
 
 

 
 

 
 

OS PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DOS 
MEDIADORES DE CONFLITOS 

NITERÓI 
 2017 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
 

  VERÔNICA BATISTA NASCIMENTO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERÔNICA BATISTA NASCIMENTO 

 

 

OS PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DOS MEDIADORES DE 
CONFLITOS 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
e Direito da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito para a obtenção 
do título de Mestre em Ciências Jurídicas e 
Sociais. 

 
Orientador: Prof. Dr. DELTON RICARDO 

SOARES MEIRELLES.  

 

 

 

 

 

 

 

Niterói  

2017

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direto 
 

N244 
 

Nascimento, Verônica Batista. 
 Os princípios de atuação dos mediadores de conflitos / Verônica 

Batista Nascimento. – Niterói, 2017. 
120 f. 
 
Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) – Programa de 

Pós-graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal 
Fluminense, 2017. 

 
 1. Mediação (processo civil). 2. Solução de conflito. 3. Mediador. 

4. Comunicação. 5. Sociabilidade. I. Universidade Federal 
Fluminense. Faculdade de Direito, Instituição responsável. II. Título. 

 
CDD 341.4 

 

 
 



 
 

 

OS PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DOS MEDIADORES DE 
CONFLITOS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e 
Direito da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito para a 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

Aprovada em ________________________ 

    BANCA EXAMINADORA: 

 

_____________________________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Delton Ricardo Sores Meirelles 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Gilvan Luiz Hansen 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Clodomiro José Bannwart Júnior  
Universidade Estadual de Londrina 

 
 
 
 
 
 

Niterói  

2017



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEDICATÓRIA 
 

 

Dedico o presente trabalho aos meus pais, que 

sempre tiveram muito orgulho e dedicação nos 

estudos dos filhos, a mais preciosa herança; aos 

meus queridos irmãos em quem sempre me 

inspirei e em especial à minha amada filha 

Fernanda que sempre soube respeitar minhas 

decisões, sem julgamentos ou incompreensões, 

mesmo abdicando de minha presença e a quem 

nutro a mais sincera admiração pelas grandes 

qualidades, especialmente à dedicação aos 

estudos e a firmeza de caráter.  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço ao Professor Delton Ricardo Soares Meirelles por ter aceitado o encargo 

dessa orientação e me acolhido nos quadros de seu grupo de pesquisa. 

 Aos professores Gilvan Hansen e Sérgio Pauseiro pelas considerações e 

sugestões feitas no momento da qualificação. 

 Agradeço a Rubens Lyra, meu grande companheiro, pelos debates acerca das 

teorias que fundamentam o presente trabalho que contribuíram para os rumos desta 

pesquisa e que tanto me incentivou no desenvolvimento desta e de outras tarefas 

acadêmicas. 

 Aos demais professores e alunos da turma de mestrado, pela experiência 

enriquecedora de aprendizado e o coleguismo e parceria no cumprimento das tarefas. 

 Muito obrigada a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Age de tal maneira que uses a humanidade, 

tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer 

outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio”. (Immanuel 

Kant). 



 
 

 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho busca discorrer sobre o desenvolvimento da mediação, estabelecer 
seu conceito, princípios e objetivos, bem como analisar, de forma exemplificativa, 
experiências de diferentes tipos de mediação e seus mediadores, como por exemplo, o 
mediador comunitário e o mediador escolar. Investiga-se como essas formas de 
mediação vêm sendo criadas e desenvolvidas na sociedade e se tornando referências 
para a criação de outras configurações. A pesquisa busca apontar como a mediação é 
uma forma adequada não somente para a resolução de conflitos, mas para a 
transformação da realidade social vivenciada no Estado Brasileiro. Procura-se 
demonstrar como tal proposta de auto-gestão de conflitos contempla virtudes, sobretudo 
em relação ao incentivo aos cidadãos para a discussão sobre seus direitos e 
conscientização da importância da participação política na comunidade em que está 
inserido. O conflito é pensado como algo que pode ser resolvido pela autocomposição, 
resgatando a liberdade, autonomia e o poder de decisão dos indivíduos dentro de uma 
coletividade.      
 

 

Palavras-chave: mediação; conflitos; princípios; comunicação; sociabilidade. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

The present work seeks to discuss the development of mediation, to establish its concept, 
principles and objectives, as well as to analyze, in an exemplary way, experiences of 
different types of mediation and their mediators, such as for example, the community 
mediator and the school mediator. It is investigated how these forms of mediation have 
been created and developed in society and become references for the creation of other 
configurations. The research seeks to point out how mediation is a suitable form not only 
for conflict resolution but for the transformation of the social reality experienced in the 
Brazilian State. It is tried to demonstrate how such proposal of self-management of 
conflicts contemplates virtues, above all in relation to the incentive to the citizen to the 
discussion about their rights and awareness of the importance of political participation in 
the community in which it is inserted. Conflict is thought of as something that can be solved 
by self-composition, rescuing the freedom, autonomy, and decision-making power of 
individuals within a collectivity. 
 

 

Keywords: mediation; conflicts; principles; communication; sociability. 
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INTRODUÇÃO   
 

 

Sabe-se que é inerente ao ser humano o convívio com as demais pessoas e 

diversas circunstâncias que podem levar ao conflito. Deste modo, cabe a cada indivíduo 

escolher de que forma irá lidar com os vários tipos de interesses envolvidos. É neste 

contexto que surge a mediação, um meio utilizado para possibilitar uma relação 

harmônica por meio do diálogo, baseando-se na manifestação da vontade dos 

conflitantes que pode gerar uma satisfação mútua.   

 Na modernidade tardia ligada ao estado de bem-estar social, os indivíduos tiveram 

seus direitos materiais ampliados, bem como um maior acesso ao judiciário, o que 

parecia ser um grande aumento nas conquistas sociais. Como decorrência, se viu 

também a geração de um grande número de ações e consequente morosidade em suas 

resoluções.   

 No entanto, o acesso ao judiciário não representa de forma estanque o acesso à 

Justiça, não traduz uma correspondência absoluta, o que demanda a reflexão sobre 

novas formas de se pensar e tratar a litigiosidade cultural das nossas sociedades.  

Tal cenário fez com que o Judiciário e o Legislativo passassem a enfrentar o 

problema, aderindo à utilização de métodos alternativos que pudessem contribuir com a 

diminuição das demandas. Surgem a conciliação e a mediação, por intermédio de leis e 

resoluções, a fim de compartilhar a responsabilidade na solução dos conflitos com os 

próprios envolvidos. 

Os avanços da ciência e da tecnologia, a globalização, as inter-relações e o alto 

consumo na sociedade acabaram por expandir também sobremaneira a procura pelo 

Judiciário, o que se tornou problema mundial. Com o consequente aumento das 

demandas, houve a necessidade de ampliar os mecanismos de resolução dos conflitos.  

Com efeito, o Brasil, seguindo o mesmo caminho de vários países para minimizar 

o alto índice de litigiosidade, criou e passou a adotar meios alternativos e consensuais, 

como a conciliação e a mediação.  
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Nessa reconstrução do modo de lidar com os conflitos, foram criados os juizados 

de pequenas causas e posteriormente os Juizados especiais cível e criminal, com a 

edição da lei 9.099/95. Em 2010 foi editada a Resolução 125 do CNJ, dispondo sobre 

política de tratamento adequado dos conflitos no âmbito do Judiciário.  

Mais recentemente foi promulgada a lei da mediação n. 13.140/2015, que 

estabeleceu seu marco legal. Por fim, houve a alteração do Código de Processo Civil 

com a Lei 13.105/2015, prevendo e promovendo a utilização da conciliação e da 

mediação, estabelecendo princípios norteadores que proporcionam confiança e 

segurança jurídica para tentar mudar a cultura do litígio, mantendo assim, a tradição de 

codificação de regras.  

 O primeiro capítulo deste estudo é dedicado precipuamente à análise da questão 

humana ligada à escassez, às disputas e à Justiça. Utilizando-se de conceitos 

dogmáticos de direito, buscou-se a fundamentação da necessidade de surgimento dos 

modelos tradicionais de solução dos conflitos, como uma consequência da escassez dos 

bens existentes disputados. A partir disso a comunicação surge como elemento mediador 

entre a facticidade e a validade no direito, buscando a resolução desses conflitos por 

meio dos parâmetros de justiça e equidade.  

O segundo capítulo passa por uma análise geral do direito brasileiro quanto às 

formas e mecanismos existentes para a resolução de conflitos, por meio da 

heterocomposição e da autocomposição, constituídas pela jurisdição e arbitragem, 

conciliação e mediação. 

Ainda na segunda parte, o trabalho objetiva analisar os mecanismos de solução 

de conflitos existentes, mais especificamente a mediação, em suas várias nuances, tendo 

como foco principal os escopos de atuação de diferentes tipos de mediadores, bem como 

os princípios inerentes à mediação.  

Considerando a hipótese de que a mediação não possua apenas um formato, a 

pesquisa apresenta alguns tipos de mediadores, a título de exemplificação. Em seguida, 

se aponta, dentro de uma perspectiva lógica, quais seriam os princípios comuns a todos 

os mediadores. 
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Ressalta-se nesse ponto a importância dos estudos teóricos e práticos sobre a 

mediação, reconhecendo-se o uso do instituto já existente, de forma extrajudicial, em 

muitos pontos do Brasil (projetos comunitários etc.).  

Destacam-se as críticas à institucionalização da mediação, pelo temor da perda 

de sua essência, podendo tornar-se em um instituto mal utilizado e desacreditado. A 

mesclagem de procedimentos formais processuais na mediação continua ligada à 

possível crítica de um modelo Judiciário burocrático e que age apenas estrategicamente 

para a produção quantitativa, sem a visão primordial do fortalecimento da autonomia das 

partes, por mais que a mediação institucionalizada possua um rito de processamento 

diverso do rito de julgamento.  

  A mediação descrita se volta para a retomada da ação cooperativa e 

comunicacional, afastando-se da metodologia insensível da aplicação fria da lei ao caso 

concreto. O intento é o de um real entendimento entre os contendores para a solução do 

conflito. Nesse ponto, recorre-se às formulações trazidas por Jürgen Habermas, ao 

diferenciar o agir estratégico em contraposição ao agir comunicativo. O primeiro voltado 

para o êxito do interesse individual e egoístico. O segundo para os interesses 

interpessoais voltados à cooperação e ao entendimento.  

No terceiro capítulo há o estudo do mediador, criado para ser um facilitador na 

comunicação entre os envolvidos. A mediação de conflitos é diferenciada pela presença 

desse terceiro imparcial, que, ao contrário do que ocorre nos processos 

heterocompositivos, não se manifesta impondo uma decisão. O mediador age como 

facilitador que incentiva as habilidades comunicativas dos próprios envolvidos, fazendo 

com que cheguem a um acordo benéfico para eles. Precisa observar, dentre outros 

princípios, o da imparcialidade e o da confiabilidade. Embora também haja críticas acerca 

do mediador, é necessário mostrar qual a sua verdadeira função, ou seja, a essência de 

sua atuação, para que não haja uma distorção ou exorbitância do seu papel. 

Busca-se esclarecer que na mediação os atores protagonistas são os envolvidos 

no conflito. Para eles foi criado um meio alternativo em que possam ter a liberdade e a 

autonomia de estabelecerem um diálogo aberto e franco, resolvendo, por eles mesmos, 
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o conflito. O resultado buscado é uma saída para solucionar a conflituosidade de uma 

forma em que os contendores acreditem ser mais justa e menos impactante.  

A metodologia buscada foi a apresentação de vários exemplos de mediadores e 

de suas atuações, concluindo sobre o que todos eles devem ter em comum. Com tais 

parâmetros, traça-se uma regra de postura voltada para a cooperação e não para a 

imposição, resgatando-se a confiança e a solidariedade dos envolvidos.  

O último capítulo da pesquisa se dedica à fundamentação do resgate da 

autonomia. Ancorado em premissas deontologistas é exposta a base para a defesa de 

uma ação comunicacional que viabilize o resgate da autonomia necessária para a 

resolução de conflitos pelos próprios envolvidos.   

 O presente trabalho se vale de pesquisas empíricas já realizadas, além de obras 

clássicas e artigos relevantes sobre o assunto, visando dar maior reflexividade sobre o 

cenário atual da conflituosidade e pensar eventuais saídas que sejam relevantes a uma 

mudança cultural da sociedade contemporânea.  

Ao longo do trabalho abordamos alguns tipos de mediadores e os escopos de 

atuação destes. A partir de pesquisas bibliográficas são expostos modelos de mediação 

que aos poucos estão sendo implantados em alguns estados brasileiros, especialmente 

em zonas periféricas. Criam-se núcleos de mediação, nos quais as próprias comunidades 

podem resolver problemas de forma simples.  

Na atualidade almeja-se uma mudança no Poder Judiciário, para torná-lo mais 

célere e eficiente. E neste aspecto, entende-se imprescindível ter como meta a difusão 

da mediação como alternativa para a solução de conflitos. 

A implantação dos Núcleos de Mediação nos Tribunais, e também nas 

Comunidades, é uma ferramenta ainda em construção. Embora seja algo que aos poucos 

vem sendo aplicado e difundido, já possui uma sistematização que são a lei de mediação 

e o Código de Processo Civil, que pode traduzir um avanço no sentido de tornar a 

mediação mais presente no meio processual com um amparo legal.  
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Posto isso, o propósito é o de que os princípios ora apontados auxiliem na difusão 

da mediação e na atuação eficiente dos mediadores, facilitando e garantindo direitos, a 

fim de manter um equilíbrio entre a justiça e a cidadania. 
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1 A QUESTÃO HUMANA: ESCASSEZ, DISPUTAS E JUSTIÇA  

 

 A litigiosidade característica do convívio humano pode ter a sua agudização 

identificada a partir do momento histórico em que houve a fixação das sociedades em 

determinado território. Com o fim do nomadismo próprio das comunidades do paleolítico, 

fundam-se as primeiras sociedades estáveis, nas quais se tem a necessidade mais 

premente de normatização do convívio e dissipação de conflitos da vida cotidiana. 

 

1.1 A disputa por bens escassos e os modelos tradicionais de solução 

 

Normalmente disposto como uma das primeiras manifestações do direito como 

regramento social, pode ser citado o código de Hamurabi, cujas prescrições se voltam 

para temas dentre os quais pode-se identificar querelas ainda existentes no direito 

moderno. Disputas sobre bens, discussões sobre prevalências de direitos e mesmo 

normatização de hierarquias sociais são alguns dos temas ainda hoje presentes na 

ebulição do convívio partilhado entre os indivíduos. 

As dificuldades enfrentadas pela historiografia no detalhamento do funcionamento 

social do paleolítico desembocam no neolítico as primeiras concepções historiográficas 

forjadas com segurança. Uma primeira manifestação da transposição divina que dava 

aos reis o direito de punir pode ser encontrada no já citado código babilônico de 

Hamurabi. Este traz em seu prólogo1 a afirmação de que o rei teria sido chamado pelos 

deuses para plantar justiça. 

                                                 
1 Quando o alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, Senhor da Terra e dos Céus, determinador dos 
destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk ... quando foi pronunciado 
o alto nome da Babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro 
reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra - por esse tempo de Anu e Bel me 
chamaram, a mim, Hamurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar a 
justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte... 
para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Hamurabi, governador escolhido por Bel, 
sou eu, eu o que trouxe a abundância à terra; o que fez obra completa para Nippur e Durilu; o 
que deu vida à cidade de Uruk; o que supriu água com abundância aos seus habitantes... o que 
tornou bela a cidade de Borsippa... o que enceleirou grãos para a poderosa Urash... o que ajudou 
o povo em tempo de necessidade; o que estabeleceu a segurança na Babilônia; o governador do 
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 A despeito de uma justiça administrada pela divindade por intermédio de um rei 

terreno, o código tem o mérito de trazer em seus dispositivos os princípios que 

estabelecem a sua função de promoção da paz2 e de regimento da pátria de forma 

ordenada3. 

Dito isto, a gênese do direito e a própria noção de litigiosidade podem ser 

conectados à intensa disputa por bens escassos, conceito que, embora seja 

normalmente reconhecido como fulcral aos estudos econômicos, também servirá de base 

para a identificação dos pontos de tensão social ligados às disputas que o ordenamento 

jurídico busca solucionar. Essas são as considerações de Humberto Theodoro Júnior, 

para quem: 

 

Os bens da vida (isto é, as coisas ou valores necessários ou úteis à 
sobrevivência do homem, bem como a seu aprimoramento) nem sempre 
existem em quantidade suficiente para atender, com sobra, às exigências 
de todos os indivíduos (tal como se passa com a luz do sol e o ar 
atmosférico). Daí que, com frequência, os mesmos objetos são utilizados 
ou disputados por mais de uma pessoa. Assim, o dono e o inquilino 
utilizam, simultaneamente, o mesmo bem da vida, mas a título e modo 
distintos. O dono obtém uma renda e o locatário, um lugar onde morar. 
Logra-se, por acordo de vontade, uma harmonização de interesses 
concorrentes. Há conflito de interesses quando mais de um sujeito 
procura usufruir o mesmo bem. Mas o contrato, por exemplo, é uma das 
formas de compor esse conflito, justamente porque concilia os interesses 

                                                 
povo, o servo cujos feitos são agradáveis a Anunit". Extrato do prólogo do Código de Hamurabi 
(grifo nosso). 
2 “Epílogo das Leis de justiça que Hamurabi, o rei sábio, estabeleceu. Uma lei de direito, estatuto 
piedoso ele ensinou à terra. Hamurabi, o rei protetor sou eu. Não me eximi dos homens, quando 
Bel me concedeu tal tarefa, com o poder que Marduk a mim concedeu, não fui negligente, mas 
fiz deste um instrumento da paz. Expus todas as grandes dificuldades, fazendo a luz brilhar 
sobre elas”. Extrato do Epílogo do Código de Hamurabi (grifo nosso). 
3 “No futuro, através das gerações vindouras, que o rei deste tempo observe as palavras de 
retidão que escrevi no meu monumento; que ele não altere a lei que dei a esta terra, os éditos 
que redigi, e que meu monumento não pertença ao esquecimento. Se tal governante tiver 
sabedoria e for capaz de manter a ordem nesta terra, ele deverá observar as palavras que 
tenho escrito nesta inscrição; as regras, estatutos e leis da terra me foram dadas; as decisões 
que tomei serão mostradas por esta inscrição; que tal monarca governe seus súditos da mesma 
forma, que fale da justiça para seu povo, que tome as decisões certas, elimine os delinquentes e 
criminosos da terra, e garanta prosperidade a seus súditos”. Extrato do Epílogo do Código de 
Hamurabi (grifo nosso). Código de Hamurabi. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm, acesso em 18 de março de 2017. 
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concorrentes, acomodando-os de acordo com as conveniências 
recíprocas. Há litígio quando o conflito surgido na disputa em torno do 
mesmo bem não encontra uma solução voluntária ou espontânea entre 
os diversos concorrentes.4  

 

O conflito, portanto, surge a partir do momento em que dois ou mais sujeitos 

almejam um mesmo bem e a partir desse conflito pode surgir um litígio, que é quando 

alguém resiste a pretensão, ou seja, o problema da concorrência a esse bem precisa de 

uma solução que não foi possível espontânea e voluntariamente. 

As formas de solução da litigiosidade na alocação de bens escassos devem ser 

sempre tematizadas sob o crivo da delimitação geohistórica. No entanto, propõe-se aqui 

metodologicamente três grandes formas tradicionais de soluções de conflitos, 

identificáveis ao longo da existência social humana. Tais formas dispõem de 

características que as diferenciam das formas genuínas de mediação defendidas na 

presente pesquisa, o que será demonstrado a seguir.  

O primeiro mecanismo tradicional de solução credita a resolução dos conflitos à 

autoridade de um terceiro superiormente posicionado na estrutura social. Reis, líderes 

religiosos ou mesmo os aparatos de poder do estado moderno atuam sob a lógica de 

instituições superiormente capacitadas a dirimir os conflitos. Tais organismos supra-

particulares, dotados de autoridade e força coercitiva, intervém a pretexto de 

solucionarem o conflito e trazerem a paz social e, para tal, normalmente o fazem 

mediante o uso violento dos poderes que dispõem. 

Uma segunda forma de solução é a efetivada por um terceiro não inserido na 

disputa, que, embora não integre diretamente uma estrutura de poder da organização 

social, se encontra legitimado a dar a última palavra sob a querela. Pode-se citar o 

exemplo da utilização de árbitros privados nas sociedades antigas e também no direito 

moderno. O terceiro, ainda que não disponha de força coercitiva para dar cumprimento 

às soluções que adota, tem a legitimidade previamente conferida pelo corpo social ou 

pelos contendores para resolver as questões que se apresentem. Em tal modelo, não há 

                                                 
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 114. 
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a participação dos envolvidos para solução dos litígios, a decisão é externa e 

heterônoma.  

A terceira forma reside na possibilidade de solução de questões diretamente pelos 

que disputam determinado bem ou direito. Nesse terceiro tipo, ainda presente na 

modernidade em diversas hipóteses, os próprios indivíduos que reivindicam a prevalência 

sobre os demais agem garantindo para si parte ou totalidade do objeto social desejado. 

Nessa terceira tradição estariam inseridas formas de cumprimento espontâneo de 

deveres5, bem como os mecanismos modernamente garantidos pela legislação como 

forma de manutenção imediata de direitos (atos de defesa imediata da posse6, hipóteses 

de estado de necessidade7, legítima defesa8 etc.) 

Na busca por identificação de princípios orientadores na atualidade, a mediação 

pode ser apontada como uma fórmula híbrida, uma vez que mescla elementos das duas 

últimas formas de solução de conflitos, mas é dotada de configuração original, voltada 

para a solução autônoma e consensual dos conflitos que se apresentem.  

A mediação defendida no presente trabalho não pode se aproximar do primeiro 

modelo tradicional. Entendida como mecanismo de potencialização da autonomia, a 

mediação não deve se inserir nos aparatos próprios de terceiros ou instituições que 

gozem de autoridade coercitiva preponderante às possibilidades de solução dos 

contendores. Nesse sentido, as fórmulas que institucionalizam a mediação por intermédio 

                                                 
5 Menciona-se aqui toda a sorte de cumprimento voluntário de obrigações e reconhecimento não 
litigioso de direitos.  
6 “Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no 
de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1o O 
possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto 
que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 
manutenção, ou restituição da posse”. Brasil. Lei 10.406/2002. Código Civil.  
7 “Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou 
alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. Brasil. Decreto-Lei 
2848/1940 – Código Penal. 
8 “Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Brasil. Decreto-Lei 
2848/1940 – Código Penal. 
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dos poderes estatais na modernidade não são imunes às mais incisivas críticas, uma vez 

que desvirtuam os ideários próprios do instituto. 

Descartada a possível aproximação com o primeiro modelo delineado, a mediação 

se aproxima do segundo modelo tradicional de solução de conflitos, já que há um 

interventor, terceiro que não faz parte da disputa original (o mediador). No entanto, a 

mediação se configura diferentemente das formas mais tradicionais de intervenção de 

terceiros particulares para dirimir conflitos (que se aproximam da arbitragem). O mediador 

interveniente, embora seja particular afastado dos mecanismos coercitivos de poder 

social institucionalizado, não terá legitimação para decidir a contenda em nome dos que 

disputam o direito. Atuará, caso o faça sob o escopo da principiologia que buscamos 

elencar, no intento de impulsionar o exercício de autonomia dos que estejam em disputa. 

Assim sendo, não terá a palavra final nem deverá induzir a adoção da solução que 

entenda ser a mais justa. O papel do mediador deverá se limitar ao fomento de uma 

solução autônoma, diferenciando-se contundentemente de um terceiro que detém a 

palavra final.   

A aproximação entre a mediação e o terceiro modelo tradicional formulado se dá 

pelo fato da solução da querela ser obra precípua dos que estejam em disputa. Na 

mediação, embora não se trate de uma forma exclusiva de solução da controvérsia (uma 

vez que é essencial a atuação do mediador), haverá a solução direta do conflito, sem o 

recurso à manifestação de autoridade externa de um terceiro preponderantemente 

poderoso. Repele-se a reprodução dos exercícios de heteronomia próprios das hipóteses 

em que um terceiro (particular ou institucionalizado) impõe coercitivamente a decisão que 

entende ser adequada.  

A despeito disto, a mediação se diferencia da terceira forma tradicional de solução 

de controvérsias em virtude de sua consensualidade obtida após a configuração de um 

litígio. Diferentemente do reconhecimento voluntário de direito e do cumprimento pacífico 

de obrigações mencionados no terceiro modelo, há na mediação uma inicial recusa à 

cessão da totalidade ou de parte dos direitos em disputa. Somente após a atuação do 

mediador e do diálogo implementado entre as partes, estas alcançam o consenso 

desejado acerca dos destinos do objeto da disputa.  
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Por derradeiro, ainda na comparação com o terceiro modelo tradicional, há de se 

diferenciar a mediação também das formas particulares de imposição unilateral de 

vontades ou garantia de direitos citadas (legítima defesa, garantia da posse etc.). Nestas, 

há a sobreposição de vontade pelo exercício da força por parte de um dos contendores, 

ainda que o faça normalmente legitimado pela norma. Tal procedimento diferencia-se das 

formas genuínas de obtenção de consensos, sendo estas viáveis apenas sob o manto 

do exercício da autonomia.  

 

 

1.2 A Comunicação: elemento mediador entre facticidade e validade no direito 

 

 

 Dentre as diversas questões fundamentais para a existência e o desenvolvimento 

da humanidade, ousa-se indicar o ponto nuclear de tais intentos: a potencialização da 

sociabilidade. À medida em que se sofisticaram os mecanismos de socialização, 

viabilizou-se o desenvolvimento humano, que deságua nas sociedades 

reconhecidamente complexas da atualidade.  

 A complexidade da modernidade tardia torna ainda mais latente a necessidade de 

tematização do papel da fundamentação do direito, ante as suas tentativas de 

viabilização da paz social.  

A possibilidade9 de rompimento com os paradigmas teológicos que embasavam o 

agir nas sociedades imediatamente anteriores à idade moderna acabaram por relegar o 

estabelecimento de critérios ao vazio da livre interpretação, fazendo-se crer, em algumas 

hipóteses, na inevitabilidade da decisão cética de suspensão dos juízos10. Sobre o vazio 

                                                 
9 Apesar da tão festejada morte de Deus da qual se deram conta os modernos, análises empíricas 
mais apuradas levam a crer que o movimento social ainda se dá, em um considerável número de 
casos, ditado por padrões religiosos. O visível exercício fundamentalista da religiosidade em 
algumas sociedades desmistifica a morte inconteste da divindade, óbito claramente notado 
apenas por parcela restrita da humanidade. 
10 Menciona-se aqui a atitude cética que, diante da possibilidade de estabelecimento de critérios 
seguros, decide pela suspensão do juízo e não tematização da questão apresentada.  
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enfrentado na modernidade após a quebra do paradigma teológico, Habermas parece 

apontar uma possível solução nos seguintes termos: 

 

Sem a retaguarda de cosmovisões metafísicas ou religiosas imunes à 
crítica, as orientações práticas só podem ser obtidas, em última instância, 
através de argumentações, isto é, através de formas de reflexão do 
próprio agir comunicativo. A racionalização de um Mundo da vida mede-
se pela questão: até que ponto os potenciais de racionalidade, inseridos 
no agir comunicativo e liberados discursivamente, perpassam e dissolvem 
as estruturas do Mundo da vida.11 

 

 A carência de parâmetros irá atingir toda a legitimação da ordem social na 

modernidade. A autoridade para governar, estabelecer as normas e dar-lhes 

cumprimento não terá mais como dispor de um poder metafísico transcendente que o 

garanta. A base de legitimação que não pertence mais à divindade só poderá ser obtida 

no que resta de palpável, material e demasiadamente humano: os poderes que 

advenham dos próprios homens12. 

 Nestes termos, o Estado moderno suplanta ideologicamente os fundamentos 

estamentais até então existentes e abre caminho para que a democracia assuma o 

protagonismo na atividade fundante da ordem social.  

 Superada a questão da afirmação democrática nas sociedades, surgem 

indagações diversas sobre a sua constituição. Os escopos para o exercício democrático 

e os limites do que preconize (por parâmetros de justiça) são algumas das questões 

intensamente tematizadas na modernidade.  

                                                 
11 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. V. I, 2. ed. Tradução 
Flávio Beno Siebeneichler- UGF. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 132. 
12 “Carl Schmitt, nos anos 20, já rebateu a acusação de Proudhon -  "quem diz Deus querer 
enganar" -  com a paráfrase: "quem diz a humanidade querer enganar". Decerto, não apenas a 
fé religiosa, mas também a luta pelos direitos humanos pode ser utilizada abusivamente para fins 
de cálculo político. No entanto, em primeiro lugar, é muito mais fácil verificar se um homem foi 
vítima de torturas, desterro, falta de assistência ou preso sem o julgamento de um tribunal, do 
que se agiu de forma condizente com a vontade de Deus ou contrariamente a ela. Em segundo 
lugar, num plano elementar, os homens se assemelham muito em suas necessidades, 
esperanças e medos, ao passo que o credo das religiões reveladas pode destoar drasticamente 
entre si”. KAUFFMAN, Mathias. Em defesa dos direitos humanos. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2012, p. 12. 
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Experiências históricas demonstradoras de inaceitáveis atitudes pautadas pelo 

exercício formalmente democrático acabaram por colocar no banco dos réus também o 

festejado poder do povo, tornando ainda mais expostas as fissuras existentes em 

sistemas não estabelecidos sob o crivo de uma genuína participação de todos os setores 

da sociedade.  

As tensões decorrentes do pós-guerra retomaram a necessidade de firmarem-se 

parâmetros de moralidade prévios ao direito formalmente constituído por elementos 

democráticos, o que serviu de base para a afirmação das políticas de direitos humanos 

e proteção de minorias. 

Reconhece-se, portanto, uma inevitável tensão entre a facticidade e a validade do 

direito, entendida a primeira como o sistema normativo que se estabelece na realidade e 

a segunda como os desideratos legítimos que se pretendia ou deveria garantir.  

A partir das insuficiências de um sistema jurídico formulado unicamente por 

intermédio de mecanismos de democracia formal, reconhece-se a necessidade de 

estabelecimento de parâmetros comunicacionais para a formulação de normas. A 

atividade legiferante deve dar voz e proteção a todos os setores envolvidos nos contextos 

de sociabilidade (concernidos).  

A proteção das minorias e o estabelecimento de requisitos inalienáveis de 

proteção da dignidade humana atuam no intento de aperfeiçoamento dos sistemas 

democráticos, dando ao poder judiciário, em grande parte dos países que se voltam para 

os ideários de proteção dos direitos humanos, a possibilidade de limitar o exercício da 

democracia representativa, repelindo as autofagias próprias dos sistemas democráticos 

puros, calcados unicamente nas maiorias. Nesse sentido são as considerações de 

Mathias Kauffman, para quem: 

 
A legenda dos direitos humanos, contrariamente aos preconceitos 
vigentes, traz consigo um elemento de igualdade imutável à discussão 
jurídica e política e exige também o controle popular sobre os 
governantes. Ninguém mais duvida de que a legitimidade de um governo 
político pressupõe não só a participação popular na formação da vontade 
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política, mas também a garantia de condições de vida minimamente 
suportáveis e de liberdade para todos13. 

 

Os corretivos impostos na modernidade por intermédio da participação 

comunicativa não se limitam à atividade de formulação de normas. Também a atividade 

de solução de conflitos, ainda que creditada a um terceiro imparcial e dotado de 

legitimidade institucional estatal, deverá se dar sob o crivo da mais ampla atividade 

comunicativa. Aos contendores que provocam o poder de jurisdição estatal, garante-se a 

possibilidade de expor suas razões em juízo, tornando fundamental a ação comunicativa 

para a decisão estatal.  

A exposição fática de razões, ainda que não sejam voltadas para o convencimento 

da parte adversa (mas sim do órgão julgador), viabiliza a configuração de atividade 

comunicativa mediante a exposição de motivos, fundamentos e pontos de vista. Embora 

não seja capaz de alterar a norma em abstrato, a dinâmica comunicacional garantida 

pelos processos judiciais na atualidade (em que necessariamente se deve dar voz a todos 

os envolvidos) torna viável a correção de possíveis injustiças decorrentes da aplicação 

seca da norma abstrata ao caso concreto. Sempre passível de interpretação em alguma 

medida, a norma abstrata se torna lei para o caso concreto a partir da atividade 

comunicativa garantida pelos instrumentos processuais de participação estabelecidos. 

Assim sendo, o dever ser do direito (validade) tem sua tensão com o ser em 

abstrato (facticidade) abrandada pelos mecanismos comunicacionais garantidos por 

intermédio dos elementos processuais dos tribunais. Tal abrandamento, embora possível 

nas soluções institucionalizadas de controvérsias (por meio dos tribunais), será ainda 

mais viável por intermédio da mediação. Nesta, o espectro de possibilidades para 

correção de possíveis injustiças decorrentes do ordenamento jurídico formalmente 

estabelecido é ainda maior. 

A atividade genuína de mediação, desenvolvida sob os escopos da autonomia e 

da solução pacífica e mais satisfatoriamente possível dos conflitos, se torna atividade 

                                                 
13 KAUFFMAN, Mathias. Em defesa dos direitos humanos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2012, p. 80. 
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comunicacional ainda mais hábil a corrigir as tensões próprias de sistemas jurídicos 

estabelecidos, uma vez que estes, cada vez mais, se perfazem sob a égide de aparatos 

democráticos distanciados dos anseios sociais.  

Nestes termos, pode-se apontar a mediação não só como uma forma eficaz de 

resolução de conflitos, mas também como instrumento capaz de correção de injustiças, 

que provavelmente se materializariam sob o crivo do sistema judiciário. Em muitas 

ocasiões, aquele que tem direito legítimo, mas não conseguiria garanti-lo (nem ao menos 

em parte) pelas vias institucionalizadas (por falta de provas por exemplo) acaba por tornar 

possível seu reconhecimento por intermédio de ações comunicativas desenvolvidas 

adequadamente.  

 

 

1.3 Justiça e equidade na solução de conflitos 

 

 

Pressupondo-se como ponto de partida a opção democrática, reitera-se a 

existência de dois pontos de tensão para a sua configuração: os modelos políticos a 

serem adotados para a potencialização da participação democrática e os limites às 

decisões das maiorias, por vezes afastadas dos ideários de justiça aceitável.  

As formas de institucionalização da participação democrática (por intermédio das 

garantias processuais de participação), bem como as propostas do instrumento da 

mediação foram sugeridos como mecanismos que auxiliam na melhoria dos modelos 

participativos, dinamizando o exercício da autonomia. 

Além de discussão acerca dos modelos democráticos, não passa despercebida 

outra dificuldade enfrentada pelos regimes democráticos: o firmamento de parâmetros e 

limites de dignidade para o convencionado socialmente.  

Um dos critérios norteadores normalmente utilizado pela dogmática reside na valia 

dos exemplos históricos para o estabelecimento das políticas de direitos humanos. Nesse 

sentido, adverte Mathias Kauffman que: 
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Provavelmente, a lenda da oposição entre democracia e direitos humanos 
é decorrente de uma ideia inerente aos próprios direitos humanos, a 
saber, a da proteção das minorias. Mas acontece que é essencial à 
democracia assegurar tanto a legitimidade da decisão da maioria quanto 
a lealdade das minorias. O que até hoje permanece polêmico é saber até 
que ponto se deve conceder direitos particulares às minorias, a fim de, 
com isso, compensar certas desvantagens14. 

 

Outros parâmetros buscados se voltam para a formalidade de procedimentos 

democráticos, garantindo efetiva participação de todos os concernidos na deliberação do 

que lhes afete direta ou indiretamente. A participação deliberativa de todos os envolvidos 

nos processos de tomada de decisão da vida cotidiana não é intento imune a críticas, 

mormente nos cenários majoritariamente construídos por sistemas democráticos 

indiretos, justificados pela complexidade das sociedades na modernidade tardia.  

A despeito das visíveis dificuldades, a retomada do exercício da autonomia 

encontra esperança ante às novas tecnologias disponíveis. A participação maciça de 

cidadãos em processos de tomada de decisão é hoje um horizonte menos distante, já 

que a conectividade imediata proporcionada pelos computadores, smartphones e internet 

pode, desde que haja vontade política, se voltar para a potencialização da participação 

democrática. 

No que tange ao direito e seus processos de tomada de exercício de jurisdição, 

surge a conexão entre os limites do exercício democrático (aqui entendido no sentido de 

processo participativo de tomada de decisão) e os desideratos de igualdade15 e justiça16. 

                                                 
14 KAUFFMAN, Mathias. Em defesa dos direitos humanos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2012, p 14.  
15 O princípio da igualdade que também é conhecido por princípio da diferença, seria informador 
de que havendo desigualdade, esta deve se reverter para beneficiar os menos favorecidos na 
sociedade. Usa-se um artifício que leva a hipótese na qual, as pessoas, ignorando sua posição 
na sociedade e a dos demais, bem como seus talentos e habilidades respectivos (o véu da 
ignorância), escolhem aqueles princípios mais equitativos, pelos quais, não seriam prejudicados 
ou não sairiam perdendo na pior das hipóteses. Essa teoria aplica-se de início a uma sociedade 
na qual há a suposição de que não há mais problemas básicos a serem resolvidos em uma 
democracia estável. ROUANET, Luiz Paulo. Paz, Justiça e Tolerância no mundo 
contemporâneo, São Paulo: Loyola, 2010, p. 27. 
16 Existem diferentes teorias para identificar e explicar a justiça. Uma linha de pensadores com 
tradição contratualista, como Hobbes, Kant e Rawls, entende a justiça com uma abordagem 
institucional transcendental que presume obediência da sociedade a um comportamento ideal. 
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Definir justiça não é tema dos mais fáceis, pois mesmo diante de uma percepção 

geral das pessoas de que todos possuem a noção do que é justo, às vezes isso se 

confronta com impressões pessoais, que leva a uma ideia subjetiva, com uma 

conceituação própria e específica a cada condição de vida. Conceituá-la é um constante 

desafio aos filósofos do Direito e também aos legisladores.  

Para Paulo Nader, a definição clássica de justiça, que é verdadeira e sempre atual, 

foi uma elaboração da cultura greco-romana formulada pelo jurista romano Domicio 

Ulpiano, que tomou por base as concepções de Platão e Aristóteles, e consiste em dar a 

cada um o que é seu. Apesar de ser considerada por alguns como ultrapassada em face 

da justiça social, Nader entende que não o é, por ser uma definição apenas formal, “não 

define o conteúdo do seu de cada pessoa (...) comporta diferentes conteúdos e não atinge 

apenas a divisão das riquezas”.17 

Os processos de tomada de decisão institucionalizados na modernidade por 

intermédio do poder judiciário são os primeiros a sofrer o questionamento quanto à justiça 

da aplicação da norma abstratamente definida por intermédio de democracias virtuais 

(indiretas).  

Diante dos diversos acontecimentos na sociedade que são submetidos à 

regulamentação, o legislador não é capaz de prever todos, razão pela qual a lei não é 

casuística. E quando não há uma norma que se ajuste inteiramente ao caso concreto, 

surge a equidade, que é quando ao juiz cabe adaptar a norma genérica e abstrata às 

condições do caso concreto18. 

A discussão sobre a justiça das decisões também atinge, ao menos 

deontologicamente, a legitimidade dos mecanismos alternativos de solução de conflitos. 

Indaga-se até que ponto a solução considerada pelos contendores, autonomamente 

eleita, alcançou, no caso concreto, o imperativo de justiça desejado. Surge 

                                                 
Uma outra linha de pensadores como Adam Smith, Stuart Mil e Marx, baseada na comparação, 
identifica a justiça em uma relação direta com as sociedades já existentes e suas realizações, 
focando o comportamento real das pessoas. SEN, Amartya. A ideia de Justiça. Trad. Denise 
Bottmann. São Paulo: Companhia das letras, 2011, p. 36. 
17 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 105. 
18 Ibidem, p. 114. 
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questionamento normalmente não tematizado que é o da tensão entre liberdade e justiça, 

também identificado na solução alcançada por intermédio da mediação. 

As críticas relativas à justiça das decisões normalmente se voltam apenas para o 

que é decidido pelo Estado-juiz, sob o manto da autoridade que, na prática, lhe é apenas 

simbolicamente conferida. Nesses casos é lugar-comum o apontamento de 

inconsistências e disparates nas soluções proporcionadas pelo julgados 

institucionalizados. 

No caso da decisão alcançada na constância de procedimentos de mediação, a 

discussão sobre a justiça acaba encoberta pela crença de que a solução encontrada 

pelos contendores sempre é a melhor e mais equânime. O encerramento da litigiosidade 

viabilizado pelos procedimentos genuínos de desenvolvimento da autonomia, tendem a 

ser os mais satisfatórios para os envolvidos. No entanto, caso entenda-se a justiça como 

a mais viável aproximação de um ideário de equidade (sob o manto de decisões livres), 

podem surgir situações em que a decisão autônoma e a satisfação dos concernidos se 

afastem de parâmetros de igualdade. 

Nesse ponto, o papel do mediador se coloca como um possível arrefecimento das 

tensões. Embora atuante primariamente na dinamização da autonomia dos que façam 

parte do litígio, também não poderá renegar padrões de moralidade e justiça, no hercúleo 

exercício de preservação da autonomia e busca pela resolução da contenda da forma 

mais justa possível.  

Assim sendo, a principiologia sugerida na presente pesquisa leva em conta a 

necessidade de atuação do mediador também na busca por uma decisão justa pelos 

próprios envolvidos para a contenda apresentada, sempre limitado pela preservação da 

autonomia dos disputantes. A despeito das inúmeras, e talvez insolucionáveis, 

discussões sobre os parâmetros de equidade19 e moralidade acredita-se que o direito 

                                                 
 
19 Uma teoria de origem contratualista proposta por John Rawls, pensador norte americano, no 
qual outros autores se inspiraram para construírem suas próprias teorias, é a da justiça como 
equidade. Essa teoria consiste nos princípios da liberdade e da igualdade. “Pelo primeiro, cada 
pessoa deve ter um direito igual à mais extensiva liberdade básica compatível com uma liberdade 
similar para outros; pelo segundo: desigualdades sociais e econômicas devem ser arranjadas de 
tal forma que se possa esperar razoavelmente que ambas (a) sejam para a vantagem de cada 
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ainda se submeta a formulações morais essenciais20, sobretudo quando se guia pelos 

intentos de justiça21.  

Diante disto, a atividade do mediador não poderá desconsiderar este ponto por 

vezes relegado pela euforia da potencialização da autonomia: a necessidade de busca 

por justiça e equidade22.  

                                                 
um e (b) ligadas a posições e cargos abertos a todos”. RAWLS, John, 1971, apud ROUANET, 
Luiz Paulo. Paz, Justiça e Tolerância no mundo contemporâneo, São Paulo: Loyola, 2010, p. 
26. 
20 “Meu objetivo, porém, é defender a tese de que o princípio ou, antes, os princípios a priori do 
Direito são concebidos por Kant não apenas como subordinados ao imperativo moral, mas como 
derivados deste. Embora o argumento de Kant, para mostrar isso, não seja inteiramente claro, os 
dois pontos fundamentais do argumento estão mais ou menos claramente assinalados por Kant. 
O primeiro ponto é a afirmação de que as leis jurídicas (leis do Direito) são leis morais, isto é, que 
elas não apenas estão subordinadas a leis morais, mas constituem uma subclasse das leis 
morais. O segundo ponto é a afirmação de que há um "conceito moral" do direito e a explicação 
desse conceito como o de uma autorização ou faculdade moral (Befugnis, facultas moralis) de 
fazer tudo o que é moralmente possível e de resistir pela força a quem quer que tente impedir 
alguém de fazê-lo”. ALMEIDA, Guido Antônio de. Kant e o princípio do direito. In: 
TRAVESSONI, Alexandre. Kant e o Direito. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2009, p. 366. 
21 Para Amartya Sen, pensar sobre a justiça não é buscar criar modelos representacionais de 
sociedades perfeitas ou ideais. O transcendentalismo das teorias do contrato, tal como se 
encontra em Rawls, dirige-se, segundo Sen, ao caminho que critica. De acordo com seu 
pensamento, deve-se focar as questões da justiça em primeiro lugar nas avaliações das 
realizações sociais reais, analisando o que de fato acontece e os problemas relativos à melhoria 
da justiça ou a minimização da injustiça. Para ele, a teoria de John Rawls parece não conseguir 
dar conta de uma justiça global. Diante disso, se concentra majoritariamente no pensamento 
econômico, buscando superar os debates centrados no utilitarismo e na justiça redistributiva de 
Rawls, em que cabe ao Estado repartir os bens e encargos aos membros da sociedade. SEN, 
Amartya. A ideia de Justiça. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das letras, 2011, 
p. 445. 
22 De acordo com Amartya Sen, a natureza e o conteúdo dos princípios de justiça rawlsianos e o 
processo por meio do qual eles são derivados podem ter o efeito de levar a exclusões 
problemáticas, como por exemplo, não permitir a possibilidade de que, mesmo na posição 
original, diferentes pessoas possam continuar a considerar, depois de muita discussão pública, 
princípios muito diferentes como os apropriados para a justiça, por causa da pluralidade de suas 
normas e valores políticos baseados em razões (e não devido a suas diferenças de interesse 
pelo próprio benefício). SEN, Amartya. A ideia de Justiça. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: 
Companhia das letras, 2011, p. 91. 
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2 FORMAS E MECANISMOS PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

 

 Os conflitos são inerentes à convivência humana, já que em determinado momento 

ou circunstâncias os interesses se colidem ou coincidem transformando-se em disputas. 

Porém, tais conflitos não devem se perpetuar, sob pena de não se atingir um equilíbrio 

ou estabilização das inter-relações, afastando-se cada vez mais do ideal de paz social. 

 Antes mesmo do Estado tomar para si a responsabilidade de resolver os conflitos 

sociais, estes eram solucionados por meios próprios, que eram a autotutela e a 

autocomposição. Não obstante, o direito positivado como uma forma de controle social, 

faz surgir então, a heterocomposição por meio da jurisdição e da arbitragem. 

 

 

2.1 Autocomposição e Heterocomposição 

 

 

 Os indivíduos desenvolveram a capacidade de resolver entre si as desavenças 

advindas da convivência e inter-relações. No entanto, este mecanismo natural e próprio 

não foi suficiente para resolver todas as controvérsias, tendo o Estado tomado para si 

essa responsabilidade, que é o dever/direito de decidir pelos envolvidos, impondo o que 

seria a solução. 

 A autocomposição é um modo de resolver conflitos pelos próprios envolvidos, sem 

que haja intervenção de um terceiro decidindo por eles, ou seja, impondo uma decisão, 

como ocorre na heterocomposição por meio da jurisdição ou da arbitragem, onde se tem 

uma sentença ou sentença arbitral respectivamente.  

 
  A autocomposição não se confunde com a autotutela, porquanto inexiste 

imposição de vontade, mas concessões mútuas ou unilaterais. Trata-se a 
autocomposição, portanto, de meio altruísta de pacificação social.23  

                                                 
23 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 32. 
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 O mecanismo de autocomposição é uma forma possível de solução aos conflitos 

por vontade unilateral ou por meio do consenso dos envolvidos, podendo ser judicial ou 

extrajudicial, tendo por espécies a renúncia, a submissão e a transação.  

 Na transação, temos “o acordo entre as partes para extinguir ou prevenir 

obrigações controversas, mediante concessões recíprocas. Nela, ambas as partes 

perdem e ganham”24. A renúncia “consiste no ato espontâneo pelo qual alguém abdica 

de um direito, como no caso de um herdeiro que não aceita a herança”25, sendo um ato 

unilateral. Já a submissão é o ato pelo qual um dos envolvidos resolve atender a 

pretensão do outro, mesmo que pudesse ser resistida de forma legítima, por exemplo, 

pagando uma obrigação sem a certeza de sua existência.26  

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre essas espécies de 

autocomposição: transação, renúncia e submissão no artigo 487, que, sendo judiciais, 

são passíveis de caracterização sob a pecha de coisa julgada material, quando há a 

resolução de mérito. 

 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 
(...) 
III – homologar: 
a) O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 
reconvenção; 
b) A transação; 
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 
 

O reconhecimento do pedido trazido no dispositivo legal trata-se da submissão, 

que assim como a renúncia e a transação também pode ocorrer na conciliação ou na 

mediação, e a partir do momento em que é homologada passa a ser título executivo 

                                                 
 
24 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 8 ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 
6. 
25 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense: 2002, p. 314. 
26 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 210. 
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judicial, conforme previsto no artigo 515, incisos II e III do novo Código de Processo Civil. 

Caso a autocomposição seja somente referendada pelo Ministério Público, Defensoria 

Pública ou advogado dos envolvidos será título executivo extrajudicial, de acordo com o 

artigo 784, inciso IV desse mesmo Código. 

A autocomposição, portanto, pode ocorrer quando um dos envolvidos submete-se 

à pretensão do outro não oferecendo mais resistência; abre mão da pretensão em favor 

do outro; e quando há concessões mútuas. Portanto, destaca-se a importância de buscar-

se a sua implementação, incentivando um uso mais intenso na sociedade.  

 

A autocomposição é estimulada pelo direito mediante as atividades de 
conciliação. Conciliação, portanto, nada mais é do que a autocomposição 
induzida ou potencializada por terceira pessoa. A conciliação pode ser 
exercida dentro ou fora do processo e poderá dar ensejo a qualquer das 
formas de autocomposição (renúncia, submissão ou transação) (...) A 
mediação também é técnica de estímulo à autocomposição. Um terceiro 
(mediador) munido de técnicas adequadas, ouvirá as partes e oferecerá 
diferentes abordagens e enfoques para o problema, aproximando os 
litigantes e facilitando a composição do litígio. A decisão caberá às partes, 
jamais ao mediador. A mediação assemelha-se à conciliação, uma vez 
que ambas visam a autocomposição. Dela se distingue somente porque 
a conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a 
mediação objetiva debater o conflito, surgindo o acordo como mera 
consequência.27  

  

Os envolvidos no conflito, utilizando a lógica da conciliação, conseguem encontrar 

uma forma de solucioná-lo sem que seja necessária a aplicação da lógica de julgamento, 

em que um terceiro impõe uma decisão (normalmente uma sentença).  

 Na heterocomposição, diferentemente da autocomposição, se tem a lógica de 

julgamento, pois um terceiro isento à contenda irá decidir pelas partes, impondo às 

mesmas uma solução em que, para que um ganhe, o outro tenha que perder. Essa 

imposição do Estado surgiu quando a Justiça se tornou pública. A esse respeito discorre 

Maria Helena Diniz: 

                                                 
27 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 
33.  
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Essa evolução teve início com a arbitragem facultativa na qual a parte, ao 
procurar o pretor, podia fazer a opção pela solução arbitral. Na sequência, 
o Estado foi dando poder ao pretor, de forma que, quando contatado pela 
parte legalmente ele indicava o terceiro que iria solucionar o conflito sem 
a anuência das partes, caracterizando assim a arbitragem obrigatória. 
Depois disso, a figura do árbitro foi substituída pela de uma pessoa com 
representação estatal, o juiz, na forma que hoje se apresenta.28  

 

A heterocomposição, portanto, é a técnica pela qual um terceiro julga a 

controvérsia das partes com o poder conferido pelo Estado, na forma de jurisdição pelo 

Poder judiciário ou de Arbitragem pela Lei 9.307/96. 

 A jurisdição estatal é uma forma de heterocomposição que é dividida pelo Código 

de Processo Civil em contenciosa e voluntária. Para José Ignácio Botelho de Mesquita a 

Jurisdição se apresenta como: 

    

Atividade de transformação da realidade para fazer prevalecer a ordem 
jurídica strictu sensu, que é o caso da jurisdição contenciosa; ou para 
fazer prevalecer a ordem política, econômica, financeira ou social, que é 
o caso da jurisdição voluntária. Aquela pressupõe lesão ou ameaça a 
interesses jurídicos e esta pressupõe lesão ou ameaça a interesses 
políticos, econômicos ou sociais. Dessa distinção básica decorrem as 
particularidades da jurisdição voluntária que distinguem da jurisdição 
contenciosa e se acham refletidas no Código de Processo Civil.29  

 

 Embora o mencionado Código divida a jurisdição em contenciosa e voluntária, 

entre os doutrinadores tal divisão não é pacífica. Isto porque há quem entenda que a 

jurisdição voluntária não chega a ser jurisdição.  

 Para Cintra, Grinover e Dinamarco, a jurisdição voluntária caracteriza-se como 

administração pública de interesses privados, porque na jurisdição voluntária não há lide 

ou conflito de interesses, não há partes, mas sim interessados e uma necessidade de 

                                                 
28 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. III, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 271. 
29 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Teses, estudos e pareceres de processo civil: Direito 
de ação, partes e terceiros, processo e política. V. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
269.   
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intervenção do Estado por meio do Poder Judiciário30. Ada Pellegrini Grinover prossegue 

argumentando: 

 

Além disso, pressupondo-se não se tratar de atividade jurisdicional, seria 
impróprio falar em ação, pois esta se conceitua como o direito (ou poder) 
de provocar o exercício da atividade jurisdicional, não administrativa (...). 
Fala a doutrina, por outro lado, em procedimento, e não processo, pois 
este seria também ligado ao exercício da função jurisdicional contenciosa 
e da ação.31  

 

 Porém, para Moacyr Amaral Santos, o exercício da jurisdição visa compor o 

conflito de interesses que nem sempre são litigiosos, pois pode ser que o réu nem 

conteste. Dessa forma, menciona que: 

 

   Posto de lado o sentido gramatical da denominação, a jurisdição 
contenciosa não se caracteriza por versar sobre litígios. Ela se exerce em 
face de conflitos de interesses qualificados por uma pretensão, isto é, seu 
objeto são as lides a serem compostas.32 

 

 Parte da doutrina moderna que entende que a jurisdição voluntária tem natureza 

jurisdicional é aderida por Calmon de Passos, Ovídio Baptista e Leonardo Greco. Este 

último argumenta que “se o Estado instituir um órgão de qualquer poder, cujos titulares, 

com absoluta independência em relação a qualquer outra autoridade e com absoluta 

impessoalidade, administrem interesses privados, então aí haverá jurisdição”33.  

 Também para José Botelho, a jurisdição voluntária tem natureza jurisdicional, pois 

mesmo que nela se inclua o que se chama de administração pública de interesse privado 

não se resume a isso, devendo-se estabelecer características que distinguem a jurisdição 

                                                 
30 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 179.  
31 Ibidem, p. 181. 
32 AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. 29. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 101. 
33 GRECO, Leonardo. Jurisdição voluntária moderna. São Paulo: Dialética, 2003, p.16. 
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da mera administração, e uma vez situando a jurisdição voluntária na jurisdição, definir 

quais as características que distinguem a jurisdição voluntária da contenciosa34.   

 Já Humberto Theodoro Junior explica as origens e a natureza jurídica da 

Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária da seguinte forma: 

 

Desde o momento em que, em antigas eras, se chegou à conclusão de 
que não deviam os particulares fazer justiça pelas próprias mãos em que 
os seus conflitos deveriam ser submetidos a julgamento de autoridade 
pública, fez-se presente a necessidade de regulamentar a atividade da 
administração da Justiça. E, desde então, surgiram as normas jurídicas 
processuais. As primeiras normas se referiam apenas à aplicação das 
sanções penais e à composição dos litígios civis. Mas com o tempo, a par 
da solução dos conflitos de interesse (litígios), foi-se confiando aos órgãos 
judiciários outras funções conexas que correspondiam à tutela de 
interesses, de pessoas desvalidas ou incapazes, como as interdições, as 
curatelas, as ausências etc (...) Nos primeiros casos, passou-se a ver a 
chamada jurisdição contenciosa, com a função pacificadora de compor os 
litígios; e nos últimos, a jurisdição voluntária ou graciosa, de natureza 
administrativa e cuidando de interesses privados merecedores de um 
tratamento especial por parte do Estado.35    
 

 Portanto, entende parte da doutrina que o juiz, nas duas espécies de jurisdição, 

age com imparcialidade e que a jurisdição não serve apenas para solucionar litígios 

necessariamente, mas também tutelar interesses de particulares. Na jurisdição voluntária 

o que ocorre é uma “limitação excepcional da liberdade e autonomia próprias da vida 

privada, justificada pela possibilidade de ocorrer interferência ou perigo de conflito entre 

interesses privados e interesses públicos”.36 

 Com efeito, para que haja uma ação tem de haver ao menos uma parte, o autor, 

que é justamente quem provoca o Estado-juiz para que lhe entregue uma prestação 

                                                 
34 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Teses, estudos e pareceres de processo civil: Direito 
de ação, partes e terceiros, processo e política. V. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
266.  
35 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 66. 
36 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Op. Cit., p. 266.  
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jurisdicional, ainda que não haja parte adversa. Há um interesse que necessita de uma 

intervenção do Estado que o jurisdicionado por si só não pode resolver. 

 Na jurisdição contenciosa as partes apresentam um litígio ao Estado, representado 

pelos órgãos do Poder Judiciário, para análise e julgamento em que irá aplicar a norma 

impondo uma decisão. “Como elas não conseguiram solucionar o conflito sem a 

intervenção estatal, o Estado, buscando dirimir tal conflito, substitui a vontade das partes 

na solução da causa”.37 Diante disso, os envolvidos em um conflito que buscam pelas 

vias extrajudiciais uma forma de resolver os conflitos, demonstram que são maduros o 

suficiente para resolverem por si mesmos as contendas. 

  

  

2.2 Conciliação 

 

 

 A conciliação é uma técnica de autocomposição em que um terceiro imparcial, 

denominado conciliador, auxilia os envolvidos a chegarem a um acordo, ou seja, embora 

trate-se de autocomposição em que as partes por si só podem chegar a uma composição, 

há uma espécie de intervenção que não é a de julgamento, de um profissional no diálogo 

que poderá fazer sugestões para uma solução. 

 Busca-se valorizar esta prática, uma vez que além de evitar interferência do 

Estado juiz para decidir questões que muitas vezes são facilmente resolvidas, os 

envolvidos evitam maiores desgastes com o tempo e com uma decisão imposta e 

contrária aos seus anseios. A valorização dessa técnica é demonstrada pelo fato de que 

pode ser feita tanto extrajudicialmente quanto judicialmente e a qualquer tempo no 

processo, mesmo após a sentença, ou seja, até na fase de execução, as partes podem 

se conciliar chegando a um acordo. 

                                                 
37 CARLYLE SILVA, Edward. Direito Processual Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 
17. 



 
36 

 

 

 A conciliação é prevista no ordenamento jurídico brasileiro em especial na Lei 

9.099/95 (Lei dos juizados especiais), no Código de Processo Civil e na Consolidação 

das Leis do Trabalho. É, pois, dever do Estado possibilitar que os contendores, por si só, 

cheguem a uma solução e até mesmo os auxiliar, mostrando-lhes possíveis caminhos. E 

isso ficou ainda mais forte com o novo código de processo civil (lei 13.105/2015).  

  É comum que a conciliação seja confundida com a mediação, porém há distinção 

entre elas. Kazuo Watanabe assim discorre: 

 
Na mediação, o terceiro é neutro, procura criar as condições necessárias 
para que as próprias partes encontrem a solução; na conciliação, isso não 
ocorreria, ou seja, a intervenção do terceiro é para interferir um pouco 
mais na tentativa de obter a solução do conflito, de apaziguar as partes, 
e, nesse momento, o conciliador poderá sugerir algumas soluções para o 
conflito. Porém, na prática o mediador oferece alguma sugestão quanto à 
solução do conflito.38 

 

 Vale ressaltar que o termo neutralidade aos poucos está deixando de ser 

empregado pelos doutrinadores, como sinônimo de imparcialidade, o que erroneamente 

era feito. Isto porque passou-se a entender que a neutralidade sugere inércia, falta de 

qualquer tipo de manifestação ou intervenção, o que não ocorre. Imparcialidade diz 

respeito a não preferir uma das partes, ou seja, não desejar vantagem de uma em 

detrimento da outra. 

 Assim, melhor utilizar o termo “terceiro imparcial”, porque o mediador, sendo um 

facilitador do diálogo entre as partes, já deixa de ser neutro e passa a agir, mas sem 

qualquer preferência, e dando iguais condições de comunicação para os envolvidos, 

exercendo, portanto, seu dever de imparcialidade. A neutralidade estaria na forma de 

conduzir a mediação, sem expressar, por exemplo, gestos que indiquem julgamentos, 

como aprovação ou desaprovação a um dos envolvidos em detrimento do outro, bem 

como no fato de não interferir na decisão dos envolvidos, deixando-os livres para dialogar 

e decidir. 

                                                 
38 WATANABE, Kazuo. Modalidade da Mediação, Seminário Mediação: um projeto inovador. 
Brasília: Editora CJF, 2003, p. 42. 
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Embora se assemelhe à conciliação, por buscar resolver conflitos entre os 

envolvidos por meio do acordo, Gilvan Luiz Hansen explica que a mediação:  

 
Se diferencia hoje da conciliação. Isso porque a conciliação assumiu 
passo a passo rompantes mais dogmáticos, sendo absorvida por várias 
áreas do judiciário como prática que procura, em nível pré-processual ou 
mesmo processual, forçar o acordo pelo uso da persuasão, muitas vezes 
confundida com a força e a pressão do conciliador sobre as partes. A 
mediação, em contrapartida, tem-se caracterizado como prática que 
busca a solução de conflitos de interesse pelo resgate da qualidade das 
relações abaladas.39 

  

 Não há, todavia, obrigatoriedade de que o conciliador faça sugestões propondo 

ideias de soluções às partes, assim como pode ocorrer de, em uma sessão de mediação, 

as partes, no diálogo entre si, quererem ouvir o mediador sobre alguma sugestão em 

algum momento e este, para facilitar o prosseguimento do diálogo, poderá fazê-lo, sem 

que isso desconstitua ou descaracterize os institutos, uma vez que atingiu a finalidade. 

 Existe um grande receio de que ocorra com a mediação o mesmo que aconteceu 

com a conciliação, pois esta foi aos poucos perdendo a importância e eficácia pretendida 

em razão de algumas circunstâncias. A propósito, Ada Pellegrini faz a seguinte avaliação:  

 
A conciliação judicial sofre atualmente uma série considerável de 
pressões adversas, de modo a tornar limitados seus resultados práticos: 
as pautas dos juízes estão lotadas, de tal sorte que estes não podem 
dedicar-se ao trabalho naturalmente lento da mediação; a atividade 
desenvolvida pelo juiz na conciliação não é reconhecida para efeito de 
promoção por merecimento; o juiz é voltado para a cultura da solução 
adjudicativa do conflito e não para sua pacificação; as partes mostram a 
inibição e o receio de avançar posições, que podem posteriormente 
desfavorecê-las no  julgamento da causa. Na realidade, sem maiores 
estímulos, a práxis forense fez com que a tentativa de conciliação prevista 
no art. 331 do Código de Processo Civil de 1973 ficasse reduzida a mera 
formalidade, o que levou até mesmo a seu recente redimensionamento 
legislativo, com a nova redação que lhe foi dada. Estas dificuldades já 
haviam sido notadas pelo legislador, que procurou mitigá-las quando 
editou a lei 7.244/84 (que implantou os Juizados Especiais de pequenas 
causas) valorizando o papel dos conciliadores. O sucesso da iniciativa foi 

                                                 
39 HANSEN, Gilvan Luiz. A resolução de conflitos no Estado Democrático de Direito: uma 
perspectiva Habermasiana In: FACHIN, Zulmar; BANNWART JÚNIOR, Clodomiro José. (Org.). 
Direito e Filosofia: Diálogos. Campinas: Millennium, 2010, p. 115. 
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notável, consolidando-se a posição dos conciliadores na Lei 9.099/95 que 
hoje disciplina os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.40  

 

 No entanto, mesmo com a Lei 9.099/95 valorizando novamente a conciliação por 

meio dos conciliadores, com o passar do tempo, a conciliação foi novamente sofrendo 

um declínio e descrédito, muito pela forma como foi sendo aplicado o método 

conciliatório, por meio das audiências de conciliação, que foram se tornando mecânicas 

e meramente formais, sem tantos êxitos como antes pretendido, ou, até mesmo, com as 

partes saindo insatisfeitas com acordos forçados. 

Atualmente, com a tentativa de resgatar e promover meios alternativos de solução 

de controvérsias, o Novo Código de Processo Civil de 2015 traz à tona a importância da 

conciliação e da mediação. As figuras do conciliador e do mediador ganham destaque 

nos artigos 165 a 175: 

  
Art. 165 (...) 

§2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não 
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o 
litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 
intimidação para que as partes conciliem.   
§3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender 
as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. 

 
 

 Os demais artigos tratam dos requisitos, direitos e deveres, das atribuições, do 

cadastro, impedimento e da suspeição de conciliadores e mediadores, da escolha destes 

pelos envolvidos no conflito, bem como da criação e credenciamento de câmaras, onde 

eles atuarão.  

 No entanto, na prática há que se ter o cuidado em não tornar os mediadores os 

protagonistas da mediação, vez que os envolvidos é que são os sujeitos principais, sendo 

                                                 
40 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Projeto de Lei sobre a mediação e outros meios de pacificação. In: O Processo, estudos e 
pareceres. São Paulo: DPJ Editora. 2006, p. 609.        
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aqueles, facilitadores do diálogo entre estes, ou seja, a mediação de conflitos deve 

destacar sobretudo quem necessita resgatar a comunicação para possibilitar o fim da 

contenda. 

 

 

2.3 Arbitragem  

 

 

 Primeiro, é necessário esclarecer que a arbitragem, embora seja um meio de 

resolução de conflito heterocompositivo e suas decisões tenham força de título executivo 

judicial, não ocorre na jurisdição, é um meio extrajudicial. 

 A arbitragem é utilizada nos casos de bens disponíveis patrimoniais, conforme 

dispõe o artigo 1º da Lei de arbitragem, isto é, que possuam valor econômico41. As partes 

escolhem essa forma de resolução de conflito elegendo um árbitro para tal, excluindo, 

portanto, a jurisdição, ao menos que haja desistência da arbitragem. A decisão da 

arbitragem, que é a sentença arbitral, tem força de título executivo judicial e não requer 

homologação pelo juiz, por si só tem validade legal e força decisória. Carlos Eduardo de 

Vasconcelos assim conceitua: 

 
A arbitragem é um instituto do Direito. É prevista em leis e convenções 
internacionais (...) No Brasil a norma básica sobre arbitragem é a Lei 
9.307/2006 (Lei Marco Maciel). As pessoas podem optar pela solução das 
suas disputas por intermédio da arbitragem. Neste caso o papel do 
terceiro, diferente do que ocorre na mediação, não será mais o de facilitar 
o entendimento – embora na dinâmica do processo arbitral isso sempre 
seja possível e recomendável – mas o de colher as provas, argumentos e 
decidir mediante laudo ou sentença arbitral irrecorrível.42 

                                                 
41 Porém, como bem destaca Tartuce “Tem-se ampliado, progressivamente, o âmbito de 
abrangência da arbitragem para dirimir conflitos das mais variadas índoles; tal tendência decorre 
da amplitude da noção da disponibilidade de direitos, que vem sendo considerada em diferentes 
graus. Afinal, embora a relação jurídica possa ter caráter indisponível, é possível que haja certos 
aspectos patrimoniais negociáveis, o que revela disponibilidade suficiente para que as partes 
submetam o impasse à decisão de um árbitro. ” (TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos 
civis. 2. ed. São Paulo: Editora: Método, 2015, p. 57). 
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Na conceituação de Carmona, arbitragem é:  

 

Um meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção 
de uma ou mais pessoas, que recebem seus poderes de uma convenção 
privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a 
decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial.43 

 

 O instituto da arbitragem não é novo e consiste em uma técnica de solução de 

conflitos utilizada por um terceiro imparcial que decidirá as contendas levadas pelas 

partes, sem intervenção do Estado-juiz, nem mesmo para a homologação da sentença 

arbitral. Os envolvidos decidem submeter-se a essa espécie de heterocomposição, antes 

ou após o surgimento da controvérsia, por meio da chamada convenção de arbitragem 

ou cláusula arbitral. Quanto a origem da arbitragem, Fernanda Tartuce esclarece: 

 
É um antigo método de composição de controvérsias consistente na 
escolha de um terceiro pelas partes para definir o destino da controvérsia. 
Sua utilização se verificou longamente no Direito romano, tanto no período 
das ações da lei quanto no período formulário; a atividade do pretor se 
limitava a admitir ou não a dedução da querela em juízo. Sendo positivo 
seu juízo, passaram às partes a escolha do arbiter para definir a 
questão.44  
 

 

 Porém, na realidade, há notícias da origem da via arbitral pública e privada ainda 

na Grécia, com a resolução dos conflitos por meio de terceiros estranhos à disputa, sendo 

suas primeiras ocorrências no ano 445 a.c., na celebração do tratado de Atenas e 

Esparta, com a remessa das partes à arbitragem em casos de litígios. Esse instituto foi 

bastante difundido na Europa, na idade média, como válvula de escape dos súditos em 

relação à justiça com duvidosa imparcialidade dos senhorios e também em razão do 

interesse dos comerciantes em resolver os litígios advindos de suas atividades. Sua 

                                                 
42 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São 
Paulo: Método. 2008, p. 39. 
43 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: Um comentário à lei nº 9.307/96. Atlas: 
São Paulo, 2004, p. 29. 
44 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 2. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 56. 
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aplicação perdeu força com o aumento do poder dos Estados e com a Revolução 

Industrial, porém, revigorou-se com a Revolução Francesa passando a ser considerado 

um instrumento ideal contra os abusos da justiça real, com juízes ligados ao passado45. 

A arbitragem é, portanto, um dos institutos mais antigos do direito. 

 Na arbitragem, ainda que a escolha desse meio seja dos envolvidos, a decisão 

não cabe a eles e sim a um terceiro, ou seja, ocorrerá uma sentença em que um ganha 

e outro perde. A responsabilidade da resolução deste conflito é delegada ao árbitro. 

 

 

2.4 Mediação 

 

 

 As diversas sociedades nem sempre foram regidas por normas positivadas, mas 

sim por costumes que possibilitavam uma organização no convívio entre diferentes 

pessoas. O que existia era a necessidade, até mesmo por sobrevivência e conservação, 

de, por si só, resolverem eventuais conflitos surgidos nesse convívio social, por meio de 

uma conciliação.  

 No entanto, ao longo do tempo, foi-se verificando que a conciliação nem sempre 

era possível ou não bastava fazer com que os envolvidos se conciliassem, surgindo assim 

a mediação como forma de um terceiro auxiliar no diálogo e na negociação entre as 

pessoas envolvidas em um conflito. 

A mediação, tal como a conciliação, não conseguiu o intento desejado por falta de 

coercibilidade e consequente ausência de efetividade nessa forma de solução de 

contendas. Assim, o Estado tomou para si a responsabilidade de dizer o Direito, dando o 

provimento jurisdicional por meio do Estado-juiz, visando com isso obter a pacificação 

social, que é o fim maior. 

                                                 
45 Disponível em https://www.centrodemediadores.com/respostas.php?id=70. Acessado em 20 
jan. 2017.  
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Ocorre que, com as diversas mudanças políticas, culturais, econômicas e morais 

surgidas na sociedade, vieram o aumento considerável dos conflitos e, em consequência, 

uma maior procura pela jurisdição, a fim de encontrar uma resposta e solução por parte 

do Estado para as controvérsias causadas pelos conflitos de interesses. 

 Diante disso, o Estado, por intermédio de órgãos próprios e como único meio 

formal de solução de conflitos, sentiu a necessidade de criação de outros meios que 

pudessem auxiliar nessa atividade. Houve um resgate de métodos anteriormente 

utilizados como alternativa de resolução de controvérsias, no sentido de incentivar a 

autocomposição, beneficiando tanto os litigantes quanto o Estado, que poderá julgar com 

mais celeridade outras demandas.  

Ao contrário do que possa parecer, não houve um retrocesso, mas sim uma 

evolução, no sentido de resgate de algo positivo, ou seja, da capacidade das pessoas de 

conseguirem, por si só, resolverem suas desavenças. 

Na comparação entre a mediação e a jurisdição, esta geralmente adotada para 

resolver os conflitos, é inegável que a mediação é muito mais vantajosa em vários 

aspectos como tempo, investimento, sigilo, relações pessoais, obrigatoriedade, interesse 

das partes, decisão autodeterminada, flexibilidade, dentre outros.46  

De acordo com Luiz Antunes Caetano, em sua obra intitulada Arbitragem e 

Mediação hoje, o instituto da mediação foi potencialmente e definitivamente reconhecido 

pelos Estados Unidos em 1970, sendo o primeiro a incorporar no seu sistema estatal a 

mediação, inclusive como instituto obrigatório antes de qualquer processo judicial, 

visando a celeridade e a economia.47  

Os meios alternativos de resolução de conflitos nos Estados Unidos tornaram-se 

objeto de cursos de Direito visando difundir a sua importância, já que o acesso à Justiça 

naquele país é visto como um problema social, antes de simplesmente como um direito. 

Posteriormente, outros países aderiram à mediação também como forma de resolverem 

                                                 
46 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008. p. 74. 
47 CAETANO, Luiz Antunes. Arbitragem e Mediação hoje. Livro II. 2. ed. São Paulo: Editora 
Pillares, 2006, p. 191. 
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os conflitos, tais como França, Canadá, China e outros vários países da Europa. Na 

América Latina a Mediação já é tratada há algum tempo nas Universidades. Na Argentina 

a Lei Federal n. 24.573/96 regulamentou a aplicação da mediação, colocou-a como pré-

requisito para ajuizar ação em certos casos e descreveu a atividade do mediador sobre 

ética da profissão, dentre outras questões.48  

No Brasil, o instituto da mediação também já está inserido no ordenamento 

jurídico. Historicamente, a técnica da mediação foi normatizada no âmbito trabalhista pelo 

Decreto 88.984/83, que criou o Sistema Nacional de Mediação e Arbitragem dentro das 

relações de trabalho, sendo seu procedimento regulamentado pela Portaria do Ministério 

do Trabalho n. 3.112/1988. Atualmente, a mediação recebeu destaque na legislação com 

a Resolução 125 do CNJ e posteriormente com a reforma do Código de Processo Civil, 

lei 13.105/2015 e com a edição da lei própria de mediação 13.140/2015.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que traz em seu preâmbulo 

“fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias”, veio a possibilidade de novos meios de iniciativas de 

acesso à justiça. Meios esses, alternativos à Jurisdição para a resolução de casos em 

conflito, dando ensejo, portanto, ao surgimento de métodos consensuais que permitem 

que os envolvidos escolham o caminho a seguir, opções que não sejam necessariamente 

o tradicional sistema do Judiciário.   

A Constituição serviu de fonte para o surgimento de algumas legislações 

específicas importantes, visando implementar instrumentos mais simples e céleres de 

resolução de conflitos como os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por meio da Lei n. 

9.099 de 1995 e da Arbitragem, com a Lei n. 9.307 de 1996. 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ49, a fim de desenvolver mais eficiência no 

Poder Judiciário, em 2010 editou a Resolução n. 125 regulamentando a obrigação dos 

Tribunais de Justiça em disponibilizarem mecanismos de solução de controvérsias, 

                                                 
48 AMARAL, Alan et al. Mediação familiar como alternativa de acesso à Justiça. Artigo 
científico. Atlântico Sul: Pelotas, 2007, p. 16.   
49 BRASIL, CNJ - Resolução n. 125, de 2010. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=2579. Acessado em 21.04.2016. 
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especialmente consensuais, como a conciliação e a mediação. Para tanto, criou o Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos e os CEJUSCs - Centros 

Judiciários de solução de conflitos e Cidadania. 

O Núcleo é o órgão responsável por instalar e supervisionar os CEJUSCs, 

capacitar, treinar e atualizar de forma permanente os juízes, servidores, conciliadores e 

mediadores e propor ao Tribunal parcerias com entes públicos e privados.  

Os CEJUSCs são unidades que podem ser instaladas por meio de convênios com 

entidades que oferecem atividade de conciliação e mediação aos cidadãos. Podem 

auxiliar os Juizados e Varas na realização de audiência de conciliação e mediação 

processual, sendo que as sessões de conciliação e de mediação pré-processuais, em 

regra, devem ser feitas nos Centros e excepcionalmente nos Juizados ou Varas por 

conciliadores e mediadores cadastrados pelo Tribunal e sob a supervisão de um juiz que 

coordene o Centro. Além dos setores pré-processual e processual, os CEJUSCs deverão 

ter o setor da cidadania, (Artigos 1º, 7º, VI e 9º, da Res. n. 125)50, responsável por prestar 

atendimento de orientação ao cidadão. 

 

 

2.4.1 A Interpretação discursiva da mediação 

 

 

 Com a instituição da mediação, questiona-se qual teria sido a verdadeira 

pretensão do Conselho Nacional de Justiça, bem como do legislador com a lei própria e 

a alteração do Código de Processo Civil acerca da mediação. Se a implementação desse 

meio alternativo de solução de controvérsias teria uma finalidade voltada ao 

entendimento, ou se seria meramente instrumental. 

Pelo que se depreende das próprias considerações da resolução 125, a instituição 

da mediação teve por objetivo primordial a sistematização estratégica como forma de 

                                                 
50 BRASIL, CNJ - Resolução n. 125, de 2010. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=2579. Acessado em 21.04.2016. 
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reduzir a quantidade de processos, tanto que destaca mais a figura do mediador do que 

dos próprios envolvidos. 

O que esperam o Estado e o Poder Judiciário como um todo, com a utilização 

efetiva da mediação e da conciliação, é obter o atendimento de um maior número de 

pessoas na solução de conflitos, gerando economia aos cofres públicos em cada 

processo, além de deixarem de ser ajuizados quantitativos significativos de processos 

judiciais a cada ano. 

Mostra-se claramente uma inversão na lógica comunicacional e emancipadora 

desejada, bem como o abandono dos desideratos de centralidade humana que, desde 

Immanuel Kant51, apõem o homem como fim e não como mero meio de satisfação das 

necessidades utilitárias de um sistema. 

A Lei específica, 13.140, que entrou em vigor no final de 201552, disciplina a 

mediação judicial e extrajudicial como meio alternativo de solução de conflito, 

conceituando-a como uma atividade técnica desempenhada por uma pessoa imparcial, 

sem poder para decidir, que ajuda as partes envolvidas a identificar soluções de forma 

consensual. Esta lei dispõe como princípios orientadores da mediação, a imparcialidade 

do mediador, a confidencialidade, a isonomia, a autonomia de vontade das partes, a 

informalidade, a boa-fé e a busca do consenso.  

A legislação pretendeu dar destaque aos meios alternativos, em especial à 

mediação, com uma visão mais moderna e eficaz para dirimir os conflitos existentes na 

sociedade, sob o argumento de que o Estado está desgastado, sobrecarregado e de que 

a Justiça é lenta, cara e muitas vezes ineficiente, demonstrando ser necessária uma 

reformulação da Justiça brasileira. 

                                                 
51 A atenta leitura do imperativo prático kantiano corrobora a interpretação da simultaneidade 
mencionada: “O imperativo prático será, pois, o seguinte: Age de tal maneira que uses a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 
como fim e nunca simplesmente como meio”. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica 
dos costumes. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 69. 
52 BRASIL. Lei Federal n. 13.140/2015. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13140.htm.   Acessado em 27 de março de 2016. 
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O Estado tenta realizar a pacificação exercendo a jurisdição por meio do processo, 

no entanto, é crescente a percepção de que tem falhado muito em sua missão e “se o 

que importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado 

ou por outros meios, desde que eficientes”53.  

A ideia de inclusão dos meios alternativos ao ordenamento jurídico não deve se 

resumir em auxiliar o Poder Judiciário, mas também possibilitar aos cidadãos a busca de 

uma alternativa que pode ser melhor para resolver o conflito. Segundo a Ministra Ellen 

Gracie:  

 

Os métodos alternativos de solução de litígios são melhores do que a 
solução judicial que é imposta com a força do Estado, e que padece de 
uma série de percalços, como a longa duração do processo, como ocorre 
no Brasil e em outros países54.  

 

A inserção formal da mediação por meio de norma definidora e regulamentadora, 

tornando-a institucionalizada a fim de ter força e credibilidade, é bastante discutida 

quanto à necessidade55, potencialidade e possíveis falhas, havendo sobretudo o receio 

de que a mediação genuína possa sofrer influência procedimental do Judiciário que não 

combina com seus princípios.  

 
A onipresença da mediação nos Tribunais, nos códigos de processo, bem 
como obrigá-la é um contrassenso e a cautela nas expectativas que 
tratam a mediação como uma panacea para os males dos sistemas de 
justiça é mandatória. O Poder Judiciário, por sua vez, deve ser aliado dos 

                                                 
53 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2012, p 33. 
54BRASIL. STF. Disp. em: <http://www.stf.jus.br/portal/CMS/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo>.   
Acessado em 27 de março de 2016. 
55 Aguida Arruda Barbosa assim se posicionou: “A análise da evolução do instituto da mediação 
revela que seu conceito já está amadurecido, com a ampla colaboração de estudiosos que se 
debruçam sobre a composição teórica deste conhecimento. Não há mais necessidade de 
regulação legal do instituto, pois se trata de um princípio a ditar um comportamento humanizado 
de todos os envolvidos nos conflitos familiares, sejam os protagonistas da relação jurídica, sejam 
os profissionais responsáveis, tais como advogados, magistrados e membros do Ministério 
Público. ” A implantação do instituto da mediação familiar no Brasil. In: DIAS, Maria Berenice; 
PINHEIRO, Jorge Duarte, coord. Escritos de Direito das famílias: uma perspectiva luso-brasileira. 
Porto Alegre: Editora Magister, 2008, p. 394.   
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programas de mediação e não procurar absorvê-los. Se o acesso à justiça 
inclui o acesso a sistemas de ADR, é fundamental ter em mente os valores 
que fizeram a mediação, em particular, ser tão atraente para que não se 
torne simplesmente um processo privado se instalando num ambiente 
público, sendo consumido por regras e por uma concepção 
instrumentalista que vem a servir apenas à administração da justiça e não 
à garantia do efetivo acesso à justiça enquanto valor56. 

 

A mediação e a conciliação foram inseridas no novo Código de Processo Civil, no 

capítulo III, que trata dos Auxiliares da Justiça, dispondo no artigo 165, sobre a criação 

pelos tribunais, de centros judiciários de solução de conflitos de forma consensual, que 

serão responsáveis por realizar sessões e audiência de conciliação e mediação e por 

desenvolver programas que auxiliem, orientem e estimulem a autocomposição. Nos 

demais artigos, estabelece procedimentos, princípios, cadastro e atuação dos 

conciliadores e mediadores. 

Os dois institutos, mediação e conciliação, com suas modalidades e 

procedimentos, foram organizados e disciplinados a fim de ganhar destaque, 

credibilidade e força expansiva dos seus benefícios, auxiliando o Poder Judiciário em sua 

vasta demanda. Para Tania Almeida é um precedente positivo, pois a lei cria cultura e dá 

mais legitimidade à mediação extrajudicial, embora esta tenha se mostrado eficiente 

mesmo sem a lei57. 

Também sobre a regulamentação da mediação e de sua observância sistemática, 

dentro ou fora do processo judicial, Humberto Theodoro Junior argumenta que: 

 
Aos poucos vai-se encaminhando para processos e procedimentos em 
que o objetivo maior é a solução justa e adequada para os conflitos 
jurídicos e que, de fato, possam reduzir as tensões sociais, valorizando a 
pacificação e harmonização dos litigantes, em lugar de propiciar a guerra 

                                                 
56 PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A 
institucionalização da mediação é a panacea para a crise do acesso à justiça? In: Mônica 
Bonetti Couto; Delton Ricardo Soares Meirelles; Eneas de Oliveira Matos. (Org.). Acesso à 
Justiça. Florianópolis: Funjab, 2002, p. 392. 
57 ALMEIDA, Tania. A porta da Justiça se ampliou, mas falta alargar o corredor. Disponível 
em http://www.conjur.com.br/2014-mai-04/entrevista-tania-almeida-consultora-mediacao-
conflitos. Acessado em 11 nov. 2016. 
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judicial em que só uma das partes tem os louros da vitória e à outra 
somente resta o amargor da sucumbência.58 
 

A mediação não é um assunto novo, ao contrário, é bem antigo no cotidiano das 

pessoas, mas sem uma base conceitual que pudesse garantir um maior 

desenvolvimento. É importante saber o que vem a ser mediar um conflito, bem como 

conhecer o seu procedimento para uma melhor compreensão do instituto, após sua 

entrada no ordenamento jurídico, partindo-se de uma observação nas iniciativas sociais 

e comunitárias. Este assunto tem sido bastante discutido nos últimos tempos, passando 

por forte análise de suas atividades bem de como de sua sistematização, especialmente 

em relação ao conhecimento.  

 Para Cappelletti, resolver um litígio sem que seja preciso julgar é muito mais 

vantajoso para as partes e para o judiciário, pois, além de ser mais aceitável por ter sido 

uma decisão mútua dos envolvidos no conflito, sem a imposição de um julgador que 

declare uma das partes vencida, ainda possibilita a análise e reflexão sobre as causas 

do conflito, o que acaba por restaurar as relações.59 Ou seja, os meios consensuais de 

resolução dos conflitos podem ser mais benéficos para todos por serem mais céleres, 

menos dispendiosos e menos impactantes. 

Essas práticas alternativas, como já mencionado anteriormente, já existem há 

muito tempo, e apenas passaram por adaptações para estarem legalizadas, ou seja, 

inseridas nos ordenamentos jurídicos dos Estados, aperfeiçoando as técnicas utilizadas 

com o objetivo maior de auxiliar a resolver os problemas surgidos na sociedade. Nas 

palavras de Tania Almeida: 

 
A mediação foi incorporada no Ocidente como auxiliar do Judiciário para 
poder desafogar os fóruns excedidos pela sua demora funcional agravada 
pela evolução da sociedade e o incremento das questões que são 
submetidas a julgamento. De ser considerada unicamente um 
procedimento de resolução de conflitos auxiliar e alternativo ao 

                                                 
58 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 64. 
59 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio A. Fabris, 
1988, p. 82. 
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julgamento, a mediação foi mostrando, no seu cada vez mais estendido 
campo de atuação, seu maior e melhor contributo como proposta filosófica 
e sociológica de organização social cooperativa e de comunicação 
interpessoal respeitosa e solidária.60 

 

Assim, se por um lado utilitarista a mediação pode ajudar o Judiciário a diminuir o 

número de ações, por outro lado, humanista, permite aos envolvidos mais uma opção, a 

escolha do caminho que o conflito pode seguir, um meio complementar de acesso à 

justiça efetiva e justa, ou seja, possibilita que cada indivíduo possa exercer o seu direito 

de escolha, para assim, administrar seus próprios conflitos, proporcionando maior 

satisfação. 

Isto porque a mediação visa a autocomposição e busca debater o conflito para, 

consequentemente, mas não necessariamente, atingir o acordo. É um meio que objetiva 

colaborar, e não competir, com os outros meios existentes de resolução de conflitos, e, 

além de preveni-los, tem a pretensão de restaurar a relação social entre as pessoas. 

Nesse ponto, cabe-nos o aporte crítico-teórico trazido pelo humanismo e pela ação 

comunicativa habermasiana. A simples institucionalização de procedimentos, sem a 

centralidade da prática comunicacional, nos moldes que privilegiam o utilitarismo do 

desafogamento processual, seria incapaz de implantar as reais finalidades da mediação. 

Um possível engessamento empreendido pela formalização massiva de procedimentos 

acaba deixando à margem o que é realmente central para a interação que viabiliza o 

entendimento mútuo e a intersubjetividade. Habermas aponta como requisitos para uma 

ação comunicacional verdadeira que:  

 
(1.1) A nenhum falante é lícito contradizer-se; 
 
(1.2) Todo o falante que aplicar um predicado F a um objeto A tem que 
estar disposto a aplicar F a qualquer outro objeto que se assemelhe a A 
sob todos os aspectos relevantes. 
 
(1.3) Não é lícito aos diferentes falantes usar a mesma expressão em 
sentidos diferentes. [...] 
 

                                                 
60 ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em mediação: Aportes práticos e teóricos. 2. ed. São 
Paulo: Dash, 2016, p. 22. 
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(2.1) A todo o falante só é lícito afirmar aquilo em que ele próprio acredita. 
(2.2) Quem atacar um enunciado ou norma que não for objeto da 
discussão tem que indicar uma razão para isso. [...] 
 
(3.1) É lícito a todo o sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos. 
 
(3.2)  a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção. 
b. É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção no Discurso.  
c. É lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e 
necessidades. 
 
(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro 
ou fora do Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos em (3.1) e 
(3.2)61. 

 

Outra possível crítica estabelecida pelo autor se funda nas hipóteses em que o 

direito institucionaliza regramentos, apenas, com o fito de dar aparência de legitimidade 

social ao que preconiza. Sem guardar a verdadeira correspondência com os desideratos 

de solução autocomposta do litígio, a mediação extremamente institucionalizada e 

incorporada nos sistemas de julgamento dos tribunais pode vir a ser desvirtuada, 

aparentando interação e ação comunicativa que não implantou efetivamente. 

 

Com muita frequência o direito confere a aparência de legitimidade ao 
poder ilegítimo. À primeira vista, ele não denota se as realizações de 
integração jurídica estão apoiadas no assentimento dos cidadãos 
associados, ou se resultam de mera autoprogramação do Estado e do 
poder estrutural da sociedade; tampouco revela se elas, apoiadas neste 
substrato material, produzem por si mesmas a necessária lealdade das 
massas. Entretanto, os limites à autolegitimação do direito são tanto mais 
estreitos quanto menos o direito, tomado como um todo, pode apoiar-se 
em garantias metassociais e se imunizar contra a crítica.62  

  

A justificativa para os meios alternativos normalmente se baseia na necessidade 

de novos métodos que possibilitem formas diferentes de tentar resolver os conflitos e que 

                                                 
61 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad.: Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 110. 
62 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. I, 2. Ed. 
Tradução Flávio Beno Siebeneichler- UGF. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 62. 
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sejam ao mesmo tempo proveitosas para auxiliar o Estado e para a coletividade, 

ocasionando uma possível solução de forma mais célere, eficaz e menos onerosa. 

Há de se atentar que tal lógica, embora inegavelmente proveitosa para a 

coletividade, traz, em si, uma justificativa meramente utilitarista, sem retomar a 

centralidade da interação e da solução do litígio que é buscada na mediação. O perigo 

de ser inobservada a crítica é que se permitam procedimentos que, em nome da 

celeridade e da solução massiva do passivo judicial, desnaturem os institutos de 

autocomposição, trazendo mais heteronomia e novas judicializações com outros 

escopos. 

Como já mencionado, alguns principais meios alternativos destacam-se no 

ordenamento jurídico brasileiro como por exemplo, a arbitragem - que passou a ser 

conhecida com o advento da Lei 9.307/96; e a conciliação - que está inserida em nossa 

legislação no âmbito trabalhista, bem como na área cível, possibilitando ao julgador fazer 

a conciliação das partes nos litígios que versem sobre direitos patrimoniais privados e em 

causas relativas à família. Também tem destaque na atuação dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, no momento em que buscam a conciliação das partes com obediência 

a alguns critérios próprios desses meios alternativos.  

Da mesma forma, a mediação, vem ganhando maior espaço na relação dos 

interesses pessoais com o Estado, com o reconhecimento do poder dos cidadãos em 

resolver e administrar suas próprias controvérsias quando o complexo sistema estatal de 

resolução de conflitos já não o faz com tanta satisfação. Esse meio de solução de 

conflitos que, na antiguidade, já era utilizada pelos políticos, líderes religiosos e pessoas 

que tinham muito prestígio junto às comunidades da época, foi sendo reduzido, pelo 

exercício do Estado nas funções de administração da justiça.  

Porém, frise-se, a mediação ressurge como proposta de renovação da Justiça 

tradicional e não para retirar o poder do Estado de decidir as contendas sociais. No 

entanto, a finalidade primordial da mediação sobretudo, é o restabelecimento da 

comunicação. Sobre essa finalidade discorre Fernanda Tartuce:  

 
Um primeiro objetivo importante na mediação é permitir que as pessoas 
envolvidas no conflito possam voltar a entabular uma comunicação 
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eficiente, habilitando-se a discutir elementos da controvérsia e 
eventualmente encontrar saídas para o impasse (...) antes de cogitar a 
extinção do conflito como objetivo primordial, deve o mediador contribuir 
para que deficiências de comunicação entre os sujeitos não impeçam 
suas conversas. Afinal, a ideia é permitir que eles próprios possam 
superar o impasse, transformando o conflito em oportunidade de 
crescimento e viabilizando mudanças de atitude.63  

  

O que ocorre com o ressurgimento das propostas de mediação, portanto, é uma 

descentralização do poder do Estado de decidir, possibilitando aos indivíduos decidirem 

por uma melhor resolução dos conflitos interpessoais por meio do diálogo. Há uma 

retomada da comunicação para restaurar a convivência, chegando-se possivelmente a 

um acordo entre os envolvidos.  

A utilização da mediação, meio alternativo de resolução de controvérsias, ocorre 

especialmente nas questões afetivas, já que há uma tentativa de restaurar e preservar a 

harmonia entre os envolvidos. Neste sentido: 

 
Costuma-se afirmar que as relações mais propícias à utilização da 
mediação são aquelas em que o vínculo entre as partes é permanente; 
afinal, como as partes continuarão convivendo, uma saída conjunta para 
o impasse pode lhes proporcionar melhores condições de continuar o 
relacionamento em bases civilizadas (...) Andou bem o Novo CPC ao 
dispor que a mediação será preferencialmente adotada em relações 
marcadas por um vínculo pretérito entre as partes, enquanto a conciliação 
abordará, preferencialmente, conflitos ligados a relações episódicas.64 
 

   
 Diante dessa complexidade de controvérsias em que há laços mais duradouros 

entre os envolvidos, a técnica não-adversarial da mediação é empregada com o auxílio 

de conhecimentos interdisciplinares como a psicologia e a sociologia.  

                                                 
63 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 2. ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método: 2015, p. 217. 
64 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 2 ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método: 2015, p. 312. 
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Com a aplicação dessa técnica, ocorre uma transformação do conflito em algo 

positivo, pois há mudança da compreensão dos envolvidos sobre eles mesmos e sobre 

a situação conflituosa. 

No entanto, é inegável que a institucionalização da mediação65 passou a ser muito 

criticada, no sentido de que estaria sendo desvirtuada, retirando sua essência, 

submetendo-a a procedimentos, prazos e princípios existentes no processo, em uma 

clara demonstração de que o objetivo é instrumental e quantitativo. Nas palavras de 

Humberto Dalla: 

 
Obviamente chegar a um acordo por meio do processo de mediação não 
é tarefa fácil. Exige tempo, dedicação e preparação adequada do 
mediador. Seria um erro grave pensar em executar mediações em série, 
de forma mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz com as audiências 
prévias ou de conciliação, nos juizados especiais e na justiça do trabalho. 
A mediação é um trabalho artesanal.66 
 

 Malvina Ester Muszkat, também faz um alerta para os adeptos da mediação como 

instrumento de democracia, para que os seus princípios sejam resguardados, pois o 

“poder consegue se apoderar da intuição e da criatividade de forma tão insidiosa que 

chega a destruí-la antes mesmo que ela seja compreendida”, ao criticar um mutirão 

realizado pelo Judiciário paulista em 2004, em que foi feita mediação inédita, com 

sessões de 10 minutos, e que teriam gerado muitos acordos67.  

O instrumento da mediação requer tempo, paciência, entendimento, pois os 

resultados positivos devem se prolongar no tempo e não ser levado por um acordo 

                                                 
65 Mesmo na hipótese de que a mediação não possa deixar de ser institucionalizada, e o próprio 
Habermas é defensor das instituições por se constituir em um conjunto de procedimentos que 
tem que ser respeitado enquanto resultado, a crítica da institucionalização no presente trabalho 
é no sentido de estatização, de uma apropriação da mediação pelo Estado, se traduzindo em 
uma regulamentação fechada, com o Poder Judiciário se apossando do que já existia a contento, 
o que seria a jurisdiciarização da mediação, incorporando práticas por meio de métodos fordistas, 
sem o real interesse do entendimento ou da sociabilidade consubstanciada na linguagem.  
66 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação e a necessidade de sua sistematização 
no processo civil brasileiro, REDP, ano 4, v. 5, p. 73. Disponível em 
<http://www.humbertodalla.pro.br>. Acessado em 02 set. 2016. 
67 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008. p. 97. 
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imediatista e estanque. Ao Judiciário interessam números, mas aos protagonistas importa 

a qualidade, e para se determinar o resultado positivo seria necessário fazer uma 

pesquisa pós mediação, o que não é feito. Também nesse sentido: 

 
O entusiasmo do poder judiciário pela mediação, ao que parece, decorre 
principalmente do fato de a mediação se prestar a ser um meio de 
pacificação social capaz de reduzir e evitar a judicialização dos conflitos. 
No entanto, a discussão e implantação das práticas da mediação poderia 
se ater menos à criação de um novo “processo judicial” de resolução de 
conflitos, e se voltar para a possibilidade de a mediação dar uma 
abordagem inovadora (ao menos no campo do direito) ao conflito, como 
exemplificamos aqui no caso dos conflitos familiares. A redução das 
demandas judiciais deve ser antes um resultado decorrente dos diferentes 
tratamentos dado ao conflito do que um objetivo em si mesmo. No âmbito 
da reforma do poder judiciário, observamos que os meios alternativos de 
solução de conflitos deixam de ser uma alternativa à forma judicial de 
solução de conflitos para se tornar um instrumento para reduzir e pôr fim 
às ações judiciais. Assim, os meios alternativos ganham uma função 
meramente instrumental e deixam de lado a possibilidade de dar outro 
enfoque ao conflito e, quem sabe, melhor atender às demandas sociais.68  

 
Para que a mediação seja difundida, com o intuito de modificar a cultura do litígio, 

fala-se na necessidade e importância da instalação de Câmaras de Mediação também 

em Instituições de Ensino, que acabam por auxiliar a sociedade e o Estado como um 

todo. 

A participação das Instituições de Ensino na mediação, justifica-se ainda pela 

importância de se levar aos seus acadêmicos um trabalho social, que ao mesmo tempo 

gere o conhecimento e a experiência da prática da carreira por eles escolhida, como 

futuros operadores do Direito, fazendo-os se depararem com a realidade social e cultural 

da comunidade com a qual irão lidar, despertando-os sobretudo para valores mais 

nobres, como o respeito à dignidade humana. 

Com isso seria possível viabilizar às comunidades meios de composição de 

conflitos, de forma amigável, célere e justa, submetendo os casos práticos de conflitos 

                                                 
68 FRAGALE FILHO, Roberto; VERAS, Cristiana Vianna. A judicialização da mediação no 
poder judiciário brasileiro: mais do mesmo nas disputas familiares? e-cadernos, online, 20, 
2013, p. 180, disponível em URL: http://eces.revues.org/1717, acessado em 18 ago. 2016. 
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nas relações pessoais e familiares a uma triagem, buscando analisar e identificar os 

casos que podem ser atendidos ou assistidos. 

Além disso, deve haver uma integração interdisciplinar dos acadêmicos e docentes 

de outros cursos, como psicologia e pedagogia, e não somente os acadêmicos do curso 

de Direito, para auxiliarem nos acompanhamentos de casos. Como metodologia de ação 

para a implementação da mediação, devem ser empregados estudos teóricos e práticos 

sobre as técnicas dialógicas, capacitando, habilitando e aperfeiçoando os operadores – 

professores e acadêmicos, sobre as formas alternativas de resolução de conflitos por 

meio de cursos e palestras. 

A utilização da mediação da forma como fora verdadeiramente concebida contribui 

e muito para a compreensão das pessoas de que existem outros modos de solução de 

controvérsias, desmistificando e minimizando a cultura do litígio, que pode até realmente 

ter por consequência a redução dos custos que um processo acarreta. Porém, a grande 

virtude está no amadurecimento dos próprios indivíduos ao restabelecer a possibilidade 

de comunicação voltada ao entendimento, de certa forma reestruturando a sociedade 

atual, que sofre a desarmonia causada pelo conflito.     

A mediação deve ser utilizada na busca da humanização do direito e da justiça, 

transformando a cultura do litígio em meio pacífico e consensual, resolvendo ou 

prevenindo conflitos com acompanhamento direto das angústias sociais e com a 

valorização do ser humano. Por isso, espera-se que sua importância tenha cada vez mais 

o reconhecimento da sociedade em geral, ampliando seus pontos contributivos na 

construção de uma sociedade mais confiante, justa e fraterna. 

 

  

2.4.2 Princípios da mediação  

 

 

É preciso mencionar que, assim como na jurisdição, na mediação há princípios a 

serem observados como sendo orientadores do seu desenvolvimento e no sentido de 

fortalecer os valores individuais dos envolvidos. Um princípio da prática da mediação que 
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tem comunhão com a Jurisdição é o da imparcialidade, cujo caráter não se separa de 

ambos os modos de resolução de conflitos. É informador de que é dever do mediador 

agir de forma impessoal, sem preferir a nenhum dos envolvidos, mantendo uma postura 

ética e moral para com eles. Princípio é definido como: 

 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.69 

 

Os princípios em que a mediação se baseia variam entre os países, mas há 

consenso em relação a alguns como os da liberdade das partes, da não competitividade, 

do poder de decisão das partes, da participação de terceiro imparcial, da competência, 

da informalidade do processo, da confidencialidade no processo.70  

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 166, dispõe que os princípios 

informadores da mediação são os da: independência, imparcialidade, autonomia da 

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

A Lei de mediação, 13.140 de 2015, por sua vez prevê:  

 

  Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios: 
 
  I -   imparcialidade do mediador; 
  II-   isonomia entre as partes; 
  III-  oralidade; 
  IV-  informalidade; 
  V -  autonomia da vontade das partes; 
  VI-  busca do consenso; 
  VII- confidencialidade; 
  VIII- boa-fé  
 

                                                 
69 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 229. 
70 SALLES, Carlos Alberto de. Negociação, mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2012, p. 32. 
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Com efeito, na mediação, os envolvidos no conflito têm de agir livremente, sem 

qualquer tipo de pressão, tendo liberdade e autonomia para decidirem se irão resolver 

por meio da mediação, chegando ou não a um acordo. Neste ponto não andou bem o 

legislador, ainda que digam que a intenção é a de estimular para uma maior adesão, ao 

exigir que pelo menos um dos envolvidos queira para que ocorra a sessão de mediação 

e ao impor multa em caso de não comparecimento. É importante que os envolvidos 

tenham clareza sobre o que consiste esse mecanismo e tenham liberdade de decisão. 

Além disso é necessário que tenham confiança e segurança, com a certeza de um 

tratamento isonômico pelo mediador e sobretudo hajam com boa-fé, na busca de um 

consenso.  

Para que algo novo tenha adesão, é preciso haver um esclarecimento sobre os 

atributos e eventuais benefícios, a fim de que haja confiança suficiente para se sentir 

seguro. A confidencialidade se caracteriza, por exemplo, pela conveniência de um 

envolvido não deixar que o outro tome conhecimento de informações obtidas 

individualmente pelo mediador, o que poderia ser usado em seu próprio benefício. 

Também diz respeito à garantia de que as informações, de qualquer natureza, recebidas 

pelo mediador, não serão repassadas a terceiros alheios à mediação.  

Após citar dispositivos legais e constitucionais que tratam da privacidade e 

confidencialidade obrigatórias na mediação, Durval Hale observa:  

 

Ora, é intuitivo que o que for tratado na sessão privada estará protegido 
pela confidencialidade, exceto se a própria parte consentir expressamente 
que o mediador transmita à outra as informações que obteve na sessão 
individual. Trata-se aqui de hipótese de confidencialidade em sentido 
estrito, que vincula, em primeiro lugar o mediador e mediando, em 
contraposição à confidencialidade em sentido amplo, que abrange os 
demais partícipes do procedimento nas suas relações com terceiros 
alheios ao procedimento e impede a utilização das informações em 
processos arbitrais ou judiciais.71 

 

                                                 
71 HALE, Durval. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. CABRAL, Trícia Navarro Xavier (org.) O 
marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei 13.140, de 26 de junho de 2015. São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 206. 



 
58 

 

 

Portanto, a confidencialidade é pressuposto básico para o êxito da mediação, pois 

afasta das partes natural desconfiança, que as inibe a expor com sinceridade certos 

aspectos concernentes a seus interesses, posições e atitudes. 

Isto porque a mediação tem por objetivo que os envolvidos consigam dialogar para 

que surja uma possível solução que seja satisfatória para eles, estimulando a 

cooperação, para que existam dois vencedores e não um duelo em que há um vencedor 

e um perdedor como ocorre na jurisdição. Ou seja, a decisão é dos envolvidos que têm 

o mediador, terceiro imparcial e que guarda sigilo, como um facilitador desse diálogo, 

sem se descuidarem do princípio da boa-fé. 

Em um processo adversarial, diante de um juiz, a tendência é de expormos 

somente aquilo que nos favoreça em detrimento dos argumentos do outro. Já na 

mediação, ambiente mais colaborativo, ocorre uma união de vontade dos indivíduos no 

sentido de enfrentarem o problema comum a eles.  

Na mediação, embora o mediador deva conhecer o tema em discussão, para gerar 

reflexões pertinentes, o mediador é mais do que imparcial, pois, além da equidistância, 

se abstém de julgar.  

    

Destaque-se que a imparcialidade é um princípio fundamental da 
mediação porque as funções atribuídas ao mediador – de reduzir a 
tensão, facilitar a comunicação, ajudar na formulação de propostas, 
promover a escuta e a reflexão e estimular os mediandos a criarem 
soluções para o conflito – exigem um ambiente de confiança, que somente 
pode ser construído com base na percepção dos envolvidos de que o 
terceiro interveniente é realmente imparcial e desinteressado no resultado 
do conflito.72 
 

Os rituais no proceder da mediação são mais flexíveis, não há um rigor, e isso se 

dá justamente pela existência do princípio da autonomia da vontade dos envolvidos, que 

podem escolher de forma livre. Tania Almeida, aduzindo que da mediação de conflitos 

pode advir dois documentos (o acordo de participação e o termo que a encerra) aduz que 

a mediação:  

                                                 
72 HALE, Durval. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. CABRAL, Trícia Navarro Xavier (org.) O 
marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei 13.140, de 26 de junho de 2015. São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 56. 
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  É em si um momento ritualístico que demarca a passagem do 
desentendimento para o entendimento, por meio do diálogo e que o 
acordo de participação é a passagem da situação adversarial para uma 
situação colaborativa. 73 

 

Pelo princípio da diligência do procedimento, o mediador terá que se atentar a ele 

para que se tenha uma maior qualidade, sendo cuidadoso e prudente, respeitando os 

princípios fundamentais da mediação.74 Devem ser observados princípios éticos, no 

desempenho de um trabalho de grande qualidade técnica, para que os envolvidos 

tenham uma maior credibilidade e confiança, construídas e mantidas pelo mediador com 

independência, franqueza e coerência.  

Não obstante, há que se atentar para o princípio da celeridade na mediação, que 

em razão do princípio da informalidade e da ausência de recursos torna o procedimento 

bem mais rápido que o da jurisdição, porém, como alerta Humberto Dalla “é preocupante 

a ideia de apego às estatísticas e a busca frenética de resultados rápidos. Esses 

conceitos são absolutamente incompatíveis com a mediação”.75 Por mais que devam ser 

seguidos os princípios, não deve significar o desvirtuamento da essência da mediação.  

 
 
 

2.4.3 Principais Escolas 

 

 

Atualmente, existem três principais escolas clássicas que as doutrinas costumam 

indicar para orientar as diferentes formas de se trabalhar com a mediação: Modelo 

Tradicional-Linear de Harvard, o Modelo Transformativo de Bush e Folger e o Modelo 

Circular-Narrativo de Sara Cobb.  

                                                 
73 ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em mediação: Aportes práticos e teóricos. 2. ed. São 
Paulo: Dash, 2016. p. 197. 
74 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Editora Método, 2008, p. 63. 
75 HALE, Durval. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. CABRAL, Trícia Navarro Xavier (org.) O 
marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei 13.140, de 26 de junho de 2015. São 
Paulo: Atlas, 2016, p 10.  
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Porém, há ainda um outro modelo importante que foi idealizado por Luis Alberto 

Warat, que é o modelo da alteridade ou modelo Waratiano da terapia do amor76.  

O mediador é quem elege o modelo pertinente, escolhendo o que sirva melhor às 

particularidades de cada caso determinado. Para tanto, ele deve ser sensível no intuito 

de que haja um acordo que seja criativo para que todos os envolvidos saiam vencendo. 

No entanto, todas as linhas de pensamento e de prática são fundamentais para 

aprimorar o trabalho de mediação, pois são resultado da investigação e das experiências 

de grandes profissionais, sendo uma falha dos mediadores terem como norte apenas 

uma delas, como vontade única e absoluta entre eles. Torna-se imperiosa a descrição 

dos citados modelos demonstrando as propostas críticas de cada um dos formatos. 

 

 

2.4.3.1 Modelo Tradicional-Linear 

 

 

O Modelo Tradicional-Linear foi desenvolvido pela escola de Harvard, e tem como 

foco produzir um resultado satisfatório para os dois lados em questão. Assim, a 

negociação não deve ser vista como um embate em que há um ganhador e um perdedor, 

mas, ao contrário, o que se procura é um interesse mútuo e eficaz.  

Objetivando o acordo, este modelo ressalta a importância do papel do mediador 

não como interventor direto, mas sim como facilitador do diálogo que leva as partes a 

enxergarem não a mera negociação, mas também um acordo. Busca-se um resultado 

prático, por meio do diálogo racionalizado. 

Para tanto, essa escola traçou um caminho com cinco estágios, em que são 

utilizadas técnicas para o desenvolvimento do procedimento da mediação que chamou 

de tradicional-linear, em que explicita como a mesma deve seguir, para alcançar os 

objetivos propostos. O modelo linear tem como pretensão resolver o conflito por meio do 

                                                 
76 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p. 116. 
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acordo. “Os participantes são estimulados a indicarem opções por meio de técnicas como 

brainstorming, refrasing etc. Caso não se obtenha o acordo, a mediação é considerada 

frustrada”77. Trata-se de um instrumento de redução de litígios no Judiciário, pois resolve 

os conflitos ainda que os envolvidos não retomem o diálogo.    

No primeiro estágio, contracting, é o momento em que o mediador, com base no 

princípio da boa-fé, esclarece aos envolvidos sobre vantagens e desvantagens e como 

se dará o procedimento da mediação, para despertar confiança e respeito mútuo. No 

segundo, developing issues, ocorre o desenvolvimento de questões, identificando os 

problemas extrínsecos e intrínsecos e o mediador deve perceber o que os envolvidos 

desejam ainda que não falem expressamente. O terceiro, utiliza a técnica do looping em 

que o mediador recoloca as perguntas das partes de uma outra forma, com outros termos 

ou em outro contexto, para que inclusive o interessado consiga externar seu propósito. 

No brainstorming, que é o quarto estágio, intenta-se a organização das ideias, com o 

estabelecimento de alternativas razoáveis feitas pelos próprios envolvidos no conflito. A 

quinta etapa é a denominada drafting the agrément, que é a confirmação do entendimento 

a que chegaram. É uma formalidade importante para esclarecimentos e reajustes78.   

No livro Como chegar ao Sim,79 que foi escrito pelos professores idealizadores 

desse modelo de mediação - Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton – foi apresentado 

o exemplo de dois estudantes que discutem numa biblioteca sobre abrir ou não a janela, 

um deles se preocupa com a circulação do ar, e o outro com as folhas que vão ser 

espalhadas pelo vento. Percebe-se que o ponto focal não é a janela, nenhum dos dois 

estão preocupados com ela, mas com as consequências de sua abertura.  

                                                 
77 HALE, Durval. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. CABRAL, Trícia Navarro Xavier (org.) O 
marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei 13.140, de 26 de junho de 2015. São 
Paulo: Atlas, 2016, p 42. 
78 BRIQUET, Enia Cecília. Teoria e prática na formação do mediador. Rio de Janeiro: Vozes, 
2016, p. 151. 
79 FISHER, R; URY,W; PATTON, B. Como chegar ao sim: a negociação de acordos sem 
concessões. Vera Ribeiro e Ana Luiza Borges (trad.) 2. ed. Rio de Janeiro: Imago 2015, p. 46. 
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Dessa forma, os autores chamam a atenção para a visualização do problema de 

uma forma ampla, e não restrita, para se compreender a intenção por trás da discussão, 

pois assim, segundo essa escola, é que se chegará a uma solução eficaz. 

Em continuidade ao exemplo, sem que os estudantes cheguem a um consenso, 

são abordados pela bibliotecária, que indaga aos dois o motivo da discussão. Ao 

compreender o motivo, a bibliotecária sugere que seja aberta a janela de um aposento 

ao lado, solução que sana a problemática de ambos. O objetivo que era encontrar uma 

solução que satisfizesse a ambas as partes foi atingido, através da identificação do real 

problema, e posterior análise de possibilidades. 

Chama-se atenção também para o papel de facilitador do mediador, enquanto 

terceiro alheio à situação, e capaz de estabelecer princípios para uma comunicação mais 

harmônica, que leva as partes a observarem os reais interesses, compreende o problema 

de uma forma ampla. É demonstrada uma relação linear, de saber a causa, para pensar 

no efeito.  

Ressalta-se ainda a utilização da expressão negociação, mais do que mediação. 

O motivo é claro, pois esse método é mais comumente voltado para ambientes 

corporativos e econômicos, e por isso, essa terminologia. Porém, pelos passos e técnicas 

vistas, é possível depreender que se trata de uma forma de mediação.  

A escola de Harvard com o modelo tradicional-linear, propõe uma abordagem 

cooperativa em detrimento de uma competitiva entre as partes e, por isso, o foco é 

direcionado aos procedimentos preparatórios, mais do que para a negociação em si. A 

comunicação é feita de forma linear e racional e é preciso entender a amplitude do que 

está sendo tratado. O conteúdo da mensagem verbal influencia no resultado prático 

eficaz, sendo este último o que deve ser alcançado.  

Fundamenta-se na comunicação entendida em seu sentido linear, isto é, a função 

do mediador é a de facilitador da comunicação a fim de conseguir um diálogo que chegue 

a um acordo. 

O conflito é visto como algo que precisa ser posto em ordem, tendo como 

princípios a imparcialidade, neutralidade e equidistância.  
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O mediador é o facilitador de uma comunicação pensada de forma linear, 
de um conflito construído sobre uma relação de causa e efeito. Nesse 
caso ela se define como um método pragmático de resolução de conflitos 
“alternativo” – mais barato, mais rápido e independente – ao processo 
judiciário.80  
 

Por esse modelo, já no início, os envolvidos devem se expressar visando uma 

espécie de libertação. Devem estar abertos no intuito de se acalmarem e poderem pensar 

melhor. Cada parte ouve a outra expor o seu ponto de vista para chegarem a um acordo 

benéfico a ambas com a ajuda do mediador.  

É um modelo que sofre críticas por não levar em consideração o contexto em que 

o conflito foi produzido, ou seja, não busca primordialmente trabalhar os sentimentos dos 

envolvidos, mas sim obter um acordo. Objetiva descobrir a causa do problema para 

conseguir o acordo.  

 

 

2.4.3.2 Modelo transformativo  

 

 

O Modelo transformativo de Bush e Folger também se fundamenta na 

comunicação, porém, com cerne na relação, empenhando-se no empoderamento81 das 

partes. Estas têm que ser vistas como responsáveis pelas próprias ações, uma vez que 

esse modelo é direcionado ao reconhecimento do outro como protagonista de sua vida e 

                                                 
80 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008, p. 67. 
81 É preciso ter cuidado com a acepção da palavra empoderamento em relação à mediação, pois 
sendo de conceituação complexa, pode designar tanto fortalecimento, uma autonomia 
responsável com direito de decidir, quanto dominação, influência ou a ideia de manter as 
estruturas de poder com modelos coercitivos originalmente presentes na jurisdição estatal. A 
propósito de uma acepção positiva do termo empoderamento: “Através desse processo, pessoas 
renunciam ao estado de tutela, de dependência, de impotência, e transformam-se em sujeitos 
ativos, que lutam para si, com e para os outros por mais autonomia e autodeterminação, tomando 
a direção da vida nas próprias mãos”. HERRIGER 2006a, p. 16, apud KLEBA, Maria Elisabeth e 
WENDAUSEN, Agueda. Artigo: processo de fortalecimento dos sujeitos nos espaços de 
participação social e democratização política. Disponível em 
http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/viewFile/29498/31358. Acessado em 22 ago. 2016.   
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coprotagonista do conflito. “O acordo deixa de ser finalidade principal de sua aplicação e 

o mediador, juntamente com os envolvidos, busca o restabelecimento dos laços e do 

diálogo”82 

Na transformativa, considera-se em primeiro plano as inter-relações entre os 

envolvidos, trazendo à mediação uma revisão das relações. Já não se prioriza o acordo, 

que surgirá naturalmente quando as pessoas envolvidas conseguirem dialogar. 

Todo conflito é um conflito de inter-relação. Se não se modificam as pessoas nessa 

relação não poderemos avançar na solução do problema. Centra-se na modificação do 

relacionamento entre as partes. O que importa, mais do que a resolução do conflito 

diretamente, é a mudança comportamental dos litigantes, pois isso gera, indiretamente 

e, a médio prazo, a resolução da problemática sem a participação do Estado. Essa 

modalidade está preocupada com a função social do instituto. Conforme explica Enia 

Cecília Briquet: 

 

Nesse modelo, o objetivo do mediador é ajustar as partes a: identificar as 
oportunidades de empoderamento ou capacitação e reconhecimento do 
outro, conforme estas mudanças e oportunidades venham a ocorrer dentro 
das próprias conversas e interação entre as partes; escolher se deve ou 
não agir, e também como agir frente a estas oportunidades; e, 
consequentemente, mudar a interação de destrutiva para construtiva, 
enquanto se explora questões específicas de conflito.83 
 

A importância desse modelo é o estímulo do poder dos envolvidos que devem 

protagonizar o conflito e resgatar a autoestima por meio da mediação. Ao contrário do 

modelo harvardiano, visa transformar as relações entre eles, não objetivando apenas 

obter o acordo. 

É considerado o modelo mais completo por visar a reconstrução da relação que 

sofreu uma ruptura. Desenvolve uma filosofia da mediação cujo foco é o de promover 

transformações de “caráter” que eles denominam “crescimento moral”, por meio da 

                                                 
82 HALE, Durval. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. CABRAL, Trícia Navarro Xavier (org.) O 
marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei 13.140, de 26 de junho de 2015. São 
Paulo: Atlas. 2016, p 43. 
83 BRIQUET, Enia Cecília. Teoria e prática na formação do mediador. Rio de Janeiro: Vozes, 
2016, p. 167. 
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revalorização e do reconhecimento das pessoas. Não há um desprezo pelo acordo, mas 

este é secundário, pois o mais importante é a mudança nas pessoas e nas suas formas 

de relacionamento.84 

Como o próprio nome já diz, aqui busca-se transformar a relação dos envolvidos, 

com novas formas de diálogo e uma visão de moralidade diferente. Tal qual o método 

narrativo-circular, o foco não é chegar em um acordo, mas sim estabelecer uma mudança 

de comportamento. Se diferencia, no entanto, desse último modelo citado, pois aqui o 

mediador é passivo, ou seja, não deve influenciar diretamente, mas agir a fim de facilitar 

o diálogo. 

Trabalha-se, então, a ideia de empoderamento em que se estimula a parte a ter 

uma outra visão do problema - não translativa da responsabilidade, ou seja, não como 

aquele que se exime e a delega a terceiros, mas de um agente corresponsável pelo 

problema e pela busca por uma solução. Esse é o sentido de empoderamento nesse 

contexto, de conferir autonomia às partes para, elas próprias, buscarem uma solução. 

O enfoque é na reconstrução da relação perdida, a procura daquilo que gerou a 

problemática com o intento de trabalhar a forma como isso se deu.  

Portanto, mais do que o acordo propriamente dito, o que o método transformativo 

busca é uma mudança no comportamento dos indivíduos, por acreditar que dessa forma, 

os próprios litigantes chegarão a um resultado satisfatório, sem a intervenção de terceiros 

e, inclusive, não só àquele problema, mas a outros futuros. A existência de fases nesse 

modelo é bem variável, já que vai depender de cada caso por trabalhar a transformação 

da moralidade e de como os litigantes lidam com o problema, cabendo ao mediador, 

mesmo com uma postura passiva frente ao conflito, estar atento e perceptivo.  

 

 

 

 

 

                                                 
84  MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008. p. 68.     
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2.4.3.3 Modelo Circular-narrativo 

 

 

O Modelo Circular-narrativo de Sara Cobb tenta desenvolver um espírito 

negociador nas partes para que o acordo seja alcançado. Busca-se a transformação da 

narrativa para que a mesma seja efetiva. Foca tanto o acordo como a própria relação 

entre as partes, ou seja, tenta um acordo e busca a solução em si. 

Aqui a comunicação é enfatizada em seus aspectos expressivos de conteúdo e de 

inter-relação. Nossa expressão de nós mesmos e o que nos acontece é tomada como 

uma narrativa rígida a ser mudada, flexibilizada, através da investigação e no 

reconhecimento da pluralidade de elementos intervenientes nos conflitos.85  

O modelo, como o próprio nome sugere, se fundamenta na comunicação circular 

e interdependente das pessoas. Trabalha com a necessidade de uma parte entender a 

outra, por meio do diálogo facilitado pelo mediador. Porém, diferentemente do modelo de 

Harvard, é necessário verificar o conjunto de causas anteriores que contribuiu para o 

surgimento do conflito e não a causa imediata que o gerou.  

 
 

Modelo de mediação voltado fundamentalmente para o campo da família, 
no qual resgatam também a teoria da comunicação e algumas técnicas 
utilizadas pelas terapias familiares. Esse método procura desconstruir 
velhas narrativas, dando oportunidade para que novas possam ser 
construídas e, então, surja (ou não) um acordo. A linha circular-narrativa 
foge da noção reducionista de causa e efeito e considera que inúmeros 
fatores que se retroalimentam (causalidade circular) estão presentes nas 
inter-relações, e, portanto, nos conflitos. Está mais focada nas 
transformações das pessoas do que na busca do acordo final. Apoia-se na 
teoria dos sistemas e no construcionismo social, mas não tem caráter 
terapêutico.86 

 
 

                                                 
85  AMARAL, Márcia T. G. O Direito de Acesso à Justiça e a Mediação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 158. 
86 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008. p. 67.  
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A mediação é importante para possibilitar um crescimento das pessoas, para que 

tenham maior consciência e sejam capazes de enxergar o outro, entendendo também o 

seu lado, o que representa um benefício pessoal e social, ou seja, a mediação não está 

preocupada exclusivamente com a solução do conflito em si.  

O conflito não necessariamente deve ser ligado à divergência e a agressão nas 

relações, devendo ser visto como uma presença interna e quase contínua em cada 

pessoa. O conflito deve ser diferenciado da disputa. Valoriza especialmente as relações 

e está voltado muito mais para o discurso do que para um possível acordo final. O foco 

está na relação dos envolvidos e, por isso, levá-los a refletir é um dos caminhos desse 

método. 

Sara Cobb, sua idealizadora, defende que “deve ser desenvolvido um processo 

que permita a pessoa a aprender a perceber, a refletir e a atuar com relação ao seu 

problema”87. Assim, busca-se uma autonomia das partes na relação problemática, sendo 

o papel do mediador de suma importância no momento inicial da identificação das 

peculiaridades do discurso trazido, que destoa do que é falado, com a ação em si, a fim 

de provocar essa autoanálise. 

Esse método também é dividido em etapas, das quais a primeira trata de realizar 

uma decantação, separando o problema da relação pessoal. Na próxima etapa, as partes 

devem definir a problemática individualmente e o mediador pode ajudá-las com perguntas 

que ensejem reflexão. Intenta uma análise de objetivos individuais que deve ocorrer em 

local separado da outra parte. Na terceira etapa, o mediador se encontra com uma equipe 

que estava observando a mediação para refletirem sobre o que foi colocado. Tal aspecto 

é interessante sob o ponto de vista segundo o qual pessoas diferentes percebem nuances 

antes não vistas por nenhum dos envolvidos, nem mesmo pelo mediador, que estava 

preocupado com as perguntas e com o estímulo da reflexão. Na última etapa, que é a 

reflexão, acontece uma reunião conjunta em que a equipe, o mediador e as partes 

                                                 
87 CARDOSO, Raquel Nery. Os conflitos familiares e as escolas de mediação. Disponível em  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a0e9cab17a035c5a. Acessado em 16 nov. 2016. 
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conversam, tentando construir um acordo, por mais que esse não seja o objetivo 

principal88. Sobre este método, elucida Raquel Nery Cardozo: 

 

É considerado um modelo eficiente e quando corretamente aplicado, leva 
a mediação ao êxito, desconstituindo o conflito instaurado entre as partes, 
ganhando, inclusive, grande importância nas relações familiares, pois além 
de focar na comunicação, não deixa de lado o acordo, o que é muito 
relevante nas relações continuadas como as familiares89. 

 

Pode-se compreender claramente o motivo do nome do método ser circular-

narrativo, já que intenta trabalhar com os interessados as características do problema de 

forma heurística, ainda que não se chegue diretamente a um acordo. Alcança-se, por 

conseguinte, a dinamização da capacidade de reflexão dos envolvidos, que é estimulada 

através de perguntas, do discurso em si (narração), e da troca de informações trazidas 

entre eles. Conjugam-se o mediador, a equipe e os envolvidos, por meio de um círculo 

de informações. 

 

 

2.4.3.4 Modelo Waratiano  

 

 

O Modelo Waratiano ou da alteridade é um modelo sui generis, pois se refere ao 

amor. O método aplicado a esse modelo objetiva fazer a diferença, implantando o novo 

na temporalidade, não tendo, portanto, como objetivo emergente a realização de um 

acordo.90 Muito embora alguns estudiosos entendam esse modelo como uma espécie do 

modelo transformativo, possui diferenças, pois o autor do método, ao falar do amor, 

afirma que não se ensina a amar, muito menos a desamar. Fazer de uma despedida 

                                                 
88 CARDOSO, Raquel Nery. Os conflitos familiares e as escolas de mediação. Disponível em  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a0e9cab17a035c5a. Acessado em 16 nov. 2016. 
89 Ibidem. 
90 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. Florianópolis, Santa Catarina: Habitus, 2001, p.  
92. 
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(rompimento) um momento bom, com boas recordações é raro, e por isso essa fase 

apresenta tantos conflitos. É um modelo conhecido por terapia do amor. 

 

Propõe mediar a partir da psicoterapia do reencontro ou do amor perdido, 
de tal modo que nesse modelo a mediação é a inscrição do amor no 
conflito; busca assim, uma forma de realização da autonomia, uma 
possibilidade de crescimento através dos conflitos, ou seja, um modo de 
transformação dos conflitos a partir das próprias identidades, uma prática 
dos conflitos sustentada pela compaixão e pela sensibilidade, uma prática 
cultural e um paradigma específico do direito, um direito da outridade, uma 
concepção ecológica do direito, um modo particular de terapia.91 

 
  

Assim, o modelo waratiano visa a terapia do amor mediado de modo que se “possa 

ajudar as pessoas a compreender seus conflitos com maior serenidade, retirando deles 

a carga de energia negativa que impede a sua administração criativa”92. Essa é uma 

proposta diferente das outras, porque não só cria um modelo, como também indica que 

a mediação seja visualizada sob a perspectiva da alteridade, para que penetre em todo 

o ordenamento jurídico. 

 

Paralelamente à ética da alteridade, deve-se pensar a outridade no 
sentido de “captar o outro”: é necessário “captar a alteridade ética do outro 
e a honestidade que trata de se instalar em sua outridade”. Mas quem é 
o outro? Como se relacionar com ele? As respostas dadas na 
modernidade eram totalitárias, reducionistas, manipuladoras, 
eurocêntricas, egocêntricas, etnocêntricas. Respostas que procuram 
dissolver o outro em sua alteridade, para terminar devorado pelos 
modelos hegemônicos que pertenciam à cultura referencial colocada em 
posição de domínio. Modelos de egos coletivos ou “egos-padrões”. Ego 
logocêntrico, que considera a alteridade como duplicação da 
subjetividade de cada um, que, por sua vez, se imagina coincidente com 
a razão universal. Nossa subjetividade como medida de tudo alheio a nós. 
É a violência de reduzir o outro a nós. A nova visão da outricidade 
pretende mostrar que é possível ascender partindo da responsabilidade, 
que é algo inclusive anterior à nossa liberdade, à nossa autonomia.93 

                                                 
91 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. 
Florianópolis: Boiteux, 2008, p. 123. 
92  WARAT, Luis Alberto. Op. Cit. 
93 SPENGLER, Fabiana Marion. Retalhos de mediação. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 
2014, p. 45. 
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 Se depreende a ideia da mediação em tornar os envolvidos responsáveis por tratar 

o conflito, levando em consideração também a visão do outro e, com a ajuda do mediador, 

buscar um consenso que seja bom para todos. Para tanto, é necessário haver equilíbrio, 

que eles compreendam tudo o que está ocorrendo na mediação e que tenham as 

mesmas oportunidades de manifestação, visando a harmonia. 

Esse modelo foi idealizado por um estudioso não só do Direito, mas também da 

psicanálise, da filosofia e da literatura, e nesse sentido, Warat traz uma dura crítica ao 

racionalismo, que, segundo ele, ocasiona a perda da sensibilidade e transverte o que os 

indivíduos de fato querem. Para o estudioso, o excesso de racionalização do Direito e a 

perda da sensibilidade do seu operador “trouxeram consequências traumáticas, uma vez 

que esses traumas estão ligados aos nossos estados de consciências.”94 

Consoante a isso, o autor traz os conceitos de alteridade e emancipação, para 

defender um modelo de mediação hedonista, que exala o afeto, a solidariedade e o amor, 

que procura dar maior valor ao outro. Não lhe parece adequado que o fim seja, pura e 

simplesmente, um acordo, pois é justamente a fuga da intervenção de um método 

coercitivo, tal qual no Estado. Não entender isso seria levar a mediação ao patamar da 

conciliação.  

 

Por isso é que se deve distinguir os interesses patrimoniais e materiais 
das questões afetivas, pois que mais se percebe é a utilização do 
patrimônio, dos bens e até mesmo os filhos como meio de atingir um ao 
outro, nos processos judiciais do Direito de Família tradicional. Assim as 
partes utilizam-se dos bens do casal, na partilha de bens como forma de 
lucrar frente um ao outro, sendo um meio de se vingar, emergindo 
ressentimentos existentes com o término da sociedade conjugal, que no 
processo só se discute relações de patrimônios.95 
 

                                                 
94 WARAT, Apud OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebiades de; ALMEIDA DA COSTA, Renata; 
HORTA, José Luiz Borges. Cátedra Luís Alberto Warat. Disponível em 
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/2y368zo8/mwhGNpTvy7tq3Ezd.pdf. Acessado 
em 22 de out. 2016. 
95 TOALDO, Adriane Medianeira e OLIVEIRA, Fernanda Rech de. Mediação familiar: Novo 
desafio do Direito de família Contemporâneo. Disponível em <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?artigo_id=10860&n_link=revista_artigos_leitura>. Acessado em 20 de out. 
2016. 



 
71 

 

 

Ao defender a diferença do método estatal para o alternativo, Warat afirma que o 

que se utiliza na mediação é o desejo dos envolvidos, a vontade e não a lei positivada. 

Por isso, sua amplitude é muito maior e, possivelmente, sua eficácia também será, por 

não estar engessada e racionalizada por padrões que, muitas vezes, não correspondem 

à realidade dos envolvidos em questão.  

Nesse modelo, entende-se também que os conflitos nunca desaparecem, apenas 

se transformam e, por isso, é preciso agir sobre si mesmo, e não sobre o problema em 

si. O papel do mediador nesse sentido deve se voltar para intervir nos sentimentos das 

partes, fazendo com que elas olhem para si mesmas. Esse processo visa recuperar a 

sensibilidade, pois através dela se conseguirá chegar aos conflitos internos que são os 

que ocasionam os externos, e, por isso, essa mediação é conhecida como um estado de 

amor, de reencontro com algo que foi rompido no interior dos envolvidos. É um método 

alternativo, que busca introduzir uma nova cultura que tem como suporte o amor, que se 

utiliza do respeito e da confiança. 

Depreende-se que esse modelo é visto como uma oportunidade de repensar e 

refletir o nosso interior, que levará a um melhor relacionamento com os outros. A partir 

daí se relaciona ao conceito de alteridade, chamado por Warat também de outridade. 

As intervenções judiciais que se apresentam têm se mostrado insuficientes e 

insatisfatórias em razão das verdadeiras origens e demandas do litígio. A mediação tem 

sido apontada como um instrumento capaz de contribuir de forma mais profunda e 

permanente para a transformação do conflito, visando à superação do método tradicional 

adversarial por meio de uma cultura mais dialética e terapêutica, que resgate a 

comunicação entre os envolvidos. Para tanto, estes são investidos da autonomia 

necessária para gerir suas adversidades, oportunizando-os de novas perspectivas de 

crescimento e desenvolvimento pessoais. 

Com o estudo das escolas, percebe-se que a aplicação de modelos não é tarefa 

estanque, podendo ser utilizados todos a depender das características dos conflitos. 

Porém, é certo que foi observado que há modelos que se adequam mais, por exemplo, 

com a mediação familiar, que é um sistema que envolve convivência e profundos 

sentimentos de afetos e de identidade. Ou seja, dentro desses modelos há características 
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próprias para cada tipo de relação e objetivo intentado pelas partes, seja aqueles 

intrínsecos ou os externos. 

Assim, os modelos que parecem mais adequados para serem utilizados em 

tratamento de conflitos entre envolvidos que estejam em relações contínuas, de 

sentimento e interesses, como em questões familiares e de vizinhança, por exemplo, são 

os modelos transformativo e o circular-narrativo com maior abertura e flexibilidade de 

diálogo.96 Do mesmo modo, o modelo Waratiano. Nas relações interpessoais de caráter 

mais duradouro e/ou permanente é necessário uma maior preocupação e observação, 

não com um acordo, mas com o exercício do diálogo, do feedback, da compaixão, da 

solidariedade, sobretudo para saber porque chegaram ao ponto de conflito e assim poder 

utilizar o (s) modelo (s) de mediação com mais potencial para o caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 BRASIL. Ministério da Justiça. Manual de mediação de conflitos. Org. ENAM, 2014, p. 41.  
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3 O MEDIADOR  

 

 

Segundo a lei de mediação, pode ser mediador extrajudicial alguém de confiança 

das partes e que seja capacitada para mediar. Já o mediador judicial, deve ser uma 

pessoa graduada no mínimo há dois anos em qualquer curso superior e ser capacitado 

em instituição de formação de mediadores reconhecida pelo Tribunal ou Escola de 

aperfeiçoamento de juízes.  

A Lei dispõe sobre confiança das partes. A mediação deve ser reservada para 

manter a confidencialidade. O mediador, de certa forma, se insere na vida dos envolvidos 

tomando ciência de seus conflitos, bem como da origem destes, por meio da facilitação 

do diálogo que intenta auxiliar na resolução dos problemas. Inevitavelmente acaba por 

entrar na intimidade, nas fraquezas e nas emoções dessas pessoas. 

A figura do mediador deve garantir que não testemunhará em nenhum processo 

posterior à mediação que conduziu. Deve, pois, manter todas as informações advindas 

dos relatos, situações e documentos em sigilo absoluto, salvo se a ordem pública houver 

sido contrariada. 

Por sua vez, o princípio que possibilita às partes que detém o patamar máximo de 

poder e decisão dentro das reuniões, de optarem pelo processo de mediação e 

escolherem a melhor forma para resolverem os seus conflitos, ou seja, de estabelecerem 

com liberdade o procedimento que desejarem, é o da autonomia da vontade. 

Também no Judiciário com a jurisdição, pelo princípio dispositivo cabe às partes 

agirem, tanto no ajuizamento de uma ação quanto no impulso desta, por meio de atos 

que tragam ao processo elementos para o julgador. Isto porque são esses os sujeitos 

processuais que reúnem melhores condições para provar suas alegações trazidas ao 

feito. 

É muito importante que o mediador esteja atento e sensível durante a reunião com 

os envolvidos, no sentido de preservar as suas autonomias de vontade durante todo o 

procedimento. Se este mediador perceber que algo esteja ferindo estas autonomias deve 

recusar-se a conduzir a mediação. 
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Embora os protagonistas da mediação sejam os envolvidos no conflito, o 

mediador, que tem a função de facilitar a comunicação, é também importante para o 

resultado da mediação e este resultado muitas vezes depende de como irá se portar.  

 
Os resultados do trabalho de mediação dependerão sempre de uma 
conjugação entre a vontade de mudar das partes e a habilidade do 
mediador. É possível que um mediador hábil desperte nas partes o desejo 
de mudança, mas ainda assim é preciso que as partes tenham o mínimo 
de disponibilidade e condições pessoais para usufruir dessa oportunidade 
(...) Nesse sentido o mediador deverá funcionar como Catalisador – 
alguém que, por meio de seu entusiasmo e da crença nas possibilidades 
de mudança, alenta e guia as partes; Educador – alguém que fornece 
novos conhecimentos na área da comunicação, traz às partes para níveis 
de realidade mais objetivos e concretos e aumenta o repertório das 
pessoas, facilitando-lhes a abertura para inúmeras possibilidades; 
Facilitador – alguém capaz de identificar os interesses em jogo, igualar os 
níveis de poder e promover o encontro entre as partes; Tradutor – alguém 
que “interpreta” e “traduz” a comunicação, simplificando e explicando o 
sentido dos discursos, e recuperando suas conotações positivas.97 

 

O mediador deve observar o princípio da diligência, que tem ligação com o 

desempenho e desenvolvimento do seu trabalho. Deve ser cuidadoso em sua conduta, 

envidar esforços no que for mais atual e benéfico para os envolvidos e manter a 

pontualidade e o zelo com seus compromissos e regras da mediação.  

Além de obedecer aos princípios da imparcialidade, independência, diligência e 

sigilo, o mediador judicial deverá ser capaz e ter formação técnica98. Ou seja, o legislador 

                                                 
97 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008, p. 74 e p. 90. 
98  À propósito, é a seguinte observação: pode ser mediador “Qualquer pessoa com capacidade 
técnica, legitimidade e habilidade para exercer esta atividade. A maioria dos mediadores vem da 
área jurídica/advocacia, embora também atuem profissionais de outras áreas, como psicólogos, 
administradores, sociólogos, engenheiros, psicanalistas, assistentes sociais e outros. 
Recomenda-se uma consulta aos quadros da OAB e das instituições idôneas que operam a 
mediação, como as Câmaras de Mediação e Arbitragem e os Centros de Administração de 
Conflitos, para melhor escolha do mediador. Uma observação deve ser feita em relação à 
mediação informal, ou seja, não profissional. Ela pode ser realizada por qualquer pessoa, a 
exemplo da mediação escolar, que prevê capacitação e supervisão de alunos para que os 
próprios alunos atuem como mediadores de conflitos entre colegas de escola”. MEDEIROS, 
Augusto Tolentino P. et al. Cartilha de Mediação e arbitragem – CMA. OAB/MG, 2009, p. 9. 
Disponível em http://www.precisao.eng.br/jornal/Mediacao.pdf. Acessado em 16 out. 2016.  

   O mediador nesse caso, deve ter ciência do seu papel e de como agir, utilizando-se para tanto, 
de treinamentos e não técnicas rígidas de formação profissional.  
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entendeu que, para que o mediador atenda as partes com eficiência e satisfação, se faz 

necessário que este exerça a função com habilidades técnicas. A experiência deve se 

adequar ao caso concreto e à natureza dos problemas, para que assim o mediador possa 

entender e conduzir com maior desempenho e capacidade. Objetiva-se com isso, 

resguardar a integralidade do procedimento da mediação. O § 2º do artigo 167 do Código 

de Processo Civil de 2015 menciona sobre “área e atuação profissional”. 

O dinamismo no procedimento da mediação também deve existir. Para que haja 

organização e satisfação no percurso da mediação é importante uma sequência de 

etapas que se desdobram nos procedimentos escolhidos e previamente acordados entre 

os atores da mediação (mediador e mediandos). Além disso, o mediador deve ter uma 

boa postura por estar diante de uma situação de conflito. Deve, por exemplo, utilizar 

palavras certas e tom de voz adequado. 

Para mediar um conflito, é essencial ter conhecimento do assunto que está sendo 

abordado, identificar os interesses de cada envolvido e estabelecer os objetivos que irão 

conduzir todo o procedimento. O mediador adotará o melhor formato a ser usado em 

cada espécie de conflitos, observando suas peculiaridades. 

No que se refere às etapas do procedimento da mediação, quem apresenta a 

forma mais utilizada e tradicional é Luiz Antunes Caetano99. Nos ensina que a primeira 

etapa é o momento informativo do processo, identificando interesses e sentimentos, com 

a finalidade de fazer com que os envolvidos enxerguem o futuro ao longe em relação ao 

conflito, projetando o problema e a resolução. A segunda é a exposição do conflito, 

quando as partes relatam o que as levaram à mediação, expondo cada uma como 

enxerga o conflito. Isso faz com que descubram por si mesmos o cerne do problema e 

com isso encontrem eventuais soluções. 

 

O mediador deve fazer sua apresentação pessoal de forma breve e clara, 
agradecer aos mediados pela escolha da solução não adversa da 
controvérsia, e passar a explicar como são e transcorrem as etapas da 
mediação com toda transparência, para infundir maior confiabilidade em 
sua qualificação de mediador (...) Cada um faz sua exposição conforme 

                                                 
99 CAETANO, Luiz Antunes. Arbitragem e Mediação Hoje, Livro II. 2. ed. São Paulo: Editora 
Pillares, 2006, p. 199. 
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decidiram, de comum acordo, quem fala em primeiro lugar, sob escuta 
atenta, sem interrupção. Entende-se ‘escuta atenta’ do mediado a feita 
com bastante atenção, procurando inferir e apreender os ‘porquês’ da 
atitude ou ação contrária, ou, como bem dizem os argentinos: colocando-
se no sapato do outro.100  

 
Na terceira etapa, é extremamente importante que o mediador apresente os 

relatos individuais, no sentido de permitir que seus problemas sejam ouvidos de um outro 

ângulo, ou seja, contados por uma terceira pessoa realçando o conflito e enfatizando os 

pontos positivos e negativos. Caetano esclarece: 

 

O mediador apresenta aos mediados os pontos convergentes, separando 
as posições de cada um dos interesses em discussão (...) deve o 
mediador decompor os aspectos do problema, ensejando a ampliação 
dos pontos em discussão para que surjam os interesses reais101.  

 

Prossegue o mesmo autor102 expondo que, na quarta etapa, é onde o problema é 

decomposto, sendo estimulado pelo mediador que os envolvidos reflitam sobre os pontos 

convergentes, divergentes ou ocultos e se estão no caminho da solução quando 

constatarem convergências. Desta forma, o conflito já está explorado ao se chegar à 

quinta etapa, de modo que os mediados já conseguem visualizar soluções. Na sexta e 

última etapa é quando as partes chegam a um consenso, restando redigir os termos do 

acordo de forma simples, direta e objetiva e assinar para ter força legal. 

Expostas todas estas etapas da medição, é perceptível como é acessível o seu 

procedimento se comparado aos processos litigiosos que tramitam no Poder Judiciário. 

Os envolvidos, de forma mais simples, econômica e com uma maior satisfação são 

capazes de resolver os seus conflitos. 

 

                                                 
100 CAETANO, Luiz Antunes. Arbitragem e Mediação Hoje, Livro II. 2. ed. São Paulo: Editora 
Pillares, 2006, p. 199. 
101 Ibidem, p. 200. 
102 Ibidem, p. 201. 
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Acerca das etapas da mediação, constata-se a função essencial do mediador em 

todo o procedimento. Lília Maia de Morais Sales assim destaca o mediador: 

 

Acredita-se que os excelentes mediadores já nascem com o dom de 
mediar conflitos. São aqueles que se voltam para compreensão do 
homem e de suas relações em busca da pacificação social e sabem lidar 
com o ser humano de maneira natural e de forma a oferecer a confiança 
necessária para transformar o diálogo entre as partes, criando vínculos 
entre elas. O tempo, a prática, o estudo, contribuem para o seu 
aperfeiçoamento.103 

 
 

Na visão desta autora, o mediador, quanto à sua atuação, apresenta questões 

relativamente subjetivas. No entanto, para exercer esta atividade, o mediador precisa ter 

também conhecimento de técnicas para que haja efetividade. Nas palavras de Fernanda 

Tartuce:  

 

O mediador é pessoa isenta e devidamente capacitada que atua 
tecnicamente para facilitar a comunicação entre as pessoas para 
propiciar que elas possam, a partir da restauração do diálogo, 
encontrar formas produtivas de lidar com as disputas104.  

 

O mediador é, portanto, um terceiro imparcial, capaz e independente que auxilia 

os mediados conduzindo a mediação, sendo fundamental a confiança entre eles, mesmo 

sabendo-se que a decisão cabe somente aos mediados. Ser mediador e mediar um 

conflito significa apoiar, capacitar e promover diálogos capazes de desvendar as 

divergências trazidas para a resolução pelas partes. 

 

 

 

 

                                                 
103 SALES, Lília Maia de Moraes. Mediare: Guia Prático para Mediadores. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Editora GZ, 2010, p. 151. 
104 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 2. ed. Rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2015, p. 51. 
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3.1 Exemplos de mediadores e seus escopos de atuação 

 

 

O mediador, dependendo de sua postura, poderá despertar nas partes a conduta 

e a base de todo o procedimento a ser seguido. Deve, portanto, possuir atributos como 

bom senso, competência interpessoal, técnica, equidistância, experiência, habilidade 

para compreender os vários pontos de vista, imparcialidade, integridade e sensibilidade.  

Ressalte-se que, na mediação como um dos métodos de resolução de conflitos, 

não existe a imposição do ponto de vista do mediador para a solução da controvérsia, 

mas sim, a condução dos mediados para que eles mesmos resolvam, de comum acordo, 

como irão lidar com o conflito, se vão pôr um fim e como isso se dará. 

O mediador não representa o papel de juiz, de árbitro ou de advogado. Sua função 

é a de auxiliar nas reuniões, possibilitar aos envolvidos por meio do diálogo a identificação 

da realidade do conflito, bem como do que o motivou, conduzindo-lhes a uma construção 

conjunta de possibilidades para a solução. Exige-se do mediador, para tanto, uma certa 

postura. Deve pautar sua conduta pela imparcialidade, independência, competência, 

discrição e diligência. Além disso, é necessário que tenha conhecimento sobre o 

procedimento de mediação de forma a pacificar os conflitantes, o que obtém a partir de 

um treinamento específico, acompanhado de um aperfeiçoamento permanente para que 

possa aprender, com a prática, a lidar com as dificuldades e a adquirir habilidades.  

O cerne da pesquisa é justamente identificar em diferentes tipos de mediadores, 

ainda que enumerados de forma exemplificativa, as características gerais e universais, 

que todo mediador deve ter para conduzir a mediação, objetivando cumprir a finalidade 

desse meio de solução de controvérsias. 

Alguns tipos de mediadores serão abordados neste capítulo, com o fim de 

esclarecer que não há um só perfil de mediador capaz de exercer a função de auxiliar os 

envolvidos a enxergarem a possibilidade de estabelecerem diálogos. Há diferentes 

espécies de mediadores capazes de despertarem o potencial desses envolvidos em 

dialogarem e resolverem, por eles mesmos, o conflito existente.       
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Importante ressaltar que os tipos de mediadores serão tratados 

exemplificativamente, não sendo objetivo deste trabalho elaborar um rol taxativo, mesmo 

porque a natureza da mediação seria contrária a uma institucionalização taxativa. 

Com efeito, primeiramente é importante destacar que existem duas categorias de 

mediadores: os extrajudiciais e os judiciais. A partir desses dois grandes tipos, há ainda 

os subtipos, com suas especificidades e áreas de atuação.  

O medidor judicial é o tipo institucional, atuando em prol da redução das demandas 

no Judiciário. Age no propósito de atender ao Estado. Trata-se de um profissional técnico 

constituído por uma instituição que cuida de um determinado problema e que está afeta 

ao Estado, ou seja, a legitimidade desse tipo de mediador é atribuída pelo Estado. 

O mediador extrajudicial é um terceiro escolhido ou aceito pelos envolvidos em um 

conflito, que, utilizando métodos próprios, auxilia e facilita o diálogo, viabilizando uma 

pacífica comunicação e um consequente acordo que os satisfaça.  

Esse terceiro não é um juiz, já que não impõe uma decisão, bem como não é um 

negociador porque não se coloca em favor de um dos envolvidos com um interesse direto 

no resultado, e, por fim, não é um árbitro uma vez que não emite laudos ou decisões e 

não pode assessorar acerca do assunto discutido. 

O mediador é alguém que analisa um determinado caso, procurando saber dos 

verdadeiros interesses existentes no conflito, mas com o único propósito de restabelecer 

as relações entre as pessoas envolvidas, a fim de que elas mesmas solucionem a 

contenda da melhor forma possível.  

O artigo 9º da Lei 13.140/2015 dispõe que pode funcionar como mediador 

extrajudicial “qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada 

para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade 

de classe ou associação, ou nele inscrever-se”. 

A lei exige requisitos como capacidade, confiança e capacitação em mediação. 

Porém, há que ser questionado se a capacidade seria realmente um requisito essencial. 

Ora, ao que parece, nesse aspecto não andou bem o legislador, pois por se tratar de 

mediação extrajudicial, que é a mediação privada, não há que se exigir a capacidade. Se 
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o que importa é mediar não precisa necessariamente ser por uma pessoa maior, a 

exemplo da mediação que é realizada nas escolas, não há porque impedir que um 

adolescente também possa assumir o papel de mediador. Deve ser levado em conta não 

o meio, mas sim o alcance da finalidade da mediação, que é a possibilidade do diálogo 

entre as pessoas. 

Vale ressaltar que não há apenas uma espécie de mediação ou mediador, ou seja, 

não há uma área única em que esse método dialógico pode ser utilizado, mas várias 

outras, bastando que seja adaptado para cada caso. Advogamos a existência da 

principiologia que vem sendo descrita ao longo do presente trabalho, sempre voltada para 

a promoção do diálogo e calcada, sobretudo, no núcleo essencial de respeito e 

desenvolvimento da autonomia das partes.  

 

 

3.1.1 O mediador comunitário 

 

 

O mediador comunitário é um terceiro que atua dentro de uma comunidade, na 

tentativa de auxiliar pessoas que estão em conflito a retomarem a comunicação perdida 

entre elas. A mediação dentro da comunidade traz vários benefícios. O mediador, 

especialmente conhecendo os princípios, a cultura e as práticas das pessoas, acaba por 

inspirar mais confiança nos envolvidos, que ficam motivados pelo sentimento de 

igualdade a buscarem uma solução mais harmoniosa e consensual, ou seja, a aceitarem 

e a utilizarem a mediação. 

A mediação comunitária, segundo Lilia Maia Morais Sales, é a que é realizada nos 

bairros da periferia e que tem por objetivo “oferecer àqueles que vivem em condições 

menos afortunadas possibilidades de conscientização de direitos, resolução e prevenção 

de conflitos em busca da paz social”.105  

                                                 
105  SALES, Lília Maia de Moraes. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 135.    
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Na mediação comunitária os envolvidos são guiados pela ética da diversidade, 

onde cada um vê o outro como um igual, sem deixar de reconhecer as diferenças. Levam 

em conta os laços que os uniam para chegarem a um consenso que seja bom para eles.  

O mediador comunitário, portanto, é um mediador cidadão que vê na mediação a 

oportunidade independente de tratar os conflitos, porque atua no resgate da comunicação 

e nos elos que se quebraram entre os envolvidos. Pode ajudá-los a enxergarem o 

potencial que têm de resolverem por eles mesmos, conscientemente a controvérsia. 

Uma qualidade do mediador cidadão é o fato de estar no meio da comunidade, 

possibilitando que os envolvidos se sintam mais iguais e tenham mais liberdade e 

segurança suficientes para serem auxiliados por ele.   

De acordo com Warat106, o mediador comunitário tem de estar sensível aos sinais 

mostrados pelos envolvidos no conflito, ficando atento aos detalhes, para compadecer-

se à arte do encontro, da comunhão e da atividade de interpretação para reconstruir o 

conflito, oportunizando aos envolvidos tratarem suas diferenças pela reinterpretação. 

Portanto, a legitimidade dos mediadores comunitários é atribuída pelos próprios 

membros da comunidade e não pelo Estado. Geralmente o mediador é alguém que ali 

reside, conhece, vivencia e que, portanto, está mais sensível às mazelas e aos problemas 

sociais do local. É alguém que tem a disponibilidade e a vontade de ajudar, criando a 

sensação de pertencimento e inclusão social, inspirando confiança e desejo nos 

envolvidos de buscarem uma solução pacífica. 

O mediador comunitário, então, é quase sempre membro de uma comunidade, 

escolhido e capacitado a exercer sua atividade em favor da harmonia e motivado por 

sentimento de solidariedade. O Estado pode e deve participar da mediação comunitária 

por meio de políticas públicas, estimulando as iniciativas e resguardando a 

independência de sua constituição, o que pode ser feita pelos próprios membros da 

comunidade, por Organizações Não Governamentais - ONGS, bem como por outras 

                                                 
106  WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Argentina: Angra 
Impresiones, 1998, p. 25. 
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instituições em parceira com o Estado. Criam-se centros de mediação, visando sempre 

a autonomia dos membros dessa comunidade. Nas palavras de José Ignácio Botelho: 

 
A pacificação social e a promoção do bem comum enquanto fins do 
Estado, constituem objetivos que só se podem alcançar mediante a 
estreita colaboração entre o povo e o Estado, com participação das 
chamadas instituições intermediárias e tendo por fundamento a 
solidariedade humana e social; jamais pela luta processual de todos 
contra todos.107 

      

A mediação contribui na comunidade, na medida em que reforça a cultura da 

pacificação, por meio de estímulo ao diálogo e da resolução amigável de controvérsias. 

Pode contribuir, consequentemente, para a redução do índice de violência nesta 

comunidade, por desenvolver uma ação de prevenção, promovendo uma justiça mais 

humanizada e mais próxima da realidade das pessoas. Além disso, restabelece laços 

rompidos entre as pessoas, impulsionando a participação ativa dos cidadãos na solução 

dos conflitos. Estabelece canais facilitadores de articulação institucional e social, além de 

incentivar o trabalho voluntário. 

 

 

3.1.2 O mediador escolar 

 

 

Em todas as relações humanas, há grande probabilidade da existência de 

conflitos. No caso dos relacionamentos na escola não é diferente. Por conseguinte, 

ocorrem vários tipos de desentendimentos e violência de toda ordem. 

A escola é um cenário em que surgem vários conflitos no cotidiano, em razão da 

convivência diária das pessoas (professores, alunos, colaboradores em geral e até pais 

de alunos). É quase inevitável que haja diversos tipos de desentendimentos que podem 

levar a uma desarmonia generalizada. 

                                                 
107  MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Teses, estudos e pareceres de processo civil: V. 1. 
Direito de ação, partes e terceiros, processo e política. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 296. 
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Por essa razão, a mediação passou a ser utilizada no ambiente escolar como 

forma de viabilizar o convívio social, por meio da melhoria na comunicação e no diálogo. 

Diversas instituições de ensino implantaram a figura do mediador na escola. Esse 

mediador será escolhido dentre alunos, professores ou funcionários capazes de abrirem 

o diálogo, na tentativa de auxiliar os envolvidos a dissiparem o conflito de forma amigável. 

Aliás, a violência no ambiente escolar é uma constante preocupação que necessita 

de uma reflexão sobre a formação de valores morais e éticos, como forma de prevenir os 

comportamentos agressivos de jovens e adolescentes. 

  

Atualmente, uma das discussões que permeia a realidade educacional, 
psicológica, filosófica e jurídica é a chamada crise de valores. Ao falar 
sobre crise de valores, geralmente quer-se afirmar que há um problema 
no que diz respeito aos valores morais e éticos, sinônimo muitas vezes 
dos valores humanos.108  
 

Quem se propõe a trabalhar em um ambiente escolar deve saber lidar com 

conflitos e pode, inclusive, se aprofundar nesse assunto, na tentativa de solucioná-los 

por meio do diálogo. Assim, necessário saber qual seria o perfil do mediador de conflitos 

na escola, ou seja, saber quais as características principais desse mediador.  

Para tanto, faz-se importante que os mediadores escolhidos sejam capacitados 

por meio de cursos específicos, que abordem princípios de moralidade e a prevenção da 

conflituosidade. Para que haja mediadores verdadeiramente comprometidos, é melhor 

que, além da voluntariedade, já tenham uma propensão a essa tarefa.  

Com efeito, um mediador escolar que melhor atenda aos objetivos da mediação 

seria aquele que sabe ouvir, que é mais sociável, que sabe abrir um diálogo, que seja 

cauteloso ao falar, imparcial e que, sobretudo, saiba transmitir o seu papel. A função 

desse mediador não é a de solucionar conflitos, mas sim, de facilitar a comunicação entre 

os envolvidos. Ou seja, o mediador deve ser capaz de fazê-los entender que são capazes 

de estabelecer um diálogo amistoso e, possivelmente, chegar a um acordo.   

                                                 
108 DUARTE, Cleia Zanatta e CARDOSO, José Augusto Rento. Formação de valores como 
mediação preventiva da violência em comportamento em adolescentes. In: Direitos 
Humanos e Mediação. Sergio de Souza Salles e Hilda Helena Soares Bentes (org). Rio de 
Janeiro: Letra Capital; Petrópolis: UCP, 2013, p. 49. 
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A tarefa do mediador não é fácil, pois além de saber ouvir, deve tentar 

compreender como cada envolvido enxerga a contenda, para, se necessário, passar ao 

outro o que entendeu, sem ser parcial. Isto porque, embora não seja função do mediador 

sugerir e opinar, deve, no entanto, saber contextualizar a comunicação para 

eventualmente facilitar o desenvolvimento do diálogo dos envolvidos, procurando sempre 

deixar as pessoas falarem e se expressarem livremente. 

A sociabilidade do mediador escolar também é importante, uma vez que possibilita 

a proximidade e consequentemente a confiança das pessoas que se sentem mais 

confortáveis quando for preciso se submeterem à mediação. Porém, o mediador não 

pode preterir ou achar culpados, devendo manter sua imparcialidade. Para tanto, o 

mediador tem que saber usar as palavras sem tecer comentários que induzam a um 

julgamento.  

Já há vários casos de implementação de mediação nos ambientes escolares, 

como por exemplo em Rio das Pedras no Rio de Janeiro e no município de São Sebastião 

em Brasília, nesta última cidade, na escola pública da periferia denominada Centro 

Educacional de São Francisco109. Com quase três mil alunos em três turnos, nesse centro 

havia muito vandalismo, ameaças, brigas e violências de toda ordem.  

Porém, o cenário de violência que de fato existia se transformou, ocorrendo o que 

denominam de Revolução do bem. A escola passou a levar os conflitos para a conversa, 

já que eles não têm fim, sempre existem. 

 

A escola, considerada um locus privilegiado de aprendizagem social, tem 
um importante papel na transformação dos conflitos, na prevenção da 
violência e dos comportamentos agressivos entre alguns jovens, devendo, 
primeiramente, intervir de forma ativa e não apenas reativa, melhorando o 
diálogo entre corpo docente, corpo discente, pais e comunidade, além de 
fortalecer a relação professor-aluno. No entanto, é necessário reconhecer 
que a violência é um fenômeno complexo e é resultado de diversos fatores, 
a maioria deles ligados à negligência familiar, social e estatal. Por isso, a 

                                                 
109 TAVARES, Flávia. Programa Estudar em paz: Mediação Social no contexto escolar. p. 58. 
Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/participacao/article/viewFile/6323/5902. 
Acessado em 04 ago. 2016. 
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ação preventiva deve ser conjunta e envolver alunos (as), professores (as), 
diretores (as), servidores (as), pais/mães, a comunidade e o Estado.110 

 

Quando há um conflito, os envolvidos vão para a sessão de mediação na escola 

onde falam à vontade, dizem o que sentem, desabafam e acabam por compreenderem 

as reações uns dos outros. Os mediadores que são geralmente um aluno e um professor, 

ajudam abrindo o diálogo e estimulando a prosseguirem com ele. Ao falarem e serem 

ouvidos, o relacionamento melhora.  

A experiência da mediação escolar nesse centro educacional demonstrou que 

turmas de difícil convívio, sem qualquer disciplina ou controle, mudaram o 

comportamento. Os integrantes atribuem o bom resultado ao curso de mediação que os 

fez enxergar o quanto é importante ouvir e ser ouvido, ou seja, os fez entender que 

conseguir dialogar pode transformar um ambiente, tornando-o mais amistoso e 

harmonioso. Nesse projeto, estimulam a prática com um dia especial, o dia da formatura 

de uma turma de professores mediadores e 30 alunos que foram recrutados com critérios 

improváveis, por serem líderes negativos, por exemplo. A ideia foi aproveitar um potencial 

que o aluno já tinha de liderança e usar de forma positiva na mediação.  

 
No contexto escolar, os (as) que primeiro buscam a formação em mediação 
são aqueles (as) chamados (as) de “sem voz”: os (as) excluídos (as). 
Participar do grupo da mediação significa interagir com todos (as), pois os 
(as) mediadores (as) são justamente aqueles (as) que vão promover a 
criação de laços entre os diversos grupos na escola e na comunidade. 
Diante dos conflitos, os (as) mediadores (as) sociais fazem o exercício de 
observação do contexto, o que os leva a buscar recursos para lidar com 
eles além dos muros da escola (...) O projeto tem alcançado todos os 
objetivos propostos e a demanda é crescente, o que tem estimulado o 
planejamento de ações para a inclusão de novas escolas. Dentre os 
aspectos positivos observados, vale destacar que os (as) alunos (as) 
mediadores (as) dialogam com mais facilidade, tornam-se mais 
participativos (as) na escola, na família e na comunidade e adquirem uma 
identidade coletiva, de mediadores (as) sociais. Os (As) mediadores (as) 
sociais formados (as) pelo projeto aprendem a lidar com os conflitos de 
forma pacífica e positiva, melhoram a comunicação, a postura, a 
capacidade de interpretar e avaliar situações, observar o contexto dos 

                                                 
110 Ibidem. 
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conflitos, identificar as violências, pensar criticamente, traçar metas e 
planejar o futuro. Esses recursos apropriados valem para toda a vida.111 
 

Ao que se depreende, os resultados são satisfatórios e alunos que antes eram os 

causadores de problemas como o enfrentamento de professores, diretores e que, 

inclusive, chegavam a ser expulsos, passaram a mediar conflitos na escola e também 

fora dela. Como mediadores, mudaram o próprio comportamento e essa transformação 

foi além do âmbito escolar.  

Com a mediação, os envolvidos passam a ver a vida de forma diferente, aprendem 

a dialogar, o que é muito raro acontecer, especialmente entre adolescentes nas escolas. 

Os envolvidos, especialmente os que vivem em um contexto de tensão social e pobreza, 

acabam por descobrir o afeto em cada conflito que termina.  

 

 

3.1.3 O mediador familiar 

 

 

A mediação vem sendo buscada e implementada por projetos interdisciplinares 

voluntariosos, justamente por ter um potencial de um novo engajamento político social 

capaz de reduzir o desequilíbrio. 

Não obstante, não é tarefa fácil a desconstrução de uma cultura arraigada de 

disputas, especialmente na sociedade atual competitiva, diante da desigualdade, além 

da forte corrupção existente e pouco investimento em educação. No entanto, é 

necessário o despertar e a conscientização da sociedade para uma comunicação menos 

competitiva, melhorando o modo de enxergar o outro ser humano.  

No núcleo familiar normalmente surgem conflitos a todo instante e de toda ordem 

em razão da relação interpessoal ser mais constante, daí a grande importância da 

mediação para retomada do diálogo, fazendo com que diminuam os conflitos e evitando 

                                                 
111 TAVARES, Flávia. Programa Estudar em paz: Mediação Social no contexto escolar. p. 58. 
Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/participacao/article/viewFile/6323/5902. 
Acessado em 04 ago. 2016. 
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que cheguem a grandes proporções. A retomada da comunicação pode proporcionar uma 

harmonia na família que acaba por refletir em outras relações interpessoais, por exemplo, 

no trabalho e na escola. 

 

É na vida privada que estão as raízes da violência. Um casal que se utiliza 
da violência como meio de comunicação (mediante xingamentos, 
ofensas, proibições, gritos, tapas) reflete e influencia o contexto em que 
se insere (...) A análise dessa forma de comunicação os permite verificar 
sua pobreza e, ao mesmo tempo, sua complexidade, impedindo-os de 
reduzi-la a uma simples dicotomia vítima-agressor. Esse novo nível de 
compreensão do fenômeno nos permite pensar em promover ações que 
propiciem uma atividade reflexiva capaz de conscientizar as partes e 
estimulá-las a adquirir novos instrumentos de comunicação, mais 
pacificadores e compatíveis com as necessidades do grupo.112  
 

Vale ressaltar que o mediador pode se valer de alguns modelos criados para a 

condução de uma mediação, como tratado em capítulo próprio. Um modelo voltado 

fundamentalmente para o campo familiar é o Circular-Narrativo de Sara Cobb, no qual 

resgata também a teoria da comunicação e algumas técnicas utilizadas para terapias 

familiares.113  

A mediação pode promover o fortalecimento das relações interpessoais por meio 

do diálogo e da busca pelo entendimento. Pode ser utilizada de forma muito benéfica no 

âmbito familiar no momento em que propicia o encontro de diálogos dos envolvidos em 

um conflito. Esses envolvidos podem autogerir e enfrentar os problemas, encontrando 

uma possível solução consensual. O que se vê na família, muitas vezes, é um grupo de 

pessoas que convivem, mas que não dialogam. 

O curso de mediação de família do CNJ114 traz como objetivos: estimular as partes 

a uma maior estabilidade familiar, diminuir rivalidade e reunir estabilização emocional, 

ampliar a satisfação com procedimentos jurídicos e seus resultados e proporcionar maior 

                                                 
112 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008, p. 36 e p. 39. 
113 Ibidem, p. 68. 
114http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/03/e82c5dcf9bcbefc1328225ce12
2dc98c.pdfwww.cnj.jus.br. Acessado em 08.11.2016. 
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cumprimento de decisões judiciais. A mediação de família pode ser realizada 

judicialmente e de forma privada, por programas comunitários, por ONGs, por Núcleos 

de Prática Jurídica etc, em vários casos como os de divórcios, alimentos, guardas e 

outros.  

Atualmente, não há uma definição única de família. O modelo de sistema familiar 

é bastante utilizado em mediação por ter a participação de seus integrantes e 

corresponsabilidades em estabilizar a relação familiar sem a ideia de culpa. Isto porque 

um sistema precisa ser estável, mas flexível, por ser suscetível a mudanças e por haver 

fases de desenvolvimento de seus indivíduos. Além disso, precisa ser aberto, mas 

fechado para influências negativas. Precisa ainda do sentimento de pertencimento dos 

integrantes, mas também de suas individualidades; o sistema também necessita da 

comunicação que lhe dá estabilidade115. 

A função do mediador familiar é a de facilitar a comunicação dos envolvidos, não 

emitindo juízo de valor à família. Esta tende a se ajustar a partir do momento em que 

seus indivíduos dialogam diretamente, sentem-se responsáveis por tentar solucionar os 

problemas, aceitam as diferenças e, sobretudo, conservam o clima emocional positivo. 

Em Consciência moral e agir comunicativo, Habermas, acerca da ideia de agir 

voltado para um entendimento mútuo por meio da comunicação expõe: 

 

Chamo de comunicativas as interações nas quais as pessoas envolvidas 
se põem de acordo para coordenar seus planos de ação, o acordo 
alcançado em cada caso medindo-se pelo reconhecimento intersubjetivo 
das pretensões de validez. No caso de entendimentos mútuos 
linguísticos, os atores erguem, com seus atos de fala, ao se entenderem 
uns com os outros sobre algo, pretensões de validez, mais precisamente 
pretensões de verdade, pretensões de correções e pretensões de 
sinceridade (...) Enquanto que, no agir estratégico, um atua sobre o outro 
para ensejar a continuação desejada de uma interação, no agir 
comunicativo um é motivado racionalmente pelo outro para uma ação de 
adesão – e isso em virtude do efeito ilocucionário de comprometimento 
que a oferta de um ato de fala suscita.116 

                                                 
115http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/03/e82c5dcf9bcbefc1328225ce12
2dc98c.pdfwww.cnj.jus.br. Acessado em 08.11.2016. 
116 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de 
Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 79.   
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A mediação, como uma negociação facilitada por um terceiro, pode ser usada para 

resolver várias questões relativas à família, mas nem todas. Deve-se prestar uma atenção 

especial aos casos que envolvam violência doméstica, abuso de menores, dependência 

química e doença mental (passível de interdição)117.  

O mediador, de forma imparcial, deve esclarecer sobre a mediação e seu papel e, 

assim, facilitar o diálogo entre os envolvidos, ajudando-os a analisar seus interesses na 

tentativa de obter uma solução. Deve exercer especialmente a escuta ativa118 para 

entender a dinâmica familiar, identificar e avaliar as questões causadas por sentimentos 

de mágoa, ciúmes, rancor, desprezo e outros. Os envolvidos no conflito familiar precisam 

ter a capacidade de gerir suas emoções de forma positiva, libertando-se dos sentimentos 

negativos. Agindo com autonomia devem exercer o perdão e não a vitimização.  

Com a atuação do mediador promovendo o diálogo entre os envolvidos, estes 

normalmente acabam por compreender que é mais importante manter o vínculo que os 

une, do que o conflito ocasional. “A mediação é o método de solução de controvérsias 

ideal para as relações duradouras, como é o caso de cônjuges, familiares, vizinhos e 

colegas de trabalho, entre outros”119.  

Isto porque a mediação possibilita o exercício da autonomia, fazendo os 

envolvidos enfrentarem seus conflitos, compreenderem o outro e prosseguirem de forma 

mais harmônica e sustentável na relação a partir do entendimento. Ou seja, eles mesmos 

escolhem a mediação e decidem se valer de tal método para a resolução do impasse. 

Por intermédio da mediação, agem por vontade própria e respeitam a posição do outro.  

 

                                                 
117http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/03/e82c5dcf9bcbefc1328225ce12
2dc98c.pdfwww.cnj.jus.br. Acessado em 08.11.2016. 
118 Por escuta ativa entendemos aquela em que o ouvinte presta atenção ao seu interlocutor de 
forma a entender e interpretar de forma mais autêntica possível o que está sendo transmitido. Em 
outras palavras, é uma técnica de comunicação utilizada em um diálogo que possibilita 
compreender mensagens expostas. 
119 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação e a necessidade de sua sistematização 
no processo civil brasileiro. Disponível em http://www.humbertodalla.pro.br. Acessado em 02 
set. 2016, p. 83. 
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3.1.4 O mediador organizacional  

 
 

O local de trabalho é também um espaço em que surgem vários conflitos, com ou 

sem caráter hierárquico, ou seja, nas relações interpessoais verticais e/ou horizontais. 

Em razão do grau de complexidade das organizações é normal que os conflitos, que de 

fato existem nesse âmbito, sejam administrados a fim de serem solucionados na tentativa 

de se evitar prejuízos de toda ordem. Nesse caso, pode existir um mediador 

organizacional também chamado de consultor. 

De acordo com o sociólogo Renato Mafra, são três os tipos de conflitos que podem 

surgir em uma organização: os internos, que afetam o andamento das tarefas atingindo 

negativamente o resultado da empresa; os externos, que ocorrem entre clientes, 

empresas parceiras ou fornecedores (e que se não forem administrados podem 

ocasionar o fim dessas inter-relações, inviabilizando o bom andamento da empresa); e, 

por fim, os conflitos trabalhistas, que podem acarretar desequilíbrio no orçamento 

financeiro da instituição, uma vez que terá que arcar com custos muitas vezes altos e 

inesperados na Justiça de Trabalho120.  

O papel de um consultor dentro de uma organização é o de administrar conflitos 

que naturalmente existem em razão da convivência entre os indivíduos. Utiliza para tanto, 

técnicas de conciliação e de mediação para tentar transformar as relações. A 

comunicação é o fator a ser trabalhado, tendo em vista as diversas circunstâncias que 

podem ocorrer dentro de uma organização, movidas por vaidades, ciúmes, competições, 

rivalidades e crises existenciais. Sobre essa espécie de mediador, Ester Malvina a explica 

da seguinte forma:   

     

O mediador poderá atuar nas organizações como consultor ou como 
“desenhador de processos”. O desenhador de processos é um 
agente/mediador que entra na organização com fins preventivos para 
evitar disputas por meio de um novo desenho de organização das 
relações interpessoais existentes, sempre em benefício das pessoas e da 

                                                 
120 MAFRA, Renato. Consultoria em gestão de conflitos. Disponível em 
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Artigo/4201/consultoria-em-gestao-de-conflitos.html. 
Acessado em 07 set. 2016. 
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organização (...) por intermédio da mediação de conflitos, utilizada pelo 
desenhador ou mediador, os conflitos gerados na dinâmica interna da 
organização são resolvidos dentro dela.121  

 

Dentre os objetivos da existência deste mediador está o de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, ampliando a produtividade e o nível de satisfação dos sujeitos, bem 

como sua realização pessoal. Aumenta a confiança nas relações, melhorara a imagem 

pública da organização, integraram-se as pessoas de forma preventiva, reduzem-se 

passivos trabalhistas, promove-se o reconhecimento interno e externo da 

responsabilidade social e permite-se a reflexividade crítica das práticas profissionais122. 

Assim, os conflitos dentro de uma organização podem ser evitados e para isso 

devem ser identificadas as causas e as mesmas tratadas, verificando as necessidades e 

expectativas, controlando as tensões, trabalhando os fatores emocionais como 

ansiedade, espírito cooperativo e solidário. 

Um exemplo de sucesso na utilização dessa prática de mediação é o da 

multinacional alemã Wurt do Brasil, do ramo de autopeças. A empresa diminuiu 

consideravelmente os problemas internos de afinidades e divergências entre funcionários 

e gerentes, passando a evitar várias demissões que geravam desfalques na empresa, 

especialmente de pessoas experientes. A empresa contratou consultores para treinar 

funcionários, capacitando-os a serem mediadores. Esses ouvem os dois lados 

contendores e os fazem encarar o conflito e chegarem a uma solução pacífica. A medida 

passou a ser adotada nas 81 filiais dessa empresa no país e atualmente está alinhada 

com as melhores práticas de administração empresarial123. 

 Os mediadores em uma empresa, portanto, podem ser os próprios funcionários 

identificados e escolhidos dentre os que tenham mais aptidão para mediar, treinados por 

                                                 
121 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008, p. 91. 
122 MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos em famílias e organizações. 3. ed. São 
Paulo: Summus, 2008, p. 92. 
123 CRISTINA Lia. Relacionamento Interpessoal nas Empresas com foco em Administração 
de Conflitos. Artigo disponível em http://www.recantodasletras.com.br/artigos/61590. Acessado 
em 10 set. 2016. 
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um consultor, por exemplo, a utilizar técnicas que levem os envolvidos em conflitos a um 

entendimento por meio do diálogo. O mediador será o facilitador dessa comunicação, que 

deve saber gerenciar de forma imparcial. 

 Vemos que, embora a mediação seja mais usual na área de família, o setor 

empresarial acabou por entender a importância do diálogo em suas relações contratuais 

e vem utilizando esse recurso interpessoal. Na área corporativa, que envolve relação de 

parceria, não é bom que uma parte ganhe e outra perca, pois isso prejudica a qualidade 

dessa relação. Por essa razão, antes de submeter uma contenda à arbitragem ou à 

Jurisdição, a mediação organizacional é um ótimo método para resolver controvérsias, 

por possibilitar, por meio do diálogo, soluções e mútuos benefícios.  

  

 

3.1.5 O mediador policial  

   

 

Houve uma grande mudança no âmbito da segurança pública, no que diz respeito 

a atuação do policial. Seguindo exemplos de outros países que implantaram uma polícia 

mais democrática e cidadã, vários projetos pelo Brasil foram criados no intuito de 

aproximar a polícia da comunidade. 

Com efeito, atualmente há uma inclinação menos tradicional da instituição policial, 

no sentido de exercer suas atividades mais voltadas à administração dos conflitos, o que 

favorece tanto à sociedade quanto ao Estado, importando na necessidade de preparo 

adequado dos seus agentes para saber tratar os problemas advindos das inter-relações 

e, assim, tentarem afastar desarmonias e resgatar o equilíbrio. “O momento histórico 

inaugurado após a segunda guerra tem como característica normativa a busca por 

direitos humanos ou fundamentais, garantindo minimamente a proteção à vida e à 

sociabilidade”.124  

                                                 
124 PEREIRA, Rubens de Lyra. Justiça administrativa e investigação criminal: a interpretação 
discursiva do princípio da adequação social no Direito Penal. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015, p. 
121. 



 
93 

 

 

O policiamento comunitário se fundamenta na parceria da polícia com a sociedade 

e procura ultrapassar antigos paradigmas e antagonismos, aproximando-se de 

indivíduos, associações e líderes comunitários, para obter apoio que viabilize um plano 

de ação voltado à garantia da pacificação social. Aplicar a mediação é forma de prevenir 

que conflitos no cotidiano das relações, especialmente, nas continuadas, como familiar e 

de vizinhança, possam desencadear a violência125, pois o conflito não é a violência em 

si, mas pode gerá-la, na medida em que não forem tratados de forma adequada, por 

meios ilegítimos.   

O ambiente de atuação do agente policial é propício para a mediação, uma vez 

que está em contato direto e constante com a comunidade, tomando ciência dos seus 

anseios. No entanto, para que possa ser um mediador, o policial precisa ser preparado e 

especialmente ter noções de direitos humanos, a fim de vivenciar a realidade da 

comunidade de forma mais humanizada, compreensiva, solidária e colaborativa. Tal 

intento afasta a ideia de polícia unicamente repressora, fazendo surgir a imagem da 

polícia mais comprometida e preocupada com a sociedade e a com a dignidade da 

pessoa humana.    

 

O atual momento da sociedade brasileira se situa historicamente no 
contexto de uma recente redemocratização, ainda sob os traumas de um 
regime ditatorial que se sobrepunha às instituições e ignorava as 
liberdades individuais. No direito penal da atualidade, nota-se uma 
espécie de movimento pendular, através do qual migramos de um modelo 
exacerbado no uso do mecanismo incriminador para uma sistemática 
pouco seletiva e eficiente na definição do inadequado socialmente e do 
efetivo uso dos instrumentos coercitivos quando necessários.126  

        

 A iniciativa reúne a atividade do policial de manter a ordem pública e a 

possibilidade de mediar, empregando técnicas de aproximação e diálogo entre os 

                                                 
 
125 REIS, Helena dos Santos. A utilização da mediação de conflitos nas atividades policiais. 
http://www.policiamilitar.sp.gov.br/caes/artigos/Artigos%20pdf/Helena%20dos%20Santos%20Re
is.pdf, acessado em 20 set. 2016. 
126 PEREIRA, Rubens de Lyra. Justiça administrativa e investigação criminal: a interpretação 
discursiva do princípio da adequação social no Direito Penal. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015, p. 
127.  
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conflitantes, para tentar pacificar de forma mais direta e menos morosa, favorecendo uma 

resolução que melhor atenda aos interesses dos indivíduos em controvérsias. 

O mediador policial, em caso de direito disponível, ao fazer a mediação e, advindo 

um consenso entre os envolvidos no conflito, registra os termos da composição havida. 

Na esfera penal, o policial pode mediar em casos de delitos de pequeno potencial 

ofensivo em que caberia ação penal privada ou pública condicionada à representação do 

ofendido, pois a vontade da vítima, em tais tipos de delitos, é fator indispensável para a 

persecução estatal.  

 

Lamentavelmente, permeia-se a legislação criminal com fatos típicos sem 
qualquer legitimação social, além de mecanismos coercitivos inúteis ou 
ultrapassados, afastando, mais uma vez, a teoria normativa do mundo da 
vida e da práxis cotidiana. O apego exacerbado e imobilista aos padrões 
anteriormente estabelecidos, caso não sejam constante e 
democraticamente legitimados, inevitavelmente servirão para o 
acirramento da tensão existente no afastamento entre teoria e vida 
prática. A distância em questão, quando não equacionada ou dirimida, 
resulta, quase sempre, na quebra dos regimes políticos existentes, sem 
qualquer garantia de substituição por modelos mais garantistas ou 
democráticos, o que já foi visto em diversas sociedades e períodos 
históricos. Temos a formação de consensos a partir da ação comunicativa 
como a principal via para estabelecimento do socialmente adequado no 
direito penal (...). Por essa via, garante-se o respeito à dignidade humana, 
sem a necessidade de recurso aos entendimentos pétreos que ignoram a 
modificação social e fadam as gerações futuras aos entendimentos dos 
preconceitos herdados.127  

 

Embora haja constantes críticas da ideia de polícia pacificadora, não se pode 

extrair os ganhos advindos desse projeto, como a diminuição da violência, sob o 

argumento de que fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois 

“além de não se inviabilizar futura busca de tutela jurisdicional, mais que isso, o registro 

                                                 
127  PEREIRA, Rubens de Lyra. Justiça administrativa e investigação criminal: a interpretação 
discursiva do princípio da adequação social no Direito Penal. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015, p. 
128. 
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garante segurança jurídica para ambas as partes, até mesmo numa eventual futura 

demanda judicial”128.  

O trabalho da polícia tem se tornado cada vez mais difícil especialmente pela 

existência do crime organizado, e é visto com desconfiança pelo cidadão. Porém, sendo 

uma instituição que convive com o cotidiano das pessoas, a efetivação dessa mediação 

faz com que elas tomem a iniciativa de procurar pelo policial mediador e este acaba por 

conhecer ainda mais os problemas e as necessidades da comunidade, passando a 

verificar possibilidades de aplicar a mediação. 

Assim, a polícia comunitária exerce suas funções com uma visão preventiva, 

mediando os envolvidos em conflitos que poderiam, inclusive, se transformar em 

violência, ao mesmo tempo em que resgata a confiança do cidadão. Outrossim, como a 

ordem jurídica privilegia os espaços de consenso, não há que se falar em necessidade 

de curso superior para o mediador extrajudicial, e prova disso é que o artigo 9o da lei de 

mediação não prevê a exigência de curso superior para um mediador extrajudicial, 

exigindo apenas para mediadores judiciais. Assim, tem validade no mundo jurídico o agir 

do mediador policial, ainda que não tenha curso superior. 

 No entanto, o mediador policial, em suas práticas, conta com adversidades e até 

mesmo utiliza procedimentos que fogem à essência da mediação. Uma pesquisa 

realizada na comunidade Morro do Tuiuti, no Rio de Janeiro, mostra uma prática 

diferenciada de mediação realizada pelos mediadores da Unidade de Polícia Pacificadora 

instalada no Morro da Mangueira, principal favela do complexo onde também fica a 

comunidade Morro do Tuiuti.  

 

A prática mediacional apresentada se difere em alguns aspectos da 
prática recomendada na teoria desde a triagem (onde o policial vai até o 
conflito), o local onde a sessão privada de mediação é feita (casa das 
partes conflitantes) e até a ingerência que o Ministério Público tem sobre 
os acordos celebrados. A análise fria das práticas revelou algumas 
violações aos princípios inerentes a mediação de conflitos e a não 
observação de ritos que facilitam o trabalho do mediador, como a 

                                                 
128 SILVA JÚNIOR, Azor Lopes da. O policial mediador de conflitos. Revista Jus Navigandi, 
Teresina, ano 14, n. 2100, 1 abr. 2009. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/12529>. 
Acesso em: 17 nov. 2016. 
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ausência de controle sobre o local onde o procedimento é realizado. 
Entretanto, considerando as dificuldades enfrentadas pelos policiais 
mediadores da Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira que atuam 
no Morro do Tuiuti, privados de uma infraestrutura mínima necessária para 
o exercício do seu trabalho, como uma sala sigilosa e segurança para eles 
e para as partes, o trabalho realizado no Morro do Tuiuti, representa um 
passo importante na difusão da mediação entre a população mais pobre 
e que não tem a mesma possibilidade de acesso à justiça das pessoas 
que moram em localidades mais abastadas129. 

 

 Apesar dos obstáculos enfrentados, ainda é positiva a iniciativa de implantação da 

mediação realizada por policiais, nas comunidades menos abastadas, pois seus 

membros passam a ser ouvidos e despertam para uma prática do diálogo, que é muito 

importante, especialmente pela proximidade em que vivem as pessoas. Além disso, os 

policiais passam a atuar de forma mais humanizada, percebendo e entendendo os 

problemas advindos do convívio social, podendo contribuir para a melhoria 

comunicacional dos integrantes das comunidades. 

 O problema das políticas públicas na segurança, como o da implantação das UPPs 

está na legitimidade, tanto por falta de investimentos necessários, gerando a falta de 

estrutura, quanto em ações desastrosas como foi o caso “Amarildo130”, que vai 

desgastando a confiança, imprescindível para o avanço dessas políticas. 

 

 

 

 

                                                 
128 SOARES, Irineu Carvalho de Oliveira. A mediação no morro do Tuiuti. In Mediação nas 
comunidades e nas instituições. Fernando Gama de Miranda Netto (org.). Niterói: PPGSD - 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, 2014, p. 53.  
130 Amarildo foi um morador da Rocinha no Rio de Janeiro, ajudante de pedreiro, que desapareceu 
em julho de 2013 após ter sido levado por policiais militares para prestar esclarecimentos no 
contêiner, sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), durante a "Operação Paz Armada" de 
combate ao tráfico na comunidade. Houve uma grande mobilização da sociedade cobrando 
respostas das autoridades. Com o julgamento, doze PMs foram condenados por tortura seguida 
de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. O corpo de Amarildo nunca foi encontrado, 
tendo sido decretada pela justiça sua morte presumida. Este caso repercutiu internacionalmente 
se tornando símbolo de casos de violência e abusos cometidos por policiais.  
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4 O RESGATE DA AUTONOMIA POR MEIO DA AÇÃO COMUNICACIONAL 

 

 

A mediação vem sendo estimulada no ordenamento jurídico brasileiro, como forma 

alternativa de solução de conflitos, no intuito de desafogar o judiciário. No entanto, deve 

ser vista como um mecanismo de igual importância ou mesmo superior à jurisdição. Esta 

última forma é que deveria ser alternativa à solução das contendas. No entanto, a cultura 

da litigiosidade instalada leva tradicionalmente a uma interpretação contrária. 

A consequência pode ser o desafogamento do Poder Judiciário, com uma menor 

judicialização das questões sociais conflituosas, mas não deve constituir sua precípua 

finalidade. Isto porque o mecanismo da mediação deve servir aos envolvidos nos conflitos 

e não servir à máquina estatal judiciária.  

Para tanto, é indispensável pensar a mediação como meio capaz de proporcionar 

aos envolvidos a capacidade de percepção e exercício de sua autonomia, tanto em optar 

por não judicializar uma questão conflituosa, quanto em resolvê-la da forma como melhor 

lhes aprouver, evitando, assim, desgastes de toda ordem. Possibilita-se uma maior 

aquiescência e satisfação, já que o conflito é resolvido pelos próprios envolvidos.  

 Para estabelecer a noção de autonomia, Habermas interpreta o imperativo 

categórico kantiano, diferenciando a liberdade presente na tradição empirista da 

liberdade inerente ao conceito de autonomia. Destaca-se do pensamento exposto pelo 

autor: 

  
No caso da liberdade subjetiva, a vontade é determinada por máximas de 
prudência, pelas preferências ou motivos racionais, digamos, que uma 
determinada pessoa tem. Nesse caso, o ato da liberdade surge como 
parte da consciência de um único sujeito. No caso da autonomia, porém, 
a vontade se deixa determinar por máximas aprovadas pelo teste da 
universalização. A vontade de uma pessoa é determinada por motivos que 
deveriam igualmente ser levados em conta por todas as outras pessoas 
(na medida em que são vistas como membros da comunidade moral).131  

  

                                                 
131 HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. Org. e introdução de 
Patrick Savidan. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 12. 
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Habermas propõe uma adequada interpretação do imperativo categórico, 

rechaçando, inclusive, a afirmação de que estaria reinterpretando a máxima moral 

kantiana. Defende que a moralidade de Kant é calcada na noção de autonomia e essa 

só se dá a partir da inserção dialógica e intersubjetiva das práticas morais.  

 

 

4.1 A linguagem como base da comunicação 

 

 

A mediação é o grande papel da filosofia moderna e partindo-se de uma teoria 

social da mediação, reconhece-se a importância de se estimular a comunicação entre os 

mediados, impulsionando-os a prosseguir com o diálogo, já que é por intermédio de uma 

genuína ação comunicacional livre que se pode chegar ao consenso desejado. E o 

pressuposto inerente da mediação é a linguagem, que nada mais é do que a base da 

comunicação. 

A ética do discurso foi desenvolvida por Habermas a partir da diferença entre atos 

de fala ilocucionários e perlocucionários estabelecida por Austin.132 Os atos 

perlocucionários, segundo Habermas, estão relacionados com a ação estratégica em que 

uma pessoa utiliza outra como meio para obter êxito em seu próprio interesse, com o uso 

do ardil, do engano, da manipulação. A linguagem se volta para o entendimento, isto é, 

                                                 
132 “O projeto teórico dos atos de fala desenvolvida por John L. Austin reivindica para as asserções 
uma tripla e simultânea essência. Todo ato de fala seria ao mesmo tempo locucionário, 
ilocucionário e perlocucionário. Locucionária é a dimensão do ato de falar que analisa 
estritamente as palavras de determinada língua e seu emprego de acordo com as regras 
gramaticais aplicáveis (...) ilocucionário é o aspecto do ato de fala que é tido como central para a 
teoria. Essa dimensão se apoia na existência de uma performance em todo tipo de asserção 
formulada (...) por fim, a dimensão perlocucionária é afeta às consequências do ato do falante 
em relação aos sentimentos e ações do ato de ouvir ou de dar atenção aquele que fala. Trata-se 
da dimensão do ato de fala, pois todo ato é realizado com aluga intenção, objetivo ou propósito...” 
PEREIRA, Rubens de Lyra. A imoralidade do direito de mentir em procedimentos criminais. 
1. Ed. Rio de Janeiro: M. Mallet Editora, 2016, p. 102 e p. 103.   
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no uso comunicativo da linguagem o entendimento se dá pela clareza das intenções dos 

participantes, de forma livre.   

Para Habermas, a verdadeira liberdade será a que conduz para a construção da 

autonomia. Essa autonomia, só se dará através da prática relacional coletiva, que irá 

fundamentar a construção da intersubjetividade verdadeira. Mesmo a subjetividade dita 

individual, para se exteriorizar e ser validada no mundo da vida, dependerá da aceitação 

dos demais concernidos, sendo os seres humanos pessoas que se individualizam pela 

socialização.  

Dessa forma, entendendo a democracia e a solidariedade como elementos 

basilares e indissociáveis para a construção da verdadeira autonomia, Habermas indica 

possíveis caminhos para a criação de procedimentos que transcendam os limites e as 

deficiências dos modelos social e liberal, já constatados como ineficientes para a justa 

solução dos conflitos e tensões atuais. 

Segundo a teoria habermasiana, há um sentido racional capaz de promover uma 

nova forma de integração social e ações humanas, sendo a razão comunicativa e 

intersubjetiva o fio condutor para compreender a modernidade, em suas transformações 

e, ainda, como possível solução para a anomia social. 

A teoria do agir comunicativo propõe o lugar da razão como uma nova construção 

de relações voltadas ao entendimento, capaz de produzir novos resultados, e não como 

instrumento de dominação. 

O agir comunicativo é uma forma encontrada de dar novo sentido para a razão na 

modernidade, por meio da intersubjetividade comunicativa, tendo a linguagem como 

procedimento, propondo soluções racionais para o conflito. 

Vivemos em uma sociedade conflituosa e de interesses, que, de certa forma é 

incentivada a promover o litígio, o que pode ser a causa das estratégias nas interações 

sociais.  

 

A sociedade civil é profundamente marcada pela desigualdade natural, 
sobretudo pelas habilidades dos indivíduos, condicionadas pelo “capital” e 
por “circunstâncias contingentes”. Resultado disso é o predomínio de 
interesses particulares e de grupos que faz dela (da sociedade civil) um 
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lugar de conflitos e contradições. Contudo, isso é próprio de uma estrutura 
e que respeitam as diferenças. Sem isso não se pode falar em exercício da 
liberdade e da autonomia. Estas requerem alternativas. Não é mais como 
indivíduo que se realiza a liberdade, mas como “membro de”. Ele só tem 
“realidade efetiva” se entrar numa particularidade determinada; se for 
membro de uma classe e dentro dela uma corporação. Portanto, a 
satisfação das necessidades e interesses (vontades) passa pela mediação 
das vontades dos outros. Essa mútua dependência, ao mesmo tempo em 
que limita interesses, garante e protege direitos e liberdades.133 

 

Os conflitos que surgem da complexidade das relações da sociedade moderna, 

desagregam a ordem social e causam desarmonia, produzindo interações sociais 

estratégicas, embora também possam servir para amadurecer as relações e os 

indivíduos envolvidos, promovendo uma integração social.  

A sociedade se utiliza da aplicação do Direito para dirimir o conflito, por meio de 

normas e princípios, que nem sempre alcançam o sentimento de justiça dos 

jurisdicionados. A jurisdição cria a figura do vencedor e perdedor ao impor uma decisão 

na análise do processo, o que estimula um agir estratégico, em detrimento de um agir 

comunicativo. Por isso, muitas decisões não são capazes de pôr fim a determinados 

conflitos. 

 A Teoria do agir comunicativo de Habermas, mostra que a mediação pode ser uma 

ferramenta fundamental e transformadora dos laços de afetividade e equilíbrio, em 

situações específicas de uma comunidade. O diálogo é capaz de criar e fortalecer laços 

de convivência preservando o convívio, com a solução de controvérsias de forma pacífica 

e em comum acordo. 

A comunicação é mais que um simples diálogo, é se colocar no lugar do outro, 

facilitando uma compreensão das razões de resistência e discórdia com o outro. No 

discurso adotado, não há o ardil, mas sim uma nova construção de relações, voltadas ao 

entendimento e capazes de produzir novos resultados. 

                                                 
133 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e dignidade da pessoa humana. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p. 111. 
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Na mediação, o diálogo é a nova forma de se pensar o conflito, como modo de 

interação social e pacificação, o que possibilita a construção de soluções mais justas e, 

principalmente, legitimadas pelas partes, por meio de um agir comunicativo. 

Havendo soluções consensuais, a convivência social é preservada pela harmonia 

e pelo entendimento, sem vencedores ou vencidos, o que põe, verdadeiramente, fim ao 

conflito, desconstruindo a ação estratégica na modernidade. 

Ao empregar tal meio de solução de conflito, dentro da perspectiva Habermasiana, 

é importante que o terceiro, responsável pela mediação, compreenda os valores, hábitos 

e crenças dos envolvidos na contenda, para que fatores externos à comunidade não 

influenciem nas decisões tomadas por aqueles que estejam em divergência. A 

compreensão dos valores e hábitos não autoriza o mediador a intervir heteronomamente 

na composição, mas sim a conhecer os conflitos que surgem na comunidade, por estar 

próximo à mesma e, ainda, ter a confiança dos envolvidos.  

O agir comunicativo, proposto por Habermas é pautado no entendimento mútuo, 

no qual as partes buscam harmonizar suas pretensões com a formação de consensos, 

através de interação comunicativa, sem finalidade estratégica ou de manipulação do 

interlocutor. 

A interação estratégica se pauta nas pretensões pessoais do indivíduo, 

preponderando desproporcionalmente os desejos particulares, enquanto o agir 

comunicativo é a visão que considera o olhar do outro, entendendo as razões de sua 

resistência. 

A mediação é um mecanismo de solução de controvérsias que possibilita um novo 

caminho para a sociedade moderna, desde que tenha como elemento central a 

comunicação intersubjetiva, intencionada na solução racional do conflito. Torna-se, 

portanto, um instrumento eficaz de pacificação social e democratização do acesso à 

justiça.  

O diálogo proposto na mediação possibilita a projeção da solução do conflito de 

forma bilateral, proporcionando às partes a possibilidade de dirimirem os conflitos de 

forma célere e evitando a relação triangular da jurisdição. 
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No contexto de emancipação e verdadeira autoafirmação da cidadania humana, a 

mediação, usada então como etapa inicial, geraria renúncias recíprocas de certas 

questões do conflito. A jurisdição seria a última alternativa. Mas não é isso que ocorre na 

sociedade moderna, que tornou cultural a busca pela jurisdição para solucionar seus 

conflitos. 

Na mediação desenvolvida sob os pressupostos exposados ao longo deste 

trabalho, há autonomia dos envolvidos no conflito, uma vez que o mediador é apenas um 

facilitador na busca pela solução por meio do consenso. Como nos mostra a teoria do 

agir comunicativo, a mediação deve buscar sobretudo o diálogo, traduzido como principal 

ferramenta para flexibilizar o rigor do recurso à jurisdição. 

 As relações são encaradas com mais importância que o conflito, considerado 

circunstancial e temporário. A mediação se torna ideal para estabelecer uma relação 

duradoura entre os envolvidos em uma determinada relação social intersubjetiva, como 

explicitado nos exemplos de mediação elencados anteriormente. 

 Muitos são os desafios para a adoção substancial das práticas de mediação. A 

intersubjetividade voltada para a capacidade de convivência, diálogo e unidade na 

diversidade não é fácil, especialmente na modernidade tardia, permeada por uma cultura 

do litígio. Reconhece-se a diminuição dos espaços de comunicação e a reificação 

humana intensificada pela sociedade de consumo. O que era para ser o último caminho, 

o indivíduo busca como primeiro e único, entregando ao Estado a responsabilidade de 

resolver seus problemas. Fuga, comodismo ou descrença dos que recusam a 

possibilidade de solução dos conflitos por si mesmos.  

 Para se ter a autonomia pretendida, é preciso maturidade dos indivíduos. Busca-

se o esclarecimento coletivo, estimulando o pensamento livre para o reconhecimento da 

possibilidade de resolução dos conflitos pelos próprios envolvidos nas controvérsias, sem 

que haja uma decisão imposta134. 

                                                 
134 HABERMAS, Jürgen. Discurso filosófico da modernidade. Trad. Luiz Sergio Repa, Rodnei 
Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 437. 
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 Esses conflitos podem ser vistos de forma negativa e positiva na sociedade. Na 

primeira acepção são vistos como desarmonia, já que rompem com expectativas ideais 

de consenso social. Na segunda são vistos positivamente, uma vez que há o 

amadurecimento da sociedade ao buscar lidar com as soluções para uma convivência 

mais pacífica. Mais que a busca por consenso, a ação comunicativa tem como ponto de 

partida a recorrência do dissenso, conflituosidade natural ao convívio em sociedade e 

que deve ser tratada sob o paradigma da racionalidade e da intersubjetividade de 

pretensões de validade. 

 O uso da mediação pode ser apontado como um meio eficaz de se demonstrar o 

amadurecimento de determinado grupo social. Em muitos países, buscar a jurisdição 

significa um certo fracasso, incompetência dos indivíduos em resolverem os próprios 

problemas. Teóricos norte-americanos conceituam a mediação como um meio alternativo 

de solução de controvérsias, enquanto alguns estudiosos europeus acreditam que a 

jurisdição é que constitui um meio alternativo.135  

A mediação pode ser entendida ainda como forma de validar permanentemente, 

por intermédio da ação comunicacional, os paradigmas basilares do estado democrático 

de direito. Tal metodologia valoriza essencialmente a autonomia da vontade, que está 

ligada à dignidade e à liberdade, pois permite que os envolvidos na controvérsia decidam 

o que farão na busca do que seria mais justo, viabilizando um consenso. A propósito: 

 

Autonomia e dignidade são indiscutivelmente os dois pilares de um 
Estado Democrático de Direito. São conquistas da história. Guerras, 
negociações e acordos sempre foram necessários para que eles fossem 
universalmente reconhecidos, embora não plenamente efetivados (...) A 
liberdade é o conceito-chave para explicitar ou, em outras palavras, uma 
vontade livre é equivalente a uma vontade autônoma. Este é o único 
princípio da moralidade. Vontade autônoma é vontade livre e vontade livre 
é a que obedece a lei moral que ela mesma se dá. Desse modo, vontade 
livre é a vontade submetida e autora das leis morais; é a vontade sujeita 
a si mesma.136 

                                                 
135 WATANABE, Kazuo. Modalidade da Mediação. Seminário Mediação: um projeto inovador, 
Brasília: CJF, 2003, p. 42. 
136 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e dignidade da pessoa humana. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p. 11 e p. 35. 
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 O mediador também deve ser livre e autônomo o suficiente a possibilitar que as 

decisões dos envolvidos sejam respeitadas, mas, ao mesmo tempo, deve atentar-se para 

o possível desiquilíbrio que pode haver entre os envolvidos a depender de suas decisões, 

ou seja, ser sensível a verificar se realmente as decisões destas foram livres e autônomas 

ou se algum deles se valeu de algum subterfúgio, agindo de modo egoístico para levar 

vantagem e fugindo, dessa forma, do espírito cooperativo. 

  Isto porque, diferentemente da jurisdição, onde um perde e outro ganha, na 

mediação, ambos os envolvidos ganham, não há perdedor, pois, a solução se dá pela 

vontade livre dos mesmos. Fundamental, portanto, que se observe se esta vontade está 

viciada. Assim, o mediador tem que saber se comunicar e conduzir as pessoas ao 

diálogo, apoiando-se na prática comunicacional habermasiana que nos remete aos 

princípios universalizantes137. 

 O diálogo é um ato humano e ao mesmo tempo humanizador, pois é nele que 

apreendemos também a ouvir o outro. Por essa razão deve o mesmo ser estimulado 

sempre para desenvolver nos indivíduos o entendimento de sua importância, a 

capacidade de sentir empatia para além de conseguir ser ouvido e compreendido, poder 

escutar, gerando uma mútua satisfação.  

 A comunicação direta e sincera, onde há presença e espontaneidade pode levar a 

uma maior efetividade com a compreensão do problema, pois é um momento de 

vulnerabilidade e exposição, sem as amarras de sentimento de orgulho, de egoísmo, de 

intolerância e de incompreensão.  

 Na modernidade vivemos um momento em que o contato com o outro se torna 

cada vez mais raro. As redes sociais nos agrupam ao mesmo tempo em que nos isola, 

gerando uma comunicação fria e improdutiva, sem que possamos ver e perceber as 

reações do outro, sem a impressão que nos é passada no contato direto, no “olho no 

olho”, no “cara a cara”.  

 Não se pode negar a importância da tecnologia e os avanços dos meios de 

comunicação. No entanto, com o entusiasmo e a sedução veio a introspecção. Por essa 

                                                 
137 Ver capítulo 2, a interpretação discursiva da mediação. 
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razão, não podemos nos descuidar da responsabilidade de serem ensinados valores 

fundamentais para as próximas gerações no intuito de se evitar as consequências 

danosas.  

 A ausência de diálogo na atualidade é um problema que pode ser resolvido, e se 

mostra extremamente necessário. A recuperação da conversação se dá pelo 

reconhecimento de que é possível ensinar as habilidades de escutar e falar com mais 

atenção, com a prática em família, na escola ou no trabalho. 

Para uma verdadeira mudança de cultura é preciso que haja um resgate da 

comunicação e da solidariedade, fazendo com que os indivíduos passem a ser mais 

colaborativos e recuperem os valores mais fundamentais como seres humanos. É preciso 

aprender a escutar, a tomar decisões por si mesmos, a negociar com os outros e também 

a participar de debates públicos exercendo o papel de cidadãos de uma democracia mais 

participativa e não apenas formal.    
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CONCLUSÃO 

 

 

A ideia de evolução que caracteriza a modernidade se soma ao crescimento 

expressivo das demandas por resolução dos conflitos de interesses existentes entre os 

indivíduos. Como consequência, exige-se mais do poder judiciário, assoberbado pelo 

número de processos superior ao ideal para a prestação de jurisdição de qualidade. Com 

a grande demanda que enfrenta o sistema judiciário, a sociedade padece com a 

morosidade da marcha processual, do sistema recursal, além do elevado custo do 

exercício da jurisdição.  

Temos uma tradição contenciosa pouco eficiente e a mudança desse cenário se 

tornaria viável a partir de esforços e estímulos para a solução pacífica dos conflitos, 

deixando a Jurisdição como meio residual.  

O Novo Código de Processo Civil, no primeiro capítulo que trata das normas 

fundamentais do processo civil, dispõe que cabe ao Estado promover a solução 

consensual dos conflitos; e ainda prevê sobre a necessidade de cooperação dos 

operadores do direito no estímulo a este tipo de solução, recepcionando as leis de 

arbitragem e de mediação. 

 O judiciário não consegue atender de maneira célere e eficaz os inúmeros casos 

de litígios que se apresentam. Neste aspecto, é importante analisar que muitos conflitos 

poderiam ser resolvidos por meios extrajudiciais como a mediação, sem a movimentação 

do judiciário. Estariam excepcionados apenas alguns tipos de conflitos para a solução 

judicial estatal, ante à impossibilidade de diálogo consensual, ou por não comportarem 

transação por versarem acerca de direitos indisponíveis. Uma proposta de utilização 

residual e seletiva da jurisdição.  

Com a crescente demanda processual que diariamente é apresentada ao 

Judiciário, exige-se o afastamento de obstáculos para melhor solucionar os litígios. 

Superando a necessidade prático-utilitarista, destaca-se a defesa dos meios de solução 

de conflitos externos à jurisdição estatal, ante à sua capacidade de retomada de diálogos 
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e superação de litigiosidade por um viés verdadeiramente comunicativo. Para além da 

simples decisão sobre o conflito apresentado, os mecanismos de entendimento recíproco 

e consenso são instrumentos capazes de reatar relações sociais rompidas, sanando 

problemas também no âmbito comunitário-social.  

A mediação passa a ser mais intensamente estimulada e tende a ser naturalmente 

mais utilizada. Busca-se uma mudança de cenário quanto à judicialização dos conflitos, 

diminuindo a cultura da litigiosidade. Frisa-se a possibilidade de uso da mediação tanto 

no Judiciário quanto em câmaras privadas.  

Nos dois casos, a mediação é conduzida pelos mediadores, terceiros 

independentes que promovem a facilitação do diálogo entre os envolvidos e auxiliam na 

decisão que os próprios contendores tomam sobre os seus destinos, chegando-se ou 

não a um consenso. Caso se alcance um determinado consenso, é mais provável que 

venham a cumprir o avençado, além de preservarem o relacionamento, em razão de eles 

mesmos haverem escolhido a solução. A relação não se rompe e a solução é muito 

menos hostil do que a da jurisdição.  

Há muitas vantagens em submeter um problema à mediação, sendo uma delas a 

celeridade, tornando o litígio menos desgastante e desanimador. É importante pensar em 

soluções adequadas e pacíficas para resolver os problemas presentes na sociedade de 

forma mais colaborativa, com caráter voluntário e não adversarial. Isto porque os 

envolvidos acabam encontrando soluções que fazem mais sentido para eles.     

O esforço de colaboração na harmonia dos interesses dos envolvidos se constitui 

no desenvolvimento de diálogos e negociações que os atendam. O que está por trás 

dessa possibilidade de mediar é a sociabilidade tendo a linguagem como substrato, em 

um viés mais discursivo. Sociabilidade com ideia de condição humana enquanto 

linguagem (ponto inerente da sociabilidade). Envolve, sobretudo, ética e transparência. 

Exige-se uma postura não litigante, comprometida e clara, pois é necessário que haja a 

tomada de decisão dos envolvidos de maneira informada e livre. É preciso estar hábil a 

discutir nesse processo de natureza colaborativa e a cumprir o que eventualmente vier a 

ser pactuado. 
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A interdisciplinaridade é uma abordagem interessante e necessária nessa 

atividade colaborativa de facilitação do diálogo e busca pela formação de um consenso, 

por promover uma nova visão do conflito, que envolve questões sensíveis, emocionais, 

expectativas e valores a serem cuidadosamente tratados. 

A exposição de um conflito é um episódio delicado, que dá a sensação de 

vulnerabilidade e os protagonistas precisam se sentir seguros e respeitados, para 

conseguirem estabelecer um diálogo. Por isso a necessidade de princípios de atuação 

dos mediadores, tal como a pesquisa buscou demonstrar. 

Atualmente, a mediação vem crescendo e se desenvolvendo aos poucos. Em 

vários estados há boas experiências de Núcleos de Mediação Comunitária, 

demonstrando que, por meio da mediação, é possível, além de resolver conflitos, manter 

uma relação harmônica entre os litigantes e estimular o diálogo pacífico que pode evitar 

conflitos.  

Um dos pontos positivos da mediação é a possibilidade, de forma ágil e segura, 

de promover um acordo onde as próprias partes decidem o que pensam ser justo para 

ambas, sendo apenas observadas e orientadas por um mediador imparcial que conduz a 

reunião. Isso reflete na economia e celeridade processual do burocrático sistema 

judiciário. 

Os meios alternativos de resolução de conflitos deveriam ser procurados em 

primeiro plano, principalmente quando as controvérsias envolvam relações afetivas que 

precisam ser conservadas. Além disso, é preciso saber ponderar o que realmente precisa 

do judiciário para ser sanado. É algo que implica uma conscientização da sociedade, ou 

seja, é ter maturidade suficiente para entender que para ter acesso à justiça não precisa 

obrigatoriamente ter acesso ao judiciário. 

Importante mencionar que não somente a sociedade necessita rever seus 

preceitos, mas também os próprios operadores do Direito, que possuem uma visão 

baseada somente no processo judicial e não dão o devido crédito às outras formas de 

resolução de conflitos.  
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Entretanto, esse cenário tende a sofrer mudanças com a inserção no novo código 

de processo civil das figuras dos mediadores e dos conciliadores como auxiliares da 

justiça e da obrigação dos tribunais de criarem setores de conciliação e mediação.  

Ressalte-se que a mediação está agora prevista no nosso ordenamento jurídico, 

de forma a ser cada vez mais estimulada, bastando ser corretamente utilizada, pois, a 

depender da forma de atuação do mediador, a reunião da mediação pode se transformar 

em uma mera formalidade. Deve-se evitar o simples questionamento se os envolvidos 

pretendem ou não um acordo para não prejudicar a essência da mediação que não 

combina com formalidades, pressa, burocracias, números, estatísticas e metas, por 

justamente ter como ponto central o incremento da autonomia.  

Destarte, compreende-se que, ante à precária efetividade da tutela jurisdicional e 

das barreiras que o cidadão encontra para ter acesso à justiça, emergem outras técnicas 

de solução extrajudicial de litígios, dentre as quais mereceu destaque a mediação, por 

intentar, por meio do restabelecimento da comunicação entre os litigantes, uma 

transformação social e um novo paradigma para a resolução de controvérsias. 

Na medição a prioridade é estabelecer um diálogo e não o acordo em si. É 

importante que se parta de tal premissa, ainda que o acordo possa ser visto como 

consequência provável e natural de um diálogo amistoso onde os envolvidos têm grandes 

chances de chegar a um consenso.  

A pesquisa se voltou principalmente ao medidor de conflitos, terceiro imparcial que 

pode facilitar o diálogo entre os envolvidos. Muito embora seja um coadjuvante, isso não 

lhe retira a importância, uma vez que ele pode afastar, de forma coerente e habilidosa, a 

barreira existente entre os conflitantes, orientando e alertando sobre o quanto eles podem 

se valer de suas autonomias por meio do diálogo.  

Faz-se necessário, seja qual for o tipo de mediação ou mediador, que todos 

saibam os limites de sua atuação. Para tanto, o mediador deve respeitar os princípios 

norteadores da mediação e atuar sempre com vontade cooperativa junto aos envolvidos 

em um conflito, auxiliando, consequentemente, toda a sociedade.  

Além de respeito aos princípios basilares de sua atividade, cabe aos mediadores 

o esclarecimento aos envolvidos, de forma simples e natural, sobre o que vem a ser 
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indispensável para o êxito do diálogo. Trata-se de prestígio às decorrências da autonomia 

dos envolvidos, traduzidos em confiança recíproca, sinceridade e voluntariedade. Cientes 

de que a mediação ocorre se os envolvidos quiserem, descarta-se a possibilidade de 

qualquer coação.  

Um outro destaque é o princípio da imparcialidade, exigindo que o mediador deva 

agir sem preterir um dos lados, manifestação de uma postura radicalmente ditada pela 

moralidade no exercício da atividade. Não menos importante é a confidencialidade, que 

resguarda a sinceridade dos envolvidos ao exporem suas vulnerabilidades.  

Além desses princípios específicos aqui citados e detalhados ao longo da 

pesquisa, cabe ressaltar que os envolvidos na mediação devem se guiar sempre pela 

boa-fé, por parâmetros de justiça associados à noção de equidade e, em síntese, a 

prática do bem.  

O ideário da identificação das raízes principiológicas da atividade de mediação tem 

o intento de auxiliar no desenvolvimento da atividade que, laborando para diminuição da 

conflituosidade social sem solução adequada, impulsiona a autonomia, dignifica os 

cidadãos e, consequentemente, os liberta.  
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