de

aconselhamento legal ou de outras áreas”.

A presença de um terceiro imparcial em ambos institutos é o ponto de

ligação,  o  que  dificulta  sua  distinção.  Por  contemplarem  a  construção  de

acordos, mediação e conciliação são muitas vezes consideradas sinônimas.

Apesar  da  finalidade  conciliatória  em  comum,  ambos  os  institutos

guardam diferenças cruciais em seus propósitos e em seu alcance social  e

jurisdicional.

Em regra, a conciliação, tem como maior objetivo o conflito em si e o

consequente alcance de acordos. Por sua vez, a mediação mostra-se muito

mais  abrangente.  A  preocupação  é  em  desconstruir  o  conflito,  tornando

possível  a  reconstrução da relação social  em si,  fomentando a  convivência

pacifica. 

90 MOYANO, Juan Pablo Cristancho. La conciliación y mecanismos alternativos de solución de
conflictos. Ed. Librerís Del Profesional. 2002. Página 13.
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O foco da conciliação é simplesmente resolver aquela disputa, enquanto

a mediação busca ver além da disputa, a raiz do problema, para conseguir

extirpá-lo e fazer com que as relações possam perdurar no tempo.

Tânia Almeida, buscando traçar a diferença entre os dois paradigmas

coloca a conciliação pautada numa satisfação individual e a mediação numa

busca pela satisfação mútua. Em suas palavras:

A mediação  propõe  uma  mudança  paradigmática  no  contexto  da
resolução  de  conflitos:  sentar-se  à  mesa  de  negociações  para
trabalhar  arduamente  no  atendimento  das  demandas  de  todos  os
envolvidos no desacordo. Na conciliação as partes sentam-se à mesa
em  busca,  exclusivamente,  do  atendimento  de  suas  demandas
pessoais.91

Sob essa perspectiva, a repercussão da solução alcançada através da

conciliação  atinge  apenas  os  envolvidos,  não  envolvendo  terceiros.  Na

mediação,  há uma repercussão sobre terceiros direta ou indiretamente,  que

serão igualmente beneficiados ou prejudicados com a solução acordada.

Desta forma, observa-se que, apesar de conciliação e mediação serem

institutos  que possuam um objetivo  em comum, qual  seja  a pacificação do

conflito, em muito se diferem na essência, sendo imprescindível a delimitação

de seus conceitos para que seja possível uma correta aplicação pelo intérprete

legal.

Conforme será abordado a seguir, o tratamento que está sendo dado

aos  institutos  da  mediação  e  conciliação  no  Projeto  de  Novo  Código  de

Processo  Civil  (PL.  nº  8.046/10),  em trâmite  na  Câmara dos  Deputados,  é

perigoso, na medida em que não os aborda de forma individualizada e única,

pelo  contrário,  os  classifica  de  forma  conjunta  dando  a  entender  que  são

institutos equânimes.

4.1 A MEDIAÇÃO E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

O projeto de Novo Código de Processo Civil, PL nº 166/10, com origem

no  Senado  Federal  e  que  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  sob  o  nº

8.046/1092,  estimula a composição consensual dos litígios ao determinar, em

91 ALMEIDA.  Tânia.  Mediação  e  conciliação:  dois  paradigmas  distintos,  duas  práticas
diversas .in CASELLA, Paulo Borba e SOUZA, Luciane Moessa de.  Mediação de conflitos:
novo paradigma de acesso à justiça. Belo Horizonte. Ed Fórum. 2009. Página 95.
92 Última  tramitação  em  27/11/2012:  Apresentação  ao  Plenário  do  Requerimento  de
Prorrogação  de  prazo  de  Comissão  Temporária  n.  6433/2012,  pela  Comissão  Especial
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seu artigo 144, a criação de setores ou programas de conciliação e mediação.

Tal  artigo  está  inserido  na  Seção  V  (Dos  conciliadores  e  dos  mediadores

judiciais), do Capítulo III que trata dos Auxiliares da Justiça.

Um  alerta  sobre  a  disposição  destes  institutos  faz-se  coerente,  na

medida em que, no Projeto de Novo Código, são tratados no mesmo capítulo,

não ficando claro quais são as características específicas de cada um deles,

somente se exaltando seus pontos em comum. 

A  partir  desta  ótica,  é  possível  que  isso  comprometa  a  prática  da

mediação se  a mesma for  vista  como um procedimento  conciliatório.  Cada

instituto, por sua peculiaridade, merecia um capítulo em separado, com a sua

definição e suas características.

Nota-se que o texto do Projeto não se preocupou nem mesmo em definir

cada um deles. O que se mostra importante seguindo a perspectiva de que o

instituto da mediação é novo na legislação brasileira.

Observa-se  que,  a  todo  tempo,  que  mediação  e  conciliação  são

dispostos de tal forma que leva a crer serem sinônimos. É o que se observa,

por exemplo, nos parágrafos 1º e 3º do artigo 144 do Projeto que dizem o

seguinte:

Art.  144,  §1º  A  conciliação  e  a  mediação  são  informadas  pelos
princípios  da  independência,  da  neutralidade,  da  autonomia  da
vontade, da confidencialidade, da oralidade e da informalidade.
§3º:  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(...)

Como observado, mediação e conciliação muito têm em comum, como o

fato de serem dois institutos que buscam a pacificação do conflito com o auxílio

de um terceiro,  porém isso  não significa  que devam ser  utilizados para  os

mesmos conflitos ou muito menos que possuam as mesmas características. 

Isso pode ser bem visualizado, por exemplo, quando se trata do tempo

gasto para a realização dos procedimentos. Em geral, a mediação dura muito

destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de
2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam
a Lei nº 5.869, de 1973),  que:  "Requer a suspensão do prazo de discussão da Comissão
Especial  por  20  (vinte)  sessões".  Disponível  em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267.  Último
acesso em 22/03/2013.
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mais  tempo  para  chegar  à  solução  do  problema  em  questão  do  que  a

conciliação, dentre outras diferenças já apontadas em capítulo anterior.

Fundamental é que o mediador ajude as partes a retomar o diálogo e
possam decidir por elas mesmas como pôr fim ao conflito. Isto exige,
em primeiro lugar, a própria desconstrução do conflito pelo mediador
(o  acordo  é  consequência).  Tal  conduta  pode exigir  mais  de  uma
reunião ou sessão de mediação – o que é uma prática usual para que
as pessoas possam refletir  e avaliar  melhor a decisão que devem
tomar.93

Observa-se  que  os  únicos  artigos  onde  encontraremos  a  distinção

entre o conciliador e o mediador são: os §§ 1º e 2º do art. 145 do Projeto de

Lei. Dizem o seguinte:

§  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.

Este não é um problema exclusivo ocorrido no Brasil, percebe-se que,

na Itália, o Decreto Legislativo 28, de 04/03/2010 trata da mediação civil  e

comercial, porém mistura o conceito com o da conciliação. Neste sentido, o

art.  1º,  c  do  Decreto  merece  destaque  ao  definir  a  conciliação  como  a

resolução de um litígio, após o curso da mediação.

Além disso, o art. 2º dispõe que qualquer um pode utilizar a mediação

para  a  conciliação de uma controvérsia  civil  ou  comercial  versando sobre

direitos disponíveis, segundo as disposições do Decreto. Concluindo que a

conciliação  figura  como parte  do  processo  de  mediação,  sendo  a  própria

proposta de acordo.94

Conforme já destacado, a prática da mediação pelos Tribunais já está

disseminada no Brasil, estando ela carente apenas de uma regulamentação

93 NETTO,  Fernando  Gama  de  Miranda,  MEIRELLES,  Delton  Ricardo  Soares.  Mediação
Judicial no Projeto de novo Código de Processo Civil (PL 8.046/2010) in: Sumários Correntes
de Direito. Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro:
Biblioteca do TJ/RJ. 1997 – Bimestral, p.215
94 NETTO; MEIRELLES. Mediação Judicial no Projeto de novo Código de Processo Civil (PL
8.046/2010). Pg.217.
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adequada  por  lei.  Neste  ponto,  merece  destaque  Pesquisa  aplicada  aos

usuários  da  Semana  Nacional  da  Conciliação  no  Tribunal  de  Justiça  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  de  07  a  14  de  novembro  de  2012,  projeto

desenvolvido  pelo  Laboratório  de  Estudos  Processuais  da  Universidade

Federal Fluminense (LAFEP - UFF).95

O Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça

do Estado do Rio de Janeiro promoveu neste período a 7ª Semana Nacional

de Conciliação 2012. Em torno de 5000 audiências de conciliação e mediação

se realizaram no Centro Permanente de Conciliação dos Juizados Especiais e

Cíveis  do  TJERJ  e  no  Núcleo  Permanente  de  Métodos  Consensuais  de

Soluções (NUPEMEC).

Um  dos  principais  objetivos  da  pesquisa  era  colher  as  impressões

daqueles  que participavam dos procedimentos  de Mediação e Conciliação

realizados naquela semana promovida pelo Poder  Judiciário.  Constatou-se

que muitas partes tinham uma visão confusa sobre o que seria e para que

servia o procedimento da Mediação, mesmo após ter participado do mesmo.

A lógica onde foi inserida a realização do instituto, isto é, juntamente

com  a  Semana  da  Conciliação,  levou  muitas  pessoas  envolvidas  a

acreditarem que estavam ali para a realização de acordos, quando o objetivo

principal da mediação é a desconstrução para a solução do conflito.

Observou-se,  inclusive,  que a forma como a parte  era  convidada a

participar da mediação era através de publicação em nome de seu advogado

no processo, tornando-se corriqueiro a presença somente do advogado para

a  sessão  de  mediação,  o  que  se  mostra  incabível  na  concretização  da

pacificação do conflito.96

95 Não  se  pretende  aqui  apresentar  dados  formais  ou  fazer  uma  análise  requintada  da
pesquisa, apenas retratar a experiência e impressões da autora do presente trabalho como
pesquisadora participante da referida pesquisa.
96 Vale  destacar  que o relatório  da pesquisa realizada está  em fase de finalização e será
apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) em breve.
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Um exacerbado tecnicismo, assim como o excessivo número de papéis
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presentes nos processos brasileiros,  muitas  vezes,  levam a mente  humana

operária  do  Direito  a  olvidar  das  relações  humanas  que  estão  presentes

naquele  (con)texto,  de  fundamental  importância  no  desencadeamento  do

processo.

É perceptível que a legislação brasileira tem buscado, cada vez mais, se

aproximar do alcance da pacificação social através da utilização de métodos

alternativos de solução de conflitos. Ao longo do presente trabalho foi possível

perceber uma notável evolução tanto do instituto da conciliação, mais antiga no

ordenamento, como da mediação que vem sendo inserida aos poucos neste.

Não se pode negar o avanço que isto significa para a sociedade, no que

tange a concretização de uma humanização da Justiça,  porém cada passo

rumo  à  utilização  desses  métodos  alternativos  deve  ser  dado  sob  muita

cautela, principalmente quanto ao instituto da mediação que, por ser mais novo

na legislação brasileira, carece de uma didática maior no que se refere à sua

significação e definição, justamente para evitar que seja desvirtuada na prática

ou mesmo confundida com outros métodos.

A impressão  que  fica  na  visualização  do  texto  do  Projeto  de  Lei  nº

8.046/10 em trâmite na Câmara dos Deputados é que, por mais que a intenção

do legislador tenha sido a de promover o estímulo à autocomposição, que se

configura tão importante no âmbito de determinados litígios, não significa que

tenha acertado na forma como os institutos foram expostos.

Tal afirmativa é facilmente justificável quando se pensa que para aqueles

que não possuem um conhecimento um pouco mais profundo do significado da

mediação e conciliação, o que é comum entre grande parte dos operadores do

Direito, as disposições analisadas no Projeto de Novo Código de Processo Civil

conduzem o leitor a conclusão de que tais institutos nada mais são do que

métodos semelhantes de composição de litígios que podem ser substituídos

facilmente  entre  eles,  o  que,  como  visto  ao  longo  deste  trabalho,  não  é

verdade. 

É preciso  observar,  por  exemplo,  que a  mediação deve ser  utilizada

naqueles conflitos em que melhor ela se aplica, como os oriundos de relações

complexas e duradouras, isto é, que se perpetuam frente à resolução do litígio,

enquanto que a conciliação se propõe a resolver conflitos mais simplificados,

sendo esta somente uma das tamanhas diferenças apontadas.
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A  preocupação  que  surge  é  como  os  envolvidos  no  objetivo  de

solucionar determinado conflito, isto é, desde os funcionários da Justiça até as

partes, interpretarão a letra da lei de uma forma que seja fiel ao que realmente

os institutos da mediação e conciliação são em essência. 

Por  mais  que  a  doutrina  venha  a  dispor  sobre  eles,  ainda  assim,  é

preocupante que a prática equivocada se perpetue de uma forma que leve a

uma desnaturalização do instituto da mediação, isto é, muitas vezes a prática

errônea repetida acaba se tornando o “certo” sem que se perceba o equívoco

em sua realização.

Feita a crítica é importante ressaltar que não há como prever o futuro e

arriscar  dizer  sobre  o  fracasso ou êxito  da  previsão legal  a  caminho.  Sem

dúvidas, o ordenamento brasileiro consagrar o instituto da Mediação Judicial

como alternativa às partes é um avanço considerável dentro do contexto de

acesso à justiça. 

Porém  é  preciso  que  tal  inserção  seja  realizada  de  forma  a  não

descaracterizar a essência da Mediação, que é a desconstrução do conflito

pelas  partes,  guiada  por  um  terceiro  que  estimulará  o  diálogo  e  novas

descobertas, antes ocultas aos olhos cegos de quem conflita.

É  neste  contexto  que  se  faz  necessária  uma  reflexão  acerca  da

necessidade de se diferenciar os institutos da mediação e da conciliação no

texto do Projeto de Novo Código de Processo Civil, ainda em trâmite.
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