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"Pois há um só Deus e um só mediador

entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, 

o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos."

 (I Timóteo 2:5-6)
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RESUMO

A mediação é um mecanismo pacífico de solução de controvérsias, pautado no diálogo e na
cooperação das partes, que nas últimas décadas ganhou espaço no contexto da América Latina
ao lado dos demais Meios Alternativos de Resolução de Conflitos - negociação, conciliação e
arbitragem -. Acredita-se que com a sua utilização a conflituosidade, que permeia as disputas,
pode ser dirimida, garantindo, assim, o acesso à Justiça na sua forma mais eficaz, por meio do
gerenciamento e, possível, solução efetiva do conflito. A presente pesquisa objetiva analisar o
sistema  de  mediação  na  Província  de  Buenos  Aires,  Argentina,  que  recentemente  sofreu
mudanças com a promulgação da Lei nº 26.589/2010, bem como o sistema brasileiro que
atualmente  busca  regulamentar  esse  instituto.  Ademais,  analisar-se-ão  as  proposições
legislativas sobre o tema que tramitam nas duas Casas do Congresso Nacional Brasileiro e
guardam características similares à lei argentina. 

Palavras-chave:  Direito  processual  civil.  Métodos  Alternativos  de  Resolução  de  Conflito.
Mediação. Visão Descritiva. Brasil. Argentina.
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RESUMEN

La mediación es un mecanismo pacífico de solución de controversias, pautado en el diálogo y
em la cooperación de las partes, que en las últimas décadas ganó espacio en el contexto de
Latino  América  al  lado  de  los  demás  Medio  Alternativos  de  Resolución  de  Conflictos  -
negociación, conciliación y arbitraje -. Se cree que con su utilización la conflictuosidade, que
permea las disputas, puede ser dirimida, garantizando, así, el acceso a la Justicia en su forma
más eficaz, por medio de la gestión y, posible, solución efectiva del conflicto. La presente
investigación  objetiva  analizar  el  sistema de mediación  en la  Provincia  de Buenos Aires,
Argentina, que recientemente sufrió cambios con la promulgación de la Ley nº 26.589/2010,
así como el sistema brasileño, que actualmente busca reglamentar el instituto.  Además, se
analizarán  las  proposiciones  legislativas  sobre el  tema que  tramitan  en  las  dos  Casas  del
Congreso Nacional Brasileño y guardan características similares a la ley argentina.

Palabras Llaves: Derecho procesual civil. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.
Mediación. Visión Descriptiva. Brasil. Argentina.

SUMÁRIO
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho monográfico que se apresenta tem por finalidade  realizar  uma

breve análise  da mediação judicial  no Brasil  e  na Província  de Buenos Aires,  Argentina,

notadamente no que toca a sua implementação e regulamentação nesses países.  

Inicialmente,  far-se-á  uma  exposição  dos  Meios  Alternativos  de  Resolução  de

Conflitos (MARC’s) cunhando as principais diferenças entre os institutos e seus campos de

atuação. Igualmente serão realizadas considerações acerca da mediação, e em pormenores,

serão identificados  os  elementos  que a  compõe,  as  espécies  de mediação,  suas  principais

características, o papel que exerce o mediador em todo o processo e as etapas procedimentais

para o seu bom êxito. 

Após,  adentrar-se-á  no  contexto  argentino,  no  qual  desde  o  início  da  década  de

noventa a mediação tem sido implementada com êxito. Especificamente serão tratadas as Leis

de nº 24.573/1995 e nº 26.589/2010 que estabeleceram a utilização obrigatória da mediação

na Província de Buenos Aires.

Posteriormente, far-se-á ponderações acerca da obrigatoriedade da mediação naquele

país e da sua imposição como requisito de admissibilidade das ações propostas perante as

cortes judiciais que integram a Província de Buenos Aires, na Argentina.

Por  fim,  discorrer-se-á  sobre  a  mediação  no  contexto  brasileiro,  destacando  os

esforços  para  que  se  crie  no  país  uma cultura  da  pacificação,  tanto  no  âmbito  do  Poder

Legislativo quanto do Poder Judiciário. Nesse contexto será analisada a Resolução nº 125 de

2010 do Conselho Nacional de Justiça, que atualmente dispõe sobre a aplicação da mediação

no Brasil no Poder Judiciário. 

A partir de então analisar-se-ão as proposituras legislativas que buscam normatizar o

instituto no ordenamento jurídico pátrio, a saber, o Projeto de Lei nº 94/2002, o Projeto de Lei

nº 166/10, Projeto de Lei nº 8.046/2010 e o Projeto de Lei nº 517/11. Para tanto, dar-se-á

especial atenção ao texto do Anteprojeto do Novo Código Civil que, se coadunando com os

clamores nacionais, pela primeira vez inclui no bojo do Código Processo Civil uma sessão
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para tratar do tema. Assim, serão alvos de reflexões os textos substitutivos ao projeto inicial

do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 

Por oportuno, salienta-se que as presentes reflexões são frutos de pesquisas realizadas

no seio do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais – LAFEP e do Laboratório de

Práticas  Sensíveis  de  Resolução  de  Conflitos  que  integram  a  Faculdade  de  Direito  da

Universidade Federal Fluminense. 



11

1 – DA MEDIAÇÃO

1.1 – MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Os “Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”,  também conhecidos pela sigla

MARC’s,  tem como fim estabelecer  uma nova ótica  para a  composição  dos  litígios.  Sua

função primordial  é  garantir  aos  envolvidos  a  solução de suas controvérsias  por meio  de

técnicas distintas à tradicional estrutura do Poder Judiciário. 

Através de sua utilização deseja-se resguardar os direitos individuais e interesses que

tragam vantagens a todos os envolvidos, priorizando, sobretudo, a autonomia das partes na

solução do problema. Trata-se, em verdade, de “uma forma voluntária de assumir o conflito e

resolvê-lo sem a necessidade de recorrer a jurisdição”1. 

Humberto Dalla Bernadina de Pinho e Karol Araújo Durço2 ao discorrerem sobre as

premissas  jurídico-filosóficas  que  justificam  a  aplicação  desses  métodos  colaborativos

registram que,  para  compreender  a  sua  utilização,  se  faz  necessário  uma análise  sobre  a

evolução da jurisdição e os modelos de Estados adotados nos países ocidentais modernos e

pós-modernos.

Os  autores,  pautando-se  no  estudo  realizado  por  François  Ost  consignam  que  os

modelos  de  Estado  adotados  entre  os  séculos  XVIII  e  XX,  a  saber,  Liberal,  Social  e

Democrático,  exerceram  influência  direta  no  modo  como  as  partes  se  portam  frente  à

atividade jurisdicional e aos equivalentes jurisdicionais. Nessa esteira, cumpre salientar, que

tais doutrinadores3 identificam os MARC’s como equivalentes jurisdicionais, pois funcionam

como técnicas  que tutelam direitos  ou certificam situações  jurídicas.  Contudo,  excluem a

1 Tradução livre. SOLIMINE, Osmar Luiz Díaz. Manual de Derecho Procesal Civil. Pág. 208.
2 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de Pinho. DURCO, Karol.  A Mediação e a Solução dos Conflitos no
Estado Democrático de Direito.  O "Juiz  Hermes"  e a Nova Dimensão da Função Jurisdicional.  Disponível
em: <http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-ii/a-mediacao-e-a-
solucao-dos-conflitos-no-estado-democratico-de-direito-o-juiz-hermes-e-a-nova-dimensao-da-funcao-
jurisdicional#topo>. Acesso em: 13 de novembro de 2012.
3 Ibidem.
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arbitragem  desta  classificação,  uma  vez  que  a  decisão  é  dada  por  uma  autoridade  sem

vínculos estatais.

Ademais, asseveram que foi no bojo do Estado Democrático que os meios alternativos

encontraram a melhor conjuntura para o seu desenvolvimento, pois apenas nessa organização

estatal  encontrou-se  abertura  para  um  processo  colaborativo  entre  os  envolvidos,

diferentemente do Estado Liberal e do Estado Social. Registraram que, enquanto no Estado

Liberal a lei era a fonte suprema que deveria ser aplicada integralmente sem espaço para

qualquer juízo de valor de seu aplicador, cabendo ao juiz ser somente a “boca da lei”; no

Estado Social,  a  jurisprudência  ganhou maior  destaque,  pois  para atingir  os  seus  fins era

necessário um direito que observasse as peculiaridades de cada caso e o juiz, embora ativo,

ainda se colocava de forma superior e distante das partes. 

Somente  com a  introdução  de  pensamentos  que  coadunam com a  implantação  do

Estado Democrático de Direito - como a cooperação das partes na pacificação dos conflitos, a

valorização do diálogo e a equidade - que a utilização de Meios Alternativos de Resolução de

Conflitos tornou-se viável, ou melhor, tornou-se necessária ao atual contexto.

Desse modo os referidos meios,  em sua maioria,  se pautam na autocomposição do

conflito. Assim, os envolvidos tem autonomia para construir a pacificação da controvérsia

através de concessões mútuas. Retira-se, portanto, da figura do juiz o poder total de decisão

dos litígios que ocorrem no seio da sociedade. 

Como base axiológica, os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos pautam sua

atuação na busca de um efetivo acesso à justiça. Trata-se de um direito fundamental que pode

ser entendido por duas perspectivas: a primeira delas compreende a garantia de acesso aos

órgãos da justiça e de uma provisão jurisdicional e a segunda atenta para o direito a ter uma

solução justa e que contemple as especificidades de cada caso concreto.

Tal posicionamento é fruto de uma percepção crítica frente às inúmeras crises pelas

quais passou a administração da justiça principalmente nas últimas décadas do século XX.

Estudos públicos realizados nos países da América Latina, tais como Chile, Argentina e Costa

Rica4 testificam a grande insatisfação daqueles que utilizaram o judiciário nesse período e

elucida  a  realidade  desse  sistema.  A  demora  na  prestação  jurisdicional,  a  burocracia  do

procedimento, a falta de servidores e a desigualdade de oportunidade das partes estão entre as

principais reclamações.

Leciona Gladys Stella Álvarez que as formas “desjudicializadas” de resolver os litígios

revelam  uma  visão  mais  compreensiva  da  administração  da  justiça,  isso  porque  deve-se

4 ÁLVAREZ, Gladys Stella. La mediación y el acesso a justicia. Pág. 15/17.
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abranger  não somente  a jurisdição estatal,  cujo monopólio é dado ao Poder Judiciário  na

maioria dos países do ocidente, mas também, meios colaborativos de solução de disputas5. Ou

seja, o objetivo não é substituir a atuação do Judiciário, entretanto, deseja-se expandir as vias

de solução para que se incluam formas que atendam a atual realidade da sociedade.

De  acordo  com  Antônio  Carlos  Araújo  Cintra,  Cândido  Rangel  e  Ada  Pellegrini

Grinover, nas últimas décadas, 

“Abrem-se os  olhos (...)  para  todas essas  modalidades de soluções
não-jurisdicionais dos conflitos, tratadas como meios alternativos de
pacificação social. Vai ganhando corpo a consciência de que, se o que
importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por
obra do Estado ou por outros meios, desde que eficientes. Por outro
lado, cresce também a percepção de que o Estado tem falhado muito
na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o exercício
da  jurisdição  e  através  das  formas  do  processo  civil,  penal  ou
trabalhista”. 6

O  presente  capítulo  tem  como  finalidade  realizar  um  breve  estudo  sobre  esses

mecanismos  pacificadores.  Por  uma questão  didática,  utilizar-se-á  no decorrer  do  texto  o

termo “Métodos Alternativos de Solução de Conflitos” como gênero do qual são espécies: a

negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

Salienta-se  que  tais  métodos  podem ser  utilizados  cumulativamente.  Por  exemplo,

percebendo-se que a mediação não é o melhor meio para tratar do caso concreto, poderão ser

utilizadas as técnicas de conciliação ou negociação. 

Outrossim,  verifica-se  que  a  atuação  dos  terceiros  não  interessados  nos  MARC’s

possuem níveis de intensidades distintos. Isso porque, enquanto na arbitragem o arbítrio tem

total gerência sobre o caso, excluindo a atuação dos envolvidos como construtores da solução;

na conciliação e na mediação, coloca-se nas partes a responsabilidade para a edificação da

decisão. 

Tendo em vista a importância de delimitar o campo de atuação desses institutos, passa-

se agora ao breve exame de cada um deles.

5 ÁLVAREZ, Gladys Stella. La mediación y el acesso a justicia. Pág. 15/17.
6 CINTRA,  Antônio  Carlos  Araújo;  DINAMARCO;  Cândido  Rangel;  GRINOVER,  Ada Pellegrini.  Teoria
Geral do Processo. Pág. 26. 
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1.1.1 – NEGOCIAÇÃO

Segundo  o  Dicionário  Priberam  da  Língua  Portuguesa7,  negociar  pode  ser

compreendido como sinônimo de ajustar. A partir deste ponto de vista, em meio ao contexto

estudado, pode-se dizer que a negociação é um procedimento de ajuste entre as partes, no qual,

ambas fazem concessões para alcançar um bem comum. 

Trata-se de  uma prática  que  valoriza  a  comunicação  entre  os  envolvidos,  busca-se

através do diálogo dirimir o conflito e encaminhar as partes a um acordo. O negociador tem

liberdade  e  flexibilidade  para  avaliar  as  posições  e  capacidade  para  optar  entre  as  tantas

alternativas, a que melhor satisfará os envolvidos. 

Tal técnica é muito utilizada na seara comercial uma vez que este procedimento é mais

vantajoso  do  que  via  judicial,  porque,  além de  conferir  sigilo  a  todo o  tramite,  cuida  do

problema com maior celeridade e  economia.  Contudo, resta  informar que se refere a uma

prática  aspirada  pelos  juristas  para  composição  dos  conflitos  antes  que  se  proponha  uma

demanda judicial. 

1.1.2 – CONCILIAÇÃO

A conciliação  é  uma técnica  não-adversarial,  no  qual  um terceiro  não interessado,

chamado conciliador, por meio de uma posição ativa, auxilia as próprias partes na resolução

do conflito.   

Ensina Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel e Ada Pellegrini Grinover que a

conciliação pode ser extraprocessual ou endoprocessual (no interior do processo) 

“(...)  em  ambos  os  casos,  visa  a  induzir  as  próprias  pessoas  em
conflito a ditar a solução para a sua pendência. O conciliador procura
obter  uma  transação  entre  as  partes  (mútuas  concessões),  ou  a
submissão  de  um  à  pretensão  do  outro  (no  processo  civil,
reconhecimento do pedido: v. art.  269, inc. II),  ou a desistência da
pretensão  (renúncia:  CPC,  art.  269,  inc.  V).  Tratando-se  de
conciliação endoprocessual, pode-se chegar ainda à mera "desistência
da ação", ou seja, revogação da demanda inicial para que o processo
se extinga sem que o conflito receba solução alguma (art. 267, inc.
VIII).”8

7 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:  http://www.priberam.pt/dlpo/. Acesso em: 15 de
novembro de 2012. 

http://www.priberam.pt/dlpo/
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Registra  a doutrina que a conciliação está  presente em nosso ordenamento jurídico

desde a Constituição Imperial  Brasileira  de 1824 quando se exigia a tentativa de conciliar

como requisito para a propositura da ação e o julgamento da causa.  É possível perceber que

essa técnica teve bastante aceitação no cenário nacional, podendo ser observada, atualmente,

tanto no processo trabalhista  quanto no bojo do Código de Processo Civil,  a exemplo dos

artigos 125, IV, e 331, do CPC. Além disso, desde a criação da Lei nº 9.009/95 é conferido um

maior destaque para a implantação deste mecanismo nas causas de menor complexidade. 

1.1.3 – MEDIAÇÃO

A  mediação  é  uma  técnica  pacífica,  não-adversarial,  na  qual  um  terceiro  não

interessado, conhecido como mediador, conduz às partes a solução do conflito.  Durante todo

o procedimento, o mediador, com o uso de técnicas próprias, apenas direciona as partes a um

diálogo construtivo. Assim, o acordo firmado entre os envolvidos é fruto, exclusivamente, das

decisões adotadas por eles a partir da análise de suas necessidades e interesses. 

Para a doutrina majoritária a diferença entre conciliação e mediação está na posição

adotada pelo terceiro; enquanto nesta há uma postura mais passiva na construção da solução,

naquela o terceiro atua criativamente propondo soluções.  

Tendo em vista a importância do assunto no presente trabalho de conclusão de curso,

escolheu-se realizar um estudo minucioso sobre o tema, pelo que maiores considerações serão

realizadas no tópico 1.2.. 

1.1.4 – ARBITRAGEM 

A arbitragem é o Meio Alternativo de Resolução de Conflito que mais se assemelha à

tradicional  estrutura  do  Poder  Judiciário,  pois  nela  um terceiro,  também conhecido  como

árbitro, é escolhido pelas partes para decidir unilateralmente a controvérsia. É comum verificar

em  contratos  de  natureza  privada,  principalmente  nos  da  seara  comercial,  através  da

convenção de arbitragem, seja por compromisso firmado entre as partes, seja por cláusulas

compromissórias. 

8 CINTRA, Antônio Carlos Araújo; DINAMARCO; Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral
do Processo. Pág. 28. 
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Corriqueiramente  a  escolha  do  árbitro  está  relacionada  à  sua  expertise,  ao  grande

conhecimento  técnico  que  eles  possuem.  Constatou-se  que  a  decisão  produzida  por  esse

método  de  heterocomposição  tem  maior  eficácia  na  pacificação  do  conflito  do  que  uma

proferida por meio do Poder Judiciário.

Importa  dizer  que  a  arbitragem  pode  ser  utilizada  em  litígios  relativos  a  direitos

patrimoniais disponíveis, tendo em vista a possibilidade dos envolvidos transigirem. Ademais,

a  decisão  arbitrada  tem caráter  impositivo,  possuindo  a  mesma eficácia  de  uma sentença

jurisdicional, diferentemente do que acontece na conciliação e mediação, sendo considerada

título executivo extrajudicial.  

Note-se que o processo arbitral  tem por objeto uma atividade cognitiva e não uma

tutela executiva. 

No Brasil, este tema foi alvo de uma regulamentação com a promulgação da Lei nº

9.307  em  23  de  setembro  de  1996.  A  referida  legislação  conferiu  ao  instituto  maior

visibilidade e autonomia.

1.2 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MEDIAÇÃO

Espécie do gênero “Meios  Alternativos  de Resolução de Conflitos”,  a mediação se

caracteriza pela participação de um terceiro neutro às controvérsias que auxilia as partes na

tomada de decisão em sentido de solucionar a disputa existente.

Encontram-se  nas  doutrinas  brasileira  e  estrangeira  diversas  definições  para  este

instituto. Nesse diapasão, destaca-se o conceito dos autores Jay Folberg e Alison Taylor, no

qual afirmam que se trata de

 

“... El proceso mediante el cual los participantes, junto com la asistencia de
una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en
disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a
un  acuerdo  mutuo  que  se  ajuste  a  sus  necesidades.  La  mediación  es  un
proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes de
tomar  decisiones  que  influyan  em  sus  vidas.  Por  lo  tanto,  constituye  un
proceso que confiere autoridad sobre si misma a cada uma de las partes.”9

Na visão do norte americano Cristopher W. Moore, 

“Mediation  is  an  extension  or  elaboration  of  the  negotiation  process  that
involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or no)

9 FOLBERG, Jay e TAYLOR, Alison. “Mediación. Resolución de conflictos sin litígio”. Pág. 27. 
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authoritative decision making power. This person assists the principal parties
to voluntarily reach a mutually acceptable settlement of the issues in dispute.
As with negotiation, mediation leaves the decision-making power primarily in
the hands of the people in conflict. Mediation is a voluntary process in that
participants must be willing to accept the assistance of the interventor if he or
she is to help them manage or resolve their differences. Mediation is usually
initiated when parties  can no longer handle the conflict  on their  own and
when the only means of resolution appears to involve impartial third-party
assistance.”10

Em  nosso  país,  Lilia  Maia  de  Moraes  Sales  assevera  que  a  mediação  “é  um

procedimento através do qual uma terceira pessoa age no sentido de encorajar e facilitar a

resolução de uma disputa, evitando antagonismos, porém sem prescrever a solução.”11 

Nota-se que enquanto a esfera judicial  produz decisões que impõem sempre ônus a

uma parte e ganho a outra, colocando-as como adversárias e gerando insatisfação para a parte

perdedora, a mediação é muito mais interessada na solução da divergência de interesses, ou

seja, preocupa-se com a pacificação social.

Além  do  mais,  ao  contrário  do  tradicional  modelo,  no  qual  os  juízes  de  direito

enquadram normas objetivas e abstratas ao caso concreto, bem como se limitam ao que foi

pedido  e  relatado  pelas  partes,  raramente  preocupando-se  com  o  aspecto  emocional  que

envolve o litígio; nesse procedimento o mediador, por sua vez, tem uma visão mais ampla do

ocorrido, indo além da motivação processual, pois possui o escopo de fazer as partes refletirem

sobre o motivo que as trouxeram até ali, promovendo uma ponderação sobre as necessidades

do outro e as conseqüências que uma possível decisão judicial pode ocasionar se não entrarem

em um acordo.

Verifica-se, pelo exposto, que o objetivo da mediação é “a real pacificação do conflito

por meio de um mecanismo de diálogo, compreensão e ampliação da cognição das partes

sobre os fatos que as levaram àquela disputa”12. Igualmente, tem como fim a manutenção do

vínculo entre as partes crendo que este é mais importante que a controvérsia.

1.2.1 – ELEMENTOS

10 Citação extraída do texto de: GALVÃO FILHO, Mauricio Vasconcelos e WEBER, Ana Carolina. Disposições
Gerais sobre a Mediação Civil. In Teoria Geral da Mediação à luz do projeto de lei e do direito comparado,
coord. Humberto Dalla Bernadina de Pinho. Pág, 21.
11 Citação extraída do texto de: LIMA, Fernanda Maria Dias de Araújo, FAGUNDES, Rosane Maria Silva Vaz;
PINTO, Vânia Maria Vaz Leite. Manual de Mediação: Teoria e Prática. Pág. 201.
12 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.  Mediação na Atualidade e no Futuro do Processo Civil Brasileiro .
Disponível  em:
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
>. Acesso em: 15 de novembro de 2012.

http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
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Segundo Humberto Dalla Bernadina de Pinho13 são três os elementos básicos para que

se possa ter um processo de mediação: o primeiro deles é a existência de partes em conflito, o

segundo é a clara contraposição de interesses e o terceiro é a presença de uma parte neutra, não

interessada, que tenha capacidade para facilitar a busca pelo acordo.

O primeiro  elemento  refere-se  àqueles  que  poderão  participar  do  procedimento  de

mediação. Afirma o referido professor que as partes podem ser pessoas físicas, o que é mais

usual,  incluindo,  menores  assistidos  por  seus  pais,  pessoas  jurídicas  e  até  entes

despersonalizados identificados por seus representantes ou gestores. É importante destacar que

a parte deve possuir capacidade para transigir, caso contrário o procedimento está fadado ao

insucesso. Algumas críticas são direcionadas a possibilidade de pessoas jurídicas serem partes

na mediação, pois muitos prepostos não têm nenhuma liberdade para solucionar o problema

em debate, e em grande maioria, recebem uma ordem de seus superiores e chegam às sessões

de mediação com posições fechadas e não abertos a ceder. 

O segundo elemento é o conflito, denominado também de contraposição de interesses.

Trata-se do componente desencadeador do processo de mediação.  Ele está  constantemente

presente  nos  relacionamentos  em  virtude  das  diferenças  entre  as  pessoas  envolvidas  nos

mesmos e gera, entre as partes, uma busca da imposição à parte adversária de seus próprios

argumentos e de sua própria vontade. A mediação atua com o intuito de trazer um novo olhar

sobre o embate, de modo que os envolvidos, conjuntamente cedendo às suas pré concepções,

sejam autores  de suas  decisões.  Deve-se sublinhar  que a  mediação não é  indicada  a  todo

conflito  de  interesses,  mas  é  aconselhada  para  relações  continuadas,  isto  é,  aquelas  que

perpetuam no tempo mesmo com o fim do litígio  e envolvem o conflito  em um nível  de

complexidade peculiar, como é o caso dos conflitos familiares, que são permeados por fortes

questões afetivas, psicológicas e relacionais.

No terceiro elemento tem-se a figura do mediador cuja principal função é a busca pela

pacificação  de  toda  contenciosidade  por  meio  da  utilização  de  técnicas  próprias.  Ele  é  o

responsável  por  criar  um  ambiente  propício  para  que  o  acordo  aconteça.  Haja  vista  sua

importante atuação nesse processo, maiores considerações serão tecidas no tópico 1.2.4.. 

1.2.2 – ESPÉCIES

13 Ibidem.
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Tendo  como  parâmetro  a  propositura  de  uma  ação  judicial,  a  mediação  pode  ser

diferenciada  dependendo  do  momento  de  sua  instauração,  por  isso  a  doutrina  costuma

identificar duas espécies: a prévia e a incidental.

Os  estudiosos  lecionam  que  a  mediação  é,  por  essência,  um  procedimento

extrajudicial, devendo sempre ter em mente que se trata de um meio criado como alternativa

ao  processo  adjudicatório.  Entretanto,  se  for  da  vontade  das  partes,  não  se  deve  criar

obstáculos à possibilidade de compor o litígio por meio da via consensual, mesmo que elas já

tenham iniciado uma ação judicial. 

Para Humberto Dalla Bernardina de Pinho as práticas conciliatórias sempre deveriam

ser tentadas antes de se iniciar uma ação judicial. Tratam-se de pequenas ações que poderiam

ser adotadas em nosso cotidiano e que promoveriam um menor desgaste às partes. Em suas

palavras, 

“o melhor modelo, (...) é aquele que admoesta as partes a procurar a solução
consensual,  com todas as  suas  forças,  antes  de  ingressar  com a demanda
judicial. É desnecessário ter um sistema de mediação incidental muito bem
aparelhado,  eis que já terá havido a movimentação da máquina judiciária,
quando, em muitos dos casos,  isto poderia ter sido evitado. (...)  as partes
deveriam ter a obrigação de demonstrar ao Juízo que tentaram, de alguma
forma, buscar uma solução consensual para o conflito. Não há necessidade
de uma instância prévia formal extrajudicial, como ocorre com as Comissões
de  Conciliação  Prévias7  na  Justiça  do  Trabalho;  basta  algum  tipo  de
comunicação,  como o  envio  de  uma  carta  ou  e-mail,  uma  reunião  entre
advogados,  um  contato  com  o  “call  center”  de  uma  empresa  feito  pelo
consumidor; enfim, qualquer providência tomada pelo futuro demandante no
sentido de demonstrar ao Juiz que o ajuizamento da ação não foi sua primeira
alternativa.”14

Observa-se, diante do exposto, que a mediação pode ou não guardar relação com o

processo judicial, isso quer dizer que as partes, bem entendendo, podem buscar o auxilio de

um mediador para resolver o seu problema. Em alguns países, isto se denomina  “mediação

privada”, enquanto àquela que acontece no âmago das estruturas estatais é conhecida como

mediação oficial.

 
1.2.3 - CARACTERÍSTICAS

14 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.  Mediação na Atualidade e no Futuro do Processo Civil Brasileiro .
Disponível  em:
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
>. Acesso em: 15 de novembro de 2012. 

http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
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De acordo com Ana M. Bernasconi15 durante o procedimento mediatório podem ser

vislumbradas cinco características que auxiliam na compreensão do instituto.

A primeira delas é a voluntariedade, ou seja, como a mediação tem como cerne facilitar

a comunicação, se as partes não estiverem dispostas a participar do processo dificilmente elas

chegarão  a  um acordo,  de  tal  modo,  deseja-se  que  os  envolvidos  tenham  liberdade  para

escolher submeter o seu conflito à mediação. Certifica-se, ainda, que esta liberdade permeia

todo o procedimento, podendo as partes optar sobre o que será discutido durante as sessões e

como será construído o acordo. Verifica-se, portando, que a vontade das partes possui grande

relevância neste instituto.

A segunda  é  a  confidencialidade,  assim,  tudo  que  for  tratado  durante  a  mediação

deverá permanecer em sigilo. Diferente da lógica adversarial, nenhuma das informações será

utilizada contra as partes, o que possibilita que elas se exponham mais e, consequentemente,

permite ao mediador conhecer quais são os reais interesses que levaram àquela disputa.  É

importante esclarecer que tal característica deve ser compreendida sob duas óticas, pois de um

lado  trata  de  um  dever  do  mediador  -  e  dos  que  participam  do  procedimento  -  perante

terceiros,  de não revelar o que se passou durante a mediação,  sendo, inclusive,  vedado ao

mediador ser testemunha de alguma das partes; e um dever com cada uma das partes, de não

revelar aquilo que for conversado nas sessões privadas. 

A terceira delas é a neutralidade, compreendida na imparcialidade que o mediador deve

conduzir  o  procedimento.  Ela  poderá  ser  observada  na  igualdade  de  participação  dos

envolvidos, pois ambos terão as mesmas oportunidades de “voz e vez”. 

A quarta é a autocomposição do conflito. É dada às partes autonomia para construir a

melhor  solução  ao  caso  concreto  e  compete  ao  mediador  somente  trazer  uma  reflexão

sistematizada da controvérsia. Ele não resolverá o problema, nem tampouco irá sugerir como

resolvê-lo.  

A quinta, e última, característica é o trabalho colaborativo tendo como perspectiva o

futuro.  Procura-se desconstruir  a  visão adversarial  que as partes  possuem. Neste  contexto,

almeja-se que elas trabalhem juntas,  analisando opções e se colocando uma na posição da

outra parte. Igualmente, todos os esforços têm como marco temporal o futuro. Sabe-se que não

se pode voltar atrás e mudar o que se passou, entretanto,  mais importante do que isso é a

manutenção do vínculo e dos laços que tem as partes. Deste modo, “se bem importam os fatos

15 BERNASCONI, Ana. Guía Práctica Profisional: La mediación. Pág. 22/25. 
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que deram motivos ao conflito, mais importam as necessidades atuais de ambas as partes e

como irão de satisfazê-las no futuro”16.

Salienta-se que não se trata de um rol taxativo, há doutrinadores, como Núria Belosso

Martín17,  que  incluem  ao  lado  das  características  supracitadas,  outras,  tais  como:  a

informalidade,  a  flexibilidade  do  procedimento  e  a  ausência  de  sentimento  de  vitória  ou

derrota. 

Em  outro  giro,  pode-se  também  afirmar  que  essas  características  também  se

confundem com a base axiológica de todo o procedimento mediatório. Isto porque, após uma

breve  observação,  pode-se  identificar  como  princípios  norteadores  da  mediação:  a

independência,  a  imparcialidade,  a  autonomia  da  vontade,  o  sigilo,  a  oralidade  e  a

informalidade. 

1.2.4 - MEDIADOR

Pautando-se no estudo de Roselaine Sarmento18 acerca do tema pode-se assegurar que

o mediador tem o papel de direcionar todo o processo de mediação, e para tanto, utiliza de

técnicas  que  possibilitam  uma  melhor  comunicação  e  negociação  entre  as  partes.  Os

envolvidos aprendem a compreender não apenas suas necessidades e interesses, mas também

os do outro. Além disso, ele tem a função de verificar se existe algum impedimento das partes

e o dever de cancelar a mediação se perceber que “sua falta de conhecimento ou habilidade

pode prejudicar o sucesso da mediação”19. Ademais, tem o compromisso de manter-se neutro,

imparcial e flexível, para que as partes, por si mesmas, cheguem a um entendimento.  

Neste ponto, cabe dizer que a neutralidade do mediador será quanto ao conflito em

questão.  Os pensadores iluministas  já  afirmavam que somos frutos do meio20,  e  portanto,

carregamos conceitos e valores resultantes de nossas experiências pessoais e profissionais.

Assim,  deseja-se que o mediador  aja  sem tomar  partido a  um dos envolvidos  e  caso ele

16 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.  Mediação na Atualidade e no Futuro do Processo Civil Brasileiro.
Disponível  em:
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
>. Acesso em: 15 de novembro de 2012.
17 Ibidem. 
18 SARMENTO, Roselaine dos Santos.  Mediação familiar: um meio altamente eficaz de acesso à justiça. In:
Revista do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN – Volume 2, Nº 2, 2005. Disponível
em: <http://www.uniplandf.edu.br/revista/vol2n2.pdf>. Acesso em: 02 de novembro de 2012.  
19 SARMENTO, Roselaine dos Santos.  Mediação familiar: um meio altamente eficaz de acesso à justiça.  In:
Revista do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN – Volume 2, Nº 2, 2005. Disponível
em: <http://www.uniplandf.edu.br/revista/vol2n2.pdf>. Acesso em: 02 de novembro de 2012. 
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  O Contrato Social.  Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/52285770/Rosseau-
O-contrato-social>. Acesso em: 26 de dezembro de 2012.

http://pt.scribd.com/doc/52285770/Rosseau-O-contrato-social
http://pt.scribd.com/doc/52285770/Rosseau-O-contrato-social
http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_na_atualidade_e_no_futuro_do_proc_civ_brasileiro.pdf
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perceba  que  não  é  capaz  de  se  colocar  eqüidistante  das  partes,  deve  solicitar  que  outro

mediador guie o procedimento sob pena de macular toda a decisão construída. 

Observa-se, portanto, que o mediador busca reconstruir o diálogo entre os envolvidos,

propondo uma nova comunicação entre as partes. Trata de mero auxiliador na formação de

um discurso comum facilitando a comunicação. Destarte, os envolvidos terão autonomia para

alcançarem, conjuntamente, a solução mais satisfatória o que confere maior legitimidade e

eficácia ao que for decido.

Ou seja, deve-se

 

“exigir que o mediador seja pessoa idônea, de boa-fé, que goze da confiança
das partes, que possua experiência na situação de fato ou de direito subjacente
ao litígio de forma a criar a possibilidade de gerar ou conduzir as partes a uma
conduta que se direcione a solução consensual da questão tratada, sendo esta
obtida através da utilização de diversos meios lícitos e legítimos de modo a
levar as partes ao fim almejado, tendo como objetivos primordiais à obtenção
do consenso, a restauração do equilíbrio in abstracto e a paz social”.21

Ademais, a atuação do mediador deve ser compatível com duas premissas importantes:

(i) a mediação não trata de uma mera ferramenta para desafogar o judiciário, embora seja essa

uma conseqüência intrínseca a este instrumento, seu objetivo é, sobretudo, trazer uma solução

mais adequada aos conflitos que envolvam relações que se perpetuem no tempo. Isso porque,

observamos nas decisões jurisdicionais a aplicação de soluções genéricas que não alcançam as

particularidades  de  cada  caso  concreto;  e  (ii)  a  mediação  determina  uma  temporalidade

distinta da fixada no processo judicial, pois trata de atividade construtiva, cuja estrutura busca

gerar o menor desgaste emocional, privilegiando não a celeridade na solução, mas sim a sua

qualidade para que a solução seja a mais adequada àquele caso.

Acrescenta-se também que a mediação admite dois estágios. O primeiro deles trata da

“criação  de  um  ambiente  próprio  e  adequado  para  a  negociação”22 e  o  segundo  da

“mediação propriamente dita”23. Será neste último estágio que se concentrará a atuação do

21 GALVÃO FILHO, Mauricio Vasconcelos e WEBER, Ana Carolina.  Disposições Gerais sobre a Mediação
Civil.  In  Teoria Geral  da Mediação  à luz do projeto de lei  e  do direito  comparado,  coord.  Humberto Dalla
Bernadina de Pinho. Pág, 27
22 GALVÃO FILHO, Mauricio Vasconcelos e WEBER, Ana Carolina.  Disposições Gerais sobre a Mediação
Civil.  In  Teoria Geral  da Mediação  à luz do projeto de lei  e  do direito  comparado,  coord.  Humberto Dalla
Bernadina de Pinho. Pág, 27.
23 Ibidem.
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mediador. Ele criará estratégias para um acordo benéfico às partes e realizará uma análise das

opções sugeridas pelos mediandos, conscientizando-os sobre os prós e contras de cada opção.

1.2.5 – PROCEDIMENTO

Como supracitado, o processo de mediação se divide em dois grandes estágios. 

No primeiro estágio, busca-se a criação de um ambiente próprio e adequado para que

os envolvidos cheguem a uma decisão conjunta. O mediador esclarece os passos da mediação

às partes para que estas confiem no procedimento, o deem credibilidade e ajam com boa-fé.

Além disso, o mediador procura promover um bom relacionamento entre as partes, mantendo

o clima ameno ou civilizado e controlando seus ânimos. 

As  partes  também  firmam  um  termo  de  compromisso  de  mediação.  Esse  termo

assegura  a  responsabilidade  dos  participantes  e  estabelece  parâmetros  e  condições  da

mediação. Entre os elementos desse termo podem-se destacar o conhecimento expresso da

voluntariedade do processo de mediação, o consentimento em se submeter ao procedimento e

a possibilidade de a qualquer tempo durante o procedimento tornar o termo sem efeito.

O  segundo  estágio  corresponde  à  mediação  propriamente  dita.  Aqui,  o  mediador

escolhe a estratégia para orientar a mediação. As partes explicam a situação sob seu ponto de

vista e o mediador resume os pontos controversos. Precioso é que o mediador saiba identificar

os verdadeiros interesses das pessoas, inclusive os ocultos, para transmiti-los aos mediandos.

Para finalizar,  após escolhida a solução pelas partes,  o mediador  analisa  a  viabilidade do

acordo, o qual será formalizado. O acordo deve ser escrito, específico, positivo, exequível e

assinado pelas partes.

Por  oportuno afirma-se  que  como a  mediação  tem como princípios  norteadores  a

informalidade  e  a  flexibilidade,  não  existe  uniformidade  quanto  à  divisão  dos  referidos

estágios. A Escola de Harvard 24, por exemplo, divide em cinco estágios, enquanto a doutrina

pátria apresenta seis etapas a serem percorridas para o bom êxito da mediação25.

24 A saber: 1- Contracting, início do procedimento com a apresentação da mediação e suas regras e a assinatura
de um termo que certifica que as partes termo, explicar, regras da medição; 2- Developing ussues,  etapa em que
são identificados as necessidades e  os interesses; 3- Reflexão acerca do conflito -  as partes são levadas a refletir
sobre o caso com exercício de comparação e se colocando no lugar do outro; 4- Brainstorming – busca de solução
fora  do convencional,  levar  as  partes  a  pensar  em diversas  alternativas  e  5-  Conclusão  no qual  o  acordo  é
reduzido a termo e colocado na linguagem do direito positivo. Conteúdo extraído do texto:  Disposições Gerais
sobre a Mediação Civil. In Teoria Geral da Mediação à luz do projeto de lei e do direito comparado, coord.
Humberto Dalla Bernadina de Pinho. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2008.  
25 Foi  extraído  do  livro  Teoria  da  Mediação:  à  luz  do  projeto  de  lei  e  do  direito  comparado,  um quadro
elucidativo, que consta no Anexo I,  pela forma didática que os autores  sistematizam as etapas  da mediação
extrajudicial.
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2 – DO CONTEXTO ARGENTINO
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No início da década de 1990, constou-se, na Argentina, que o Poder Judiciário passava

por crises estruturais, sua função frequentemente era afetada por problemas de sobrecarga das

instituições judiciárias. Somado a isto, encontrava-se neste país uma crescente demanda por

uma participação cidadã na administração judiciária.

Nesse contexto,  iniciaram-se clamores  para  a  instituição  da mediação  como forma

alternativa para solução de conflitos.  Mais especificamente,  no ano de 1992, por meio do

Decreto nº 1.480, foi declarado, oficialmente, como interesse nacional, a implementação do

instituto na província de Buenos Aires, sendo, para tanto, recomendado a criação de um plano

nacional de mediação26. 

Em resposta, foi criado o Centro de Mediadores, sob a coordenação do Ministério da

Justiça,  formado  por  advogados  treinados  para  exercer  essa  função,  e  foi  implantada  a

mediação em alguns juízos civis, com a finalidade de ser um observatório antes que houvesse

uma legislação que tornasse obrigatório o instituto.

A normatização desse método participativo de solução de conflitos ocorreu em 1995

com a Lei nº 24.573 que criou um programa piloto para a instituição da mediação como uma

etapa prévia e obrigatória a todos os processos, e foi regulamentada por meio do Decreto nº

1021/95,  complementado  através  Decreto  nº  477/96,  e  posteriormente  substituídos  pelo

Decreto nº 91/98. 

Interessante destacar que esse método de resolução de conflito é tratado por diferentes

óticas no interior da Argentina27. Contudo, para fins didáticos, escolheu-se tratar no bojo do

presente trabalho seu desenvolvimento apenas no âmbito da província de Buenos Aires, uma

vez que se refere à capital do país.

Por tratar da implantação de uma técnica nova à tradicional estrutura judicial  – até

então pautada na lógica adversarial e centrada na figura do juiz - estabeleceu-se que a referida

lei teria um prazo de vigência de cinco anos, abrangendo, assim, o período de maio de 1996 a

maio de 2001. Entretanto, este prazo foi renovado por mais cinco anos com a Lei nº 25.287 de

2000, e novamente estendido, dessa vez por dois anos, com a Lei nº 26.094 de 2006. 

Todavia, no ano de 2010 foi promulgada a Lei nº 26.589, que revogou os artigos 1º a

31 da Lei nº 24.573, assim como a Lei nº 25.287 e a Lei nº 26.094, sendo hoje, a legislação

base  que  rege  esse  instituto  na  nação  argentina.  Tal  regramento,  atualmente,  tem  sua

regulamentação por meio do Decreto nº 1.467/2011. 

26 BERNASCONI, Ana. Guía Práctica Profisional: La mediación. Pág. 16.
27 Após o estudo da mediação no interior da argentina, percebeu-se que cada província trata do instituto de uma 
maneira própria.  
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Nesse ínterim, a desinformação por parte da população e dos advogados, o temor pela

mudança das estruturas judiciárias até então utilizadas e a falta de recursos orçamentários, que

representavam os principais obstáculos para a implementação da mediação, foram superados,

ao  passo  que  se  consolidou  na  sociedade  argentina  a  institucionalização  desse  método

alternativo de resolução de conflito. 

Verifica-se,  portanto,  que  a  legislação  que  instituiu  a  mediação  na  Argentina  já

completou seu décimo sétimo aniversário, sendo constantemente atualizada e consolidada por

reformas legislativas que ocorreram ao longo dos anos. 

No entanto, cumpre salientar que poucas foram as considerações doutrinárias tecidas

acerca da Lei nº 26.589/2010, recentemente instituída. Por isso, neste capítulo será descrito o

tratamento conferido à mediação na Argentina, bem como pontuadas as mudanças trazidas

pelo novo regramento. 

2.1 – DA INSTITUIÇÃO DA MEDIAÇÃO NA ARGENTINA

O grande marco na normatização da medição na Argentina é, sem dúvidas, a Lei nº

24.573, sancionada em 04 de outubro de 1995. Esse diploma legislativo estabeleceu uma nova

dinâmica  para  o  Poder  Judiciário  na  Capital  Federal  ao  instituir  a  mediação  obrigatória,

pautada nas específicas disposições legais antes que se inicie a demanda judicial. Isso porque,

além  de  representar  uma  autonomia  que  foi  conferida  às  partes  para  solucionarem  seus

conflitos  por  meio  de  um  diálogo  direto,  passou  a  ser,  em  verdade,  um  requisito  de

admissibilidade da ação. 

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

apenas  nas  hipóteses  que  se  entende  útil.  Pautando-se  nisso,  preocupou-se  o  legislador

argentino  em  estabelecer  inicialmente,  no  bojo  da  Lei  nº  24.573,  casos  excepcionais  à

obrigatoriedade da mediação. No rol das exceções encontravam-se, por exemplo, as ações

penais, ações de separação e divórcio,  ações de declaração de incapacidade e reabilitação,

causas que o Estado Nacional ou suas entidades descentralizadas sejam parte, habeas corpus,

medidas cautelares e ações trabalhistas28.  

28 Rol completo encontra-se no artigo 2º, da Lei 24.573 de 1995- “Art.2.-  El procedimiento de la mediación
obligatoria  no será  de  aplicación  en  los  siguientes  supuestos:  1. Causas  penales;  2. Acciones  de  separación
personal  y  divorcio,  nulidad  de  matrimonio,  filiación  y  patria  potestad,  con  excepción  de  las  cuestiones
patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador;
3. Procesos  de  declaración  de  incapacidad  y  de  rehabilitación;  4. Causas  en  que  el  Estado  Nacional  o  sus
entidades descentralizadas sean parte; 5. Amparo, hábeas corpus e interdictos; 6. Medidas cautelares hasta que se
decidan  las  mismas,  agotándose  respecto  de ellas  las  instancias  recursivas  ordinarias,  continuando luego el
trámite de la mediación; 7. Diligencias preliminares y prueba antecipada; 8. Juicios sucesorios y voluntários;
9. Concursos preventivos y quiebras; 10. Causas que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo.
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Como justificativa a estas ressalvas afirma-se que a mediação não pode ser eficaz em

situações em que as partes não tenham liberdade para transigir, ou quando estão em graus de

hierarquias distintos, como nas ações trabalhistas que envolvem empregados e empregadores. 

Existiam,  ainda,  casos  em que o  autor  poderia  optar  pela  utilização  da  mediação,

conforme determinava o artigo 3º Lei nº 24.573, “en el caso de los procesos de ejecución y

juicios  de  desalojo,  el  presente  régimen  de  mediación  será  optativo  para  el  reclamante,

debiendo en dicho supuesto el requerido ocurrir a tal instancia.”

É importante  mencionar  que,  para Ana M. Bernasconi,  a obrigatoriedade a que se

refere a legislação, ora em análise, foi importante na sociedade argentina para implementação

da mediação como etapa prévia a fase processual. Ademais, a obrigatoriedade do sistema de

mediação foi pensada como algo provisório, acreditava-se que durante o lapso temporal de

cinco anos a estrutura judicial já se encontraria organizada29.  Contudo, submeter o conflito

existente  às  técnicas  da  mediação  é  um caso  de  voluntariedade,  ou  seja,  embora  a  lei  a

imponha como uma fase imprescindível será uma opção das partes envolvidas permanecerem

ou não na mediação30. 

Constatada uma hipótese de utilização de mediação, sem mais delongas, o texto da lei

passa para descrição de um procedimento que deve ser fielmente observado para que esse

método extrajudicial tenha êxito.  

Desse  modo,  durante  a  vigência  da  Lei  nº  24.573,  o  reclamante  formalizava  sua

pretensão  perante  o  órgão  competente  para  a  recepção  dessa  atividade  através  de  um

formulário.  O  aludido  órgão  realizava  os  expedientes  necessários  para  a  designação  de

mediador que, após ter ciência de sua nomeação, teria o prazo de 10 dias para marcar uma

audiência entre as partes. Ademais, as partes tinham a faculdade de procurar o mediador antes

da data da audiência com o intuito de fazer conhecido o alcance de suas pretensões.

Insta dizer que no processo de mediação, poder-se-ia solicitar  a intervenção de um

terceiro  se  entendesse  necessário.  Tanto  as  partes  quanto  os  terceiros  poderiam  ser

convocados  para  todas  as  audiências  que  o  mediador  compreendesse  necessárias  para  o

sucesso  do  procedimento  de  mediação,  durante  o  prazo  de  60  dias  -  marco  temporal

estabelecido na Lei nº 24.573 para as causas que obrigatoriamente deveriam ser submetidas à

instituição mediadora - ou de 30 dias - nas hipóteses em que a adoção desse instituto era

facultativa.  

29 Evaluación  de  La  ley  de  Mediación  y  Conciliación  –  Despúes  Del  primer  año  de  vigência.  Konrad  –
Adenauer: Buenos Aires: 1998. 
30 BERNASCONI, Ana M. Guía Práctica Profisional: La mediación. Pág. 23.
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Neste  ponto,  cumpre  esclarecer  que  todas  as  atuações  do  mediador  sempre  foram

confidenciais,  havendo  necessidade,  poderiam  ser  efetuadas  sessões  com  as  partes  em

separado, mantendo o cuidado de ser imparcial, não incluindo valores e crenças próprias à

demanda e sendo equidistante das partes, o que engloba tanto tratar com simetria todos os

envolvidos quanto lhes conferir igualdade de oportunidades31. 

Deve-se consignar que marcada a audiência e não comparecendo, injustificadamente,

uma das partes ou o terceiro chamado ao procedimento, prevê a lei, que o ausente pagará uma

multa equivalente ao valor do pagamento de dois honorários a que fazia juz o mediador na

demanda em questão.

Uma vez que a mediação lograsse êxito, o resultado positivo deveria ser reduzido a

termo,  resultando  na  produção  de  um acordo,  lavrado  e  assinado  pelas  partes,  por  seus

advogados e pelo mediador. Na hipótese do mesmo não ser cumprido, o acordo poderia ser

executado perante o juiz, pautando-se no procedimento de execução de sentenças previsto no

Código de Processo Civil e Comercial da Nação Argentina e cabendo, inclusive, a aplicação

de multa pelo magistrado segundo as regras da processualista desse país.  

Nesse  diapasão,  cumpre  salientar  que  o  acordo  firmado  entre  as  partes  durante  a

mediação tem executoriedade, de modo que só será homologado pelo juiz quando envolver

interesses de menores e incapazes.

Caso contrário, não se conseguindo o almejado com a mediação, uma ata também seria

lavrada  certificando  que,  embora  tivessem  ocorrido  tentativas  para  uma  resolução

colaborativa, elas não foram eficazes. Com esse termo a parte encontrava-se habilitada para

procurar a tutela jurisdicional. 

É  importante  destacar  que  a  mediação  suspende  o  prazo  prescricional  a  partir  da

formalização da pretensão perante “la mesa geral de expediente”.

Salienta-se  que  a  Lei  nº  24.573  estabeleceu,  ainda,  uma  Comissão  de  Seleção  e

Controle constituída por seis membros, sendo dois representantes de cada um dos poderes -

legislativo,  executivo e judiciário. Entre suas responsabilidades encontrava-se: a aprovação

dos  aspirantes  ao  cargo  de  mediador  -  que  além  de  serem  necessariamente  advogados,

deveriam realizar treinamentos teóricos e práticos em mediação e serem aprovados em um

exame escrito e oral aplicado pelo Ministério da Justiça - e a administração do funcionamento

de todo o Sistema de Mediação.

Outrossim,  criou  a  mencionada  legislação  um  Fundo  de  Financiamento  cuja

administração  competia  ao  Ministério  da  Justiça  da  Nação,  com o objetivo  de:  pagar  os

31 BERNASCONI, Ana. Guía Práctica Profisional: La mediación. Pág. 31.
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honorários dos mediadores quando o acordo não fosse percebido, hipótese em que as somas

pagas  integrariam as  custas  do  processo,  sendo tal  monte,  ao  final  da  demanda  judicial,

devolvido ao Fundo; custear os gastos com a manutenção do Registro de Mediadores; e com

as demais despesas para a funcionamento do sistema de mediação. 

A doutrina afirmava que a lei em comento tinha como propósito apenas solucionar a

crise  que  passava  o  Poder  Judiciário  Argentino,  causada,  sobretudo,  pela  sobrecarga  dos

Tribunais. Contudo, sabe-se que a mesma não foi suficiente para resolver todo o problema.

Gladys  Stella  Álvarez,  magistrada  e  participante  ativa  de  todo  o  processo  de

institucionalização da mediação na sociedade argentina, indicou em seu livro “La Mediación

y  el  Acceso  a  Justicia”  alguns  questionamentos  dirigidos  à  Lei  nº  24.573.  Entre  eles

encontram-se:  (i)  a  obrigatoriedade,  haja  vista  ser  a  mediação pautada  na  voluntariedade,

como  anteriormente  mencionado,  este  ponto  foi  alvo  dos  maiores  debates  culminando,

inclusive,  no ano de 1998, na declaração de inconstitucionalidade pela Sala B da Câmara

Nacional de Apelação Comerciais que alegou que a necessidade de submeter previamente a

mediação  violava  o  direito  à  jurisdição;  (ii)  o  fracionamento  da  prestação  do serviço  de

mediação, afirma-se que no lugar de mediadores individuais deveriam ser criados associações

ou instituições para tanto, o que ajudaria na administração, no monitoramento e na avaliação

dessa atividade; (iii) não contemplar o acesso dos pobres, pois a lei não previu as hipóteses

em as partes litigavam com o benefício de gratuidade; (iv) a retribuição dos mediadores, tendo

em foco que o valor  indicado  na lei  é  inferior  ao  pago no mercado  para  o  exercício  da

mediação e a (v) a falta de controle  de qualidade dos mediadores,  repreensão dirigida ao

Ministério da Justiça32.  

Com o intuito de realizar uma avaliação acerca dos resultados práticos obtidos com a

promulgação da Lei  nº  24.573, inúmeros  estudos foram produzidos.  O primeiro deles  foi

realizado  pela  Fundação  Libra e  fomentado  pela  fundação  alemã  Korand  Adenaurer,

representada na América Latina pelo instituto científico Centro Interdiciplinario de Estudios

sobre  el  Desarrollo  Latinoamericano  –  CIEDLA,  que  resultou  em  um  livro  intitulado

“Evaluación de la Ley de Mediación y Conciliación – Después del primer año de vigência”.  

Por  meio  dessa  pesquisa  empírica  foi  possível  criar  um  perfil  da  mediação  na

Argentina,  para tanto,  se utilizou como variáveis:  a situação do país, as características do

mediador,  os  aspectos  do  procedimento  e  o  contexto33.  A  partir  da  investigação  foram

amadurecidos  os  debates  sobre  as  vantagens  e  desvantagens  de  aplicar  a  mediação  na

32 ÁLVAREZ, Gladys Stella. La mediación y el acesso a justicia. Pág. 283/289.

33 Evaluación de La ley de Mediación y Conciliación – Despúes Del primer año de vigência. Konrad. Pág. 31/32.
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realidade do país. Ademais, por meio dos dados coletados foi possível pensar em uma futura

reforma legislativa que fosse sensível à situação local. 

Todavia, apesar das críticas, não podemos negar, pelo exposto, que a Lei nº 24.573

representou um marco histórico na implementação da mediação na Argentina. Pela primeira

vez,  através  das  vias  legislativas,  este  instituto  foi  regulamentado,  cunhando  uma  nova

perspectiva para conflitos da sociedade argentina e servindo como modelo para a construção

de regulamentações sobre mediação em toda a América Latina.

2.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS INSTITUÍDAS COM A LEI Nº

26.589/10

O moderno sistema de mediação na Argentina estabelecido com a promulgação da Lei

nº 26.589 surge na tentativa de amadurecer o instituto, que após alguns anos, necessitava ser

atualizado para comportar as mudanças sociais que ocorreram e para garantir efetividade em

sua utilização.

O novo diploma legal  aumentou seu âmbito  de atuação,  agora,  os seus  sessenta e

quatro  artigos  versam  expressamente  sobre:  os  princípios  norteadores  da  mediação,  a

mediação familiar, a prescrição e caducidade, a mediação gratuita, dentre outros temas que

serão aqui abordados. Basicamente a nova lei extraiu o que havia de melhor na Lei nº 24.573

e, suprindo suas lacunas, passou a melhor atender as finalidades para qual foi criada.

Inicialmente,  o  texto  legal  define  como  objeto  da  mediação  a  busca  por  uma

comunicação direta entre as partes para uma solução colaborativa entre elas. Pretende-se que

os envolvidos tenham voz ativa na resolução da lide que os envolve, além de responsabilidade

sobre  o  que  foi  acordado,  não  deixando  apenas  nas  mãos  do  juiz  o  poder  decisório.  A

mediação como um meio de composição de conflito é vista com tanta seriedade nesse país

que o acordo produzido por meio dela tem força de coisa julgada entre as partes e poderá ser

executado caso não seja cumprido. 

Além disso, a Lei nº 26.589 expressamente determina que a mediação prévia é um

requisito de admissibilidade das demandas judiciais. Dessa maneira, o processo deverá ser

acompanhado  de  ata  expedida  e  assinada  pelo  mediador,  comprovando  que  as  partes

buscaram, embora sem sucesso, compor o conflito extrajudicialmente.

Em verdade,  se  por  um lado,  a  nova  lei  passa  a  especificar  como  será  a  ata  de

mediação, o que não havia no diploma passado, por outro, o rol com as controvérsias que

serão alvo do processo mediático continua praticamente  o mesmo, sem grandes alterações.
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Um dos grandes destaques da nova regulamentação está no artigo 7º, no qual estão

descritos os princípios norteadores da mediação. Diferentemente do texto anterior em que só

estavam indicados os princípios da confidencialidade e da neutralidade, o legislador optou por

elencar,  em  oito  alíneas,  um  rol  de  normas  que  passaram  a  caracterizar  os  valores

fundamentais desse instituto.

Ao analisar  os mencionados princípios  nota-se o perfil  que a mediação assume na

Argentina e como o mediador deve atuar diante das vicissitudes do caso concreto, pelo que

cabe citar, na íntegra, o artigo, tendo em vista que caso fosse resumido ou reformulado poder-

se-ia correr o risco de perder o seu valor:

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los siguientes
principios: a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes
intervinientes  en  el  proceso  de  mediación  prejudicial  obligatoria;  b)  Libertad  y
voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación; c) Igualdad
de las partes en el procedimiento de mediación; d) Consideración especial  de los
intereses  de  los  menores,  personas  con  discapacidad  y  personas  mayores
dependientes;  e)  Confidencialidad  respecto  de  la  información  divulgada  por  las
partes, sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria; f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en
miras a la búsqueda creativa y cooperativa de la solución del conflicto;  g) Celeridad
del procedimiento en función del avance de las negociaciones y cumplimiento del
término fijado, si se hubiere establecido; h) Conformidad expresa de las partes para
que  personas  ajenas  presencien  el  procedimiento  de  mediación  prejudicial
obligatoria34. 

Verifica-se, assim, que tais princípios, os quais deverão ser informados àqueles que se

submetem à mediação, formam a alicerce de todo o sistema mediatório. 

Num outro  giro  percebemos  a  grande  atenção  que  a  lei  conferiu  à  formação  dos

mediadores. A função de mediador continua restrita ao advogado, que deve cumprir alguns

requisitos,  a  saber:  possuir  mais  de  três  anos  de  antiguidade  na  matrícula,  comprovar  a

capacitação exigida em regulamentação específica, ser aprovado em exame de idoneidade, e

estar com a inscrição em dia no Registro Nacional de Mediação. Ademais, permitiu que os

advogados fossem auxiliados por profissionais assistentes, com formação em outros campos

afins a disciplina objeto do conflito.  

Cumpre  salientar  que  os  assistentes  nunca  atuarão  sozinhos,  são  tidos  como

cooperadores  da  mediação,  cabendo  exclusivamente  ao  advogado  os  encargos  conferidos

tanto por regulamentação legal quanto por regulamentação administrativa aos mediadores.

34 ARGENTINA. Lei nº 26.589/2010. Ley de Mediación y Conciliación. Artigo 7º.
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Importante  aduzir  que a legislação em análise estabeleceu um rol de hipóteses nas

quais a mediação suspenderá o prazo de prescrição e caducidade, que devem ser observados

pelas partes. Entretanto, nos casos em que a mediação for proposta pelo requerente, os prazos

contam unicamente contra aquele a quem se dirige a notificação. 

Todavia, o ponto alto da legislação foi a inclusão da mediação familiar e da mediação

gratuita. Verificava-se, até então, que o sistema anterior não atendida de forma efetiva aos

casos levados rotineiramente à mediação, o que tornava extremamente difícil a solução dessas

lides por meio de métodos alternativos de resolução de conflitos.

No que tange a mediação familiar, o ordenamento jurídico passou a abranger nesse

sistema  cooperativo  as  controvérsias  patrimoniais  ou  extrapatrimoniais  originadas  das

relações de família, e ainda, as que envolvem interesses de seus membros ou relacionadas à

manutenção do vínculo matrimonial, deixando apenas de fora da mediação as restrições feitas

no artigo 5º, alínea b35, do fundamento legal ora em análise.

Acredita-se que a mediação pode ser um instrumento altamente eficaz no contexto

familiar,  pois  como  se  trata  de  uma  instituição  jurídico-social,  a  mediação,  ao  buscar

desconstruir um discurso de combate e formar diálogo colaborativo, consegue que os vínculos

que permaneceram após o fim da atuação jurisdicional sejam mantidos de forma saudável.

Em relação à mediação gratuita prevê a Lei nº 26.589, em seu artigo 36, que àqueles

que não disporem de recursos financeiros e fizerem prova da condição de hipossuficiência

poderão solicitar o serviço público de mediação nos centros de mediação do Ministério da

Justiça, Segurança e Direitos Humanos. 

É importante destacar que a inclusão da mediação gratuita representa, sem dúvida, a

concretização  do  princípio  de  acesso  à  justiça.  Quando  o  legislador  argentino  optou  por

constituir  a  mediação  prévia  e  obrigatória  como  um  requisito  de  admissibilidade  das

demandas judiciais, não quis restringir o referido direito, mas ao contrário, buscou, sobretudo,

alcançar  a  justiça  em seu  significado  essencial,  substantivo,  de  maneira  que  os  conflitos

fossem  solucionados  de  forma  pacífica  e  definitiva,  utilizando  a  mediação  como  um

instrumento de transformação social. 

Versa ainda a presente Lei sobre a formação dos mediadores, seu registro geral, além

dos casos em que é vedado aos advogados desempenharem essa função. Igualmente, informa

que nas causas de competência dos juízos federais está suspenso o regime jurídico instituído

35 ARGENTINA.  Lei  nº  26.589/2010.  Ley  de  Mediación  y  Conciliación.  Artigo  5,  alínea  b,  “Acciones  de
separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las
cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al
mediador”.
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pela norma em estudo, isso até que seja criado em cada uma das sessões judiciárias de sua

competência o sistema mediatório.

2.3 – DA MEDIAÇÃO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DAS AÇÕES

JUDICIAIS

A  mediação  foi  estabelecida  na  Argentina  como  forma  de  desafogar  o  Poder

Judiciário,  propondo  meios  alternativos  à  tradicional  estrutura  Estatal,  que  se  mostrava

incapaz de atender de modo eficaz as necessidades daqueles que a buscavam. 

Todavia,  um ponto  que  merece  ser  destacado  na  Lei  nº  26.589 é  a  imposição  da

mediação como requisito de admissibilidade das ações propostas perante as cortes judiciais

desse país.  Como já explicitado,  logo em seu segundo artigo o legislador  estabelece  esse

requisito processual que, por sua relevância, deve ser melhor elucidado, como ora faremos.

Em primeiro lugar deve-se compreender qual é o alcance da mediação. 

Segundo Mauro Cappelletti36, a conciliação, a mediação e a arbitragem compõem a

“terceira onda” de acesso à justiça. Para ele, por meio da utilização desses meios é permitido

alcançar  resultados  mais  significativos  nas  demandas.  Conforme  nos  ensinou  esse  douto

doutrinador, os métodos alternativos de resolução de conflitos foram estabelecidos de modo a

ultrapassar barreiras processuais que inviabilizavam a efetivação de direitos. 

Quando o legislador argentino impôs a mediação obrigatória, desejou que esse sistema

mediatório  representasse  uma  alternativa  menos  burocrática  e  mais  informal  ao  processo

judicial. Entretanto, ao fixar a mediação como requisito de admissibilidade da ação, parece

que este método alternativo não exerceu sua função de ser um meio de superar os entraves

procedimentais, haja vista ser mais uma etapa prévia a ser cumprida, com formas e requisitos

específicos a serem observados pelas partes. 

É  interessante  tal  questionamento  porque  a  mediação  tem  como  princípio  a

voluntariedade das partes. Se as mesmas não almejam que seus conflitos sejam submetidos a

esse  sistema,  tratar  a  mediação  como  um  requisito  de  admissibilidade  da  ação  pode

representar, a contrário senso, uma limitação ao acesso à justiça.

Em segundo lugar, é importante esclarecer o que é um requisito de admissibilidade da

demanda.

36 CAPPELLETTI,  Mauro.  Os  Métodos  Alternativos  de  Solução  de  Conflitos  no  Quadro  do  Movimento
Universal de Acesso à Justiça. Revista de Processo. Vol. 74, 1994.
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Entende-se  que  a  demanda  é  um ato  processual  através  do  qual  se  buscará  uma

sentença de mérito que ponha fim à lide. Leciona Jorge Parra Benítez37 que a admissibilidade

depende da observação de requisitos estabelecidos em lei que garantem a eficácia necessária

para dar inicio ao processo e promovem seu regular desenvolvimento. 

Pode-se ainda dizer que a prestação jurisdicional para ser eficaz se subordina a alguns

pré-requisitos, denominados pela doutrina majoritária de condições da ação. Arruda Alvim os

conceitua como “categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei,

mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”38. 

Assim, na hipótese de faltar alguma dessas condições o processo deixa de atender o

fim para qual foi proposto, pois não alcançará a uma resposta de mérito, ocorrendo o que os

processualistas denominam de carência de ação. 

São  três  as  condições  da  ação  que  viabilizam  um  provimento  jurisdicional  final,

também  chamado  de  sentença  de  mérito,  a  saber:  a  possibilidade  jurídica  do  pedido,  a

legitimidade das partes e o interesse de agir. 

A possibilidade  jurídica  do pedido está  relacionada com a possibilidade  de buscar

perante  o  Poder  Judiciário  algo  permitido  no  ordenamento  jurídico,  destarte,  deve  ser

analisado como requisito  processual que,  se ausente,  resulta na inviabilidade da pretensão

arguida ser objeto de apreciação pelo juízo competente.  

Cumpre  salientar  que  há doutrina  que defende que a  possibilidade  jurídica  não se

limita apenas ao pedido, embora minoritária, acredita que todos os elementos da demanda -

partes, causa de pedir e o pedido - devem ser todos juridicamente possíveis de maneira que se

um desses for vedado pelo ordenamento, não haverá resposta jurisdicional. Para ela a melhor

nomenclatura dessa condição da ação seria, por tanto, possibilidade jurídica da demanda39.   

A legitimidade das partes compreende, segundo Liebman, “a pertinência subjetiva da

ação”40.  Isso  significa  que  as  partes  envolvidas  devem ser  legítimas,  ou seja,  devem ser

titulares  do  interesse  debatido  no  bojo  da  ação.  Desse  modo,  “ao  afirmar  em  juízo  a

existência  de  uma  relação  jurídica,  o  autor  deverá,  obviamente,  indicar  os  sujeitos  da

mesma. Esses sujeitos da relação jurídica deduzida no processo é que terão legitimidade

para estar em juízo”41. 

37 BENÍTEZ, Jorge Parra. Derecho Procesal Civil. Pag. 101/102.
38 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Pág. 68.
39 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Vol. I. Pág. 129.
40 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Pág. 73.
41 Ibidem.



35

O  interesse  de  agir  ou  interesse  processual  engloba  a  “utilidade  do  provimento

jurisdicional pretendido pelo demandante”42. Esta condição é caracterizada pela observância

simultânea de dois elementos: necessidade e adequação. Nessa esteira, deve ser levado em

consideração se a demanda ajuizada é realmente necessária para solução da lide e se a via

judicial escolhida é adequada para satisfazer a pretensão.

É nesse interim que podemos questionar a inclusão da mediação como um requisito de

admissibilidade. Isso porque se não houver o procedimento da mediação prévia, poder-se-á

alegar que faltou interesse de agir, pois a demanda foi proposta sem observar a via adequada.

Portanto,  não  se  poderá  chegar  a  um provimento  final,  sendo  o  processo  extinto  sem o

julgamento de seu mérito pela não observância do requisito “interesse-adequação”. 

Se  retomarmos  o  discurso  de  Cappelletti,  no  qual  menciona  a  “terceira  onda”  de

acesso  à  justiça  como àquela  responsável  por  suprimir  barreiras  processuais,  a  opção do

legislador argentino vai de encontro ao núcleo essencial da mediação, que é ser facilitador na

resolução de conflitos, haja vista que se a parte não quiser, obrigá-la a se submeter para que

apenas um requisito processual seja atendido macula tanto o procedimento de mediação - que

tem como princípio basilar a voluntariedade das partes - quanto o próprio processo judicial

que ganhou agora um novo obstáculo. 

Deve-se  mencionar  que  o  acesso  à  justiça  implica  em  repensar  os  institutos

processuais43.  Assim,  importa  dizer  que  não  se  restringe  ao  direito  de  ação,  mas  inclui

também, a adoção de ferramentas processuais menos burocráticas e métodos alternativos de

resolução de conflitos.

42 Citação  extraída  do  texto  de:  CÂMARA, Alexandre  Freitas.  Lições  de  Direito  Processual  Civil  –  Vol.  I.
Pág.127.
43DIDIER JR., Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação. Disponível em: <http://www.juspodivm.com.br/
i/a/%7B090C3970-2C5E-423E-9D19-26ECDDC04872%7D_028.pdf>.  Acesso em: 15 de outubro de 2012.

http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B090C3970-2C5E-423E-9D19-26ECDDC04872%7D_028.pdf
http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B090C3970-2C5E-423E-9D19-26ECDDC04872%7D_028.pdf
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3- DO CONTEXTO BRASILEIRO

3.1 – DA INSTITUIÇÃO DA MEDIAÇÃO NO BRASIL

Com efeito,  a  sociedade  brasileira  tem redefinido  o  significado  de  conflito.   Esta

palavra  que  encontra  origem  no  latim  conflictus,  tradicionalmente  foi  vista  sob  uma

perspectiva negativa, sendo associada à desordem, a luta e a disputa44, situações que deviam

ser evitadas e reprimidas a qualquer custo. No entanto, percebendo-se ser algo intrínseco à

sociedade,  nas últimas décadas, uma nova denotação foi atribuída ao conflito, ao invés de

negá-lo ou escondê-lo, percebeu-se que ele poderia ser muito mais produtivo se as partes que
44 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/. Acesso em: 25 de
outubro de 2012. 

http://www.priberam.pt/dlpo/
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têm interesses  contrapostos  tivessem um espaço  para  desenvolver  seus  pontos  de  vista  e

compreender o porquê de seus embates, pois assim poder-se-ia criar uma lógica mais benéfica

e produtiva nas relações interpessoais. A esse fenômeno deu-se o nome de positivação do

conflito.

A partir deste novo ponto vista é possível vislumbrar modificações e conseqüências na

esfera jurídica. Isso porque as relações sociais são cada dia mais complexas, o povo brasileiro

tem se conscientizado de seus direitos e reclama que os mesmos sejam respeitados. Desse

modo, para atender a atual conjuntura há uma sensível abertura das instituições de nosso país

para utilização de métodos alternativos de resolução de controvérsias, que tratam do conflito

sob um novo enfoque. 

Aliado a isto,  constatou-se que grande parcela  das crises pelas quais passa a nossa

sociedade advém das crises institucionais, como a qual atingiu o Poder Judiciário, por isso as

mesmas necessitavam passar por um processo de reestruturação, o que inclui adotar novos

meios  que  tornem possível  buscar  decisões  através  de procedimentos  institucionalizados  e

transparentes45.  

Assim,  atentando-se  a  isso,  a  implementação  de  ferramentas  que  buscam  formas

alternativas  de  solucionar  os  conflitos  tem  ocorrido  de  forma  gradativa  no  Brasil.  A

conciliação,  por  exemplo,  já  faz  parte  do  contexto  da  administração  judiciária,  sendo,

inclusive, encontrada em nosso Código de Processo Civil e bojo da Lei nº 9.099/1995, que

conferiu aos Juizados Especiais Cíveis competência para tanto46.  Igualmente, a arbitragem foi

objeto de regulamentação legislativa no ano de 1996, oportunidade em que foi promulgada a

Lei nº 9.307. 

No que tange à mediação, embora ainda não se tenha uma lei que a normatize, não se

pode negar que trata de um sistema que vem, cada vez mais, ganhando espaço em nosso país.

Examinando nossa história pode-se constar que o seu implemento é almejado desde a década

de noventa. 

No ano de 1998, a nossa Suprema Corte firmou perante aos Supremos Tribunais de

Justiça  Ibero-Americanos  o  compromisso  internacional  de  fomentar  políticas  que

45Tradução livre:  “Una característica del Estado de derecho democrático y social es que no niega o reprime
conflictos existentes y busca generar las decisiones pertinentes a través de procedimentos institucionalizados y
transparante.”  Evaluación de La ley de Mediación y Conciliación – Despúes Del primer año de vigência. Pág.
5.
46 BRASIL. Lei 9.099/1995. Art. 3º. “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação  ,   processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...)” (Grifo nosso)
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promovessem a criação de Centros de Mediação como mecanismo de resolução alternativa de

conflito47. 

Além  disso,  projetos  relacionados  à  mediação  foram  desenvolvidos  tanto  por

instituições públicas governamentais quanto por não governamentais. Em todas as regiões do

país foram criados programas para promover o instituto. 

A  título  de  exemplo,  pode-se  citar:  (i)  o  “Balcão  de  Direitos”,  iniciativa  da

organização não governamental Viva Rio, que introduziu em 1997 a mediação comunitária no

seio das favelas cariocas como forma de promoção de direitos; (ii) os Núcleos de Mediação

Comunitária, anteriormente conhecidos como Casa de Mediação Comunitária – CMC, criados

em 1998 pelo Governo do Estado do Ceará e, atualmente, coordenado pelo Ministério Público

Estadual,  com  a  finalidade  de  solucionar  os  conflitos  sociais;  (iii)  o  Programa  Justiça

Comunitária, implementado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal no ano de 2000, cujo

objetivo é proporcionar assistência jurídica utilizando sobretudo a mediação. (iv) a Resolução

Administrativa nº 72/09, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que regulamenta o uso da

mediação judicial neste estado. 

O sucesso dos referidos programas culminou na necessidade de criar uma “política

pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução

de litígio”48, todavia, essa apenas foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010,

por meio da Resolução 125/2010, que pela  importância  no cenário atual,  sua análise  será

objeto de um tópico próprio. 

3.2 – DA RESOLUÇÃO Nº 125/10 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ é órgão do Poder Judiciário  nos termos do

artigo 97, I-A da Constituição Federal de 1988. Sua criação ocorreu por meio da Emenda

Constitucional nº 45/2004 que promoveu em nosso país a denominada “Reforma Judiciária”.

47 Inteiro teor do compromisso firmado pelo Brasil. “As Cortes e Supremos Tribunais Ibero-americanos presentes
nesta  Reunião  de  Cúpula,  conscientes  da  importância  de  garantir  de  maneira  eficaz  o  acesso  à  Justiça,
reconhecemos a necessidade de promover mecanismos alternos de resolução de conflitos através das seguintes
políticas: Promover  a  utilização  dos  mecanismos  alternos  de  resolução  de  conflitos. As  Cortes  e  Supremos
Tribunais deverão estabelecer o âmbito de aplicação dos mecanismos de solução alterna de conflitos.  Realizar as
políticas mediante as seguintes ações: 1. Elaborar projetos relacionados com a tipificação dos assuntos que devem
ser submetidos aos mecanismos alternos na resolução de conflito. 2. Elaborar um estudo de custos econômicos e
da  oportunidade  dos  mecanismos  de  solução  alterna  de  conflitos. 3.  Avaliar  a  eficiência  da  conciliação,  da
resolução de controvérsias em igualdade (juízes de paz) e da arbitragem interna e internacional. 4. A criação de
um sistema de conciliação e arbitragem ibero-americano. 5. Educar para a negociação dos conflitos, tanto os
cidadãos quanto os que participaem de cada mecanismo.   6. Promover a criação de Centros de Mediação como  
outro mecanismo de resolução alternativa de conflito.” (Grifo nosso)
 
48 BRASIL. Resolução nº 125/10, do Conselho Nacional de Justiça. Exposição de Motivos. 
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Trata-se, em verdade,  de um órgão  “com atribuição de efetivar  a supervisão da atuação

administrativa e financeira do Poder Judiciário”49. 

Em sessão plenária, que ocorreu em 29 de novembro de 2010, o Conselho aprovou a

Resolução nº  125.  Esse  documento,  assinado pelo  então  presente,  ministro  Cezar  Peluso,

buscou consolidar uma política pública nacional de estímulo à utilização de meio consensuais

de resolução de controvérsias. 

Ao compreender que o princípio fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º,

XXXV, da  Constituição  Federal,  não  se  limita  ao  mero  acesso  ao  Poder  Judiciário,  mas

envolve o acesso a soluções justas e a efetivação de direito, buscou o Conselho Nacional de

Justiça incentivar que o Poder Judiciário incorporasse novas formas de solução consensuais

dos problemas jurídicos e conflitos de interesses que ocorrem no país.

Primeiramente,  é  importante  esclarecer  que a  Resolução do Conselho Nacional  de

Justiça  tem natureza  jurídica  de  ato  normativo  primário,  pois  como já  explicitado,  o  seu

fundamento jurídico é extraído da própria Constituição Federal50. 

A referida resolução tem como finalidade 

“organizar  e  uniformizar  os  serviços  de  conciliação,  mediação  e  outros
métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades
de  orientação  e  práticas,  bem como para  assegurar  à  boa execução  da
política pública, respeitada as especifidades de cada segmento da Justiça.”
51

Por meio dessa organização acredita-se ser possível criar a base para a implementação

de juízos de resolução alternativa de conflitos, que seriam órgãos judiciais especializados em

métodos não-adversariais.   Em verdade o que se busca é  abrir  espaço,  dentro do próprio

49 MENDES, Gilmar Ferreira.  Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires
Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco.  Pág. 1033.
50 “Resoluções são atos, normativos ou individuais, emanados de autoridade de elevado escalão administrativo,
como, por exemplo, Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou de algumas pessoas administrativas
ligadas ao Governo. Constituem matéria das resoluções todas as que se inserem na competência específica dos
agentes ou pessoas jurídicas responsáveis por sua expedição. Tais resoluções são típicos atos administrativos,
portanto,  natureza  derivada,  pressupõem sempre  a  existência  de  lei  ou  outro  ato  legislativo  a  que  estejam
subordinadas. Destarte, não se confundem com as resoluções previstas no texto constitucional, como é o caso das
relacionadas  no art.  59, VII,  que integram o processo legislativo. Trata-se de ato autônomos e de natureza
primária,  não se  configurando  como atos  administrativos  propriamente  ditos.  É  a mesma hipótese,  aliás,
contemplada no art. 5º, § 2º, da EC 45/2004 (Reforma do Judiciário), segundo o qual caberá ao Conselho
Nacional  de Justiça,  enquanto  não sobrevier  o Estatuto da Magistratura,  a  edição de resolução para
disciplinar  o funcionamento  do órgão e  definir  as  atribuições  do Ministro-Corregedor.”  CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Pág. 131. (Grifo nosso)  
51 BRASIL. Resolução nº 125/10, do Conselho Nacional de Justiça. Exposição de Motivos.
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Judiciário,  para  novas  formas  de  extinguir  o  conflito  além  do  tradicional  formato

adjudicatório.  

Nesse ponto, a Resolução revela a inclinação do Poder Judiciário em não abrir mão do

monopólio  na  resolução de  conflitos  que,  vale  salientar,  não  deve  ser  confundido com o

princípio da Jurisdição Una52,  porquanto a nossa Carta Maior confere ao Estado apenas a

exclusividade no exercício da jurisdição que não é sinônimo de solução das controvérsias. 

A Resolução é composta de 19 artigos, distribuídos em quatro capítulos, que versam

sobre: a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse, as atribuições do

Conselho Nacional de Justiça, as atribuições dos Tribunais e o Portal da Conciliação.

Ao realizar uma leitura do documento em comento, percebe-se que a consolidação de

uma política nacional só será viável se reunir esforços de todos os órgãos do Poder Judiciário

e se forem firmadas parcerias com entidades públicas e privadas, incluindo universidades e

instituições de ensino.

Além disso,  a  Resolução  estabelece  que  os  Tribunais  do  nosso  país  devem  criar

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflito e Centros Judiciários

de Solução de Conflitos e Cidadania, sendo ainda, estabelecido um prazo para a criação dos

mesmos. Igualmente, os Tribunais devem desenvolver bancos de dados com as informações

de cada Centro.

Os conciliadores e mediadores que atuarem nesses Centros devem participar de um

curso de capacitação e se submeterem a uma periódica reciclagem e à avaliação das partes que

utilizarem desses procedimentos. 

A Resolução também cria o Portal da Conciliação, no  site do Conselho Nacional de

Justiça (www.cnj.jus.br), espaço em que são divulgadas as atividades realizadas em prol da

implementação das formas pacíficas de resolução de conflito, publicadas diretrizes e abriga

um fórum permanente de discussão e participação da sociedade civil. 

3.3 – DOS ESFORÇOS LEGISLATIVOS

A promulgação de uma lei que trate especificamente da mediação é um anseio antigo

em  nosso  país.  Por  motivos  didáticos,  escolheu-se  analisar  as  principais  proposições

legislativas que buscaram regulamentar o instituto, a saber: o Projeto de Lei nº 94/2002, o

Projeto de Lei nº 166/10, Projeto de Lei nº 8.046/2010 e o Projeto de Lei nº 517/11.

52 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º, XXXV, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a Direito.”
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Salienta-se que como trata de legislação que pretende dispor sobre direito processual,

compete  à  União  regular  a  matéria,  nos  termos  do  artigo  22,  inciso  I,  da  nossa  Carta

Constitucional. 

3.3.1 – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94/2002 (PLC 94/02)

O Projeto de Lei da Câmara nº 94/2002, que tramita no âmbito do Senado Federal,

teve sua origem na Câmara dos Deputados com o Projeto de Lei nº 4.827/98, cuja autora é a

Deputada Zulaiê Cobra. 

O mencionado projeto tem como finalidade dar disciplina jurídica à mediação, seja ela

judicial, seja extrajudicial, buscando assim, instituir e disciplinar como método de prevenção

e solução de conflitos. 

Inicialmente, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação

da Câmara dos deputados e, logo após, encaminhado ao Senado Federal, oportunidade em que

o projeto de lei foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Segundo o sumário de tramitação do projeto53, em 07 de março de 2003 foi designado

como relator  do  projeto  o  Senador  Pedro  Simon,  que  propôs  algumas  emendas  ao  texto

original  e votou por sua aprovação.  Cumpre ressaltar  que,  durante as reuniões  a  CCJ, os

Senadores  Juvêncio  da  Fonseca  e  Aloizio  Mercadante  elaboraram  emendas  ao  relatório.

Ademais,  o  Senador Eduardo Suplicy requereu a vista  do projeto  e  embora o andamento

processual  afirme  que  este  não  ofereceu  manifestações,  no  bojo  do  parecer,  encontra-se

relatório substitutivo  apresentado por ele,  pautado em posição adotada pelo Ministério  da

Justiça, o que motivou mudanças na redação do parecer para que passasse a contemplar as

propostas apresentas. 

Após inúmeras reuniões foi aprovado em 21 de junho de 2006 o relatório do Senador

Pedro  Simon,  que  passou  a  constituir  parecer  favorável  da  CCJ,  anexando  as  emendas

sugeridas e formulando um documento substituto.  Além disso, no dia 11 de julho de 2006,

em  plenário,  o  Senado  aprovou  o  substitutivo  ao  projeto  originário  da  Câmara,  sendo

devolvido a  esta  casa,  conforme determina  o processo legislativo  estabelecido  pela  nossa

Constituição Federal de 198854.

53 SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94/2002 – Sumário da Tramitação. Disponível
em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=53367>. Acesso em: 29 de outubro
de 2012. 
54 BRASIL. Constituição Federal de 1988.  Art. 65 ”O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar,
ou arquivado, se o rejeitar.  Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora  .  ” (Grifo
nosso)
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O parecer registra que sua elaboração contou com a participação de representantes da

sociedade  civil  e  de  instituições  públicas,  que,  através  de  sugestões,  colaboraram com o

aprimoramento da proposta inicial. Ademais, consigna que todo projeto vai ao encontro dos

requisitos formais e materiais de constitucionalidade e, inclusive, assinala que os avanços na

regulamentação  da  mediação  é  um forma de  implementar  o  direito  constitucional,  recém

implantado  à  época  com a  Emenda  Constitucional  º  45/2004,  que  bradava  pela  razoável

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação55.

O texto substitutivo (Emenda nº 1-CCJ) prevê seis capítulos, nos quais são tratadas as

modalidades  da  mediação,  a  função  dos  mediadores  e  seu  registro,  e  a  fiscalização  da

atividade mediatória.

Inicialmente,  buscou-se conceituar  o instituto.  Nessa oportunidade,  entendeu-se que

“mediação é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial  que,  escolhido ou aceito

pelas  partes  interessadas,  as  escuta,  orienta  e  estimula,  sem apresentar  soluções,  com o

propósito de lhes permitir a prevenção ou solução de conflitos de modo consensual”56. Tal

definição é importante porque dela se estrutura toda a proposta legislativa.

Assevera  que  a  mediação  é  estabelecida  apenas  para  conflitos  de  natureza  civil,

podendo ser aplicada a todo conflito ou parte dele.  Outrossim, reforça que a sua utilização

será lícita “em toda matéria que admita conciliação, reconciliação, transação ou acordo de

outra  ordem”57. Diante  disso,  podemos  destacar  que  o  legislador  desde  já  diferencia  o

instituto da mediação e o instituto da conciliação, diferente de outros países, como os Estados

Unidos da América, no qual esses termos são utilizados como sinônimos.

Ademais,  classifica a mediação quanto ao momento da instauração (paraprocessual

prévia ou incidental)  e quanto à qualidade dos mediadores (judicial  ou extrajudicial),  bem

como impõe o sigilo como uma característica de todo o procedimento. 

A redação ainda tratou de fixar quem poderia atuar como mediador.  Nota-se que é

preciso  ser  pessoal  capaz  para  ser  mediadora,  como  não  complementa  se  a  capacidade

necessária  é  a  civil,  pode-se  emprestar  o  conceito  dado  pelo  nosso  Código  Civil  que  e

compreender que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”58. Além disso, é

55  Íntegra do texto. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º,  LXXVIII “A todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”
56 BRASIL.  SENADO FEDERAL.  EMENDA Nº  1  – CCJ (SUBSTITUTIVO)  AO PROJETO DE LEI  DA
CÂMARA Nº 94 DE 2002. Art.  2º.  Disponível  em:  http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=53367. Acesso em: 29 de outubro de 2012.
57Ibidem. “Art. 4º É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação, reconciliação, transação ou acordo
de outra ordem.”
58 BRASIL. Código Civil de 2002. Art. 1º. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=53367
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=53367
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preciso ter conduta ilibada, conceito vago, haja vista ser preciso estabelecer parâmetros para

poder determinar  que a conduta praticada é honrosa e integra.  Compulsando os artigos,  é

possível  verificar  comportamentos  que,  se  praticados,  ensejam  a  exclusão  do  registro  de

mediador;  assim,  a  contrário  senso,  poder-se-ia  afirmar  que  a  conduta  ilibada  envolve

conduzir todo o processo mediático sem violar tais preceitos, a saber: agir com dolo ou culpa

na condução da mediação sob sua responsabilidade, violar os princípios de confidencialidade

e imparcialidade, funcionar em procedimento de mediação mesmo sendo impedido ou sob

suspeição e for condenado em sentença criminal transitada em julgado. 

Como supracitado, os mediadores são classificados em judiciais e extrajudiciais. Os

primeiros, segundo a proposição legislativa, devem, necessariamente, ser advogados com pelo

menos  três  anos  de  experiência  nas  atividades  jurídicas,  enquanto  os  segundos  são

independentes, mas em ambos os casos, devem ser selecionados e inscritos no Registro de

Mediadores.  

A reserva da função de mediador judicial aos advogados imposta pelo texto deve ser

vista com cautela. Como leciona o professor Humberto Dalla, “a mediação é uma atividade

artesanal”59, assim, mais que conhecimentos jurídicos, o mediador deve ter habilidade técnica

para levar às partes a entender quais são seus interesses e como podem, sozinhas, chegar a

uma  solução  pacífica  que  importe  em  benefícios  mútuos.  Portanto,  verificando  que  o

mediador é pessoa capacitada, com formação técnica e experiência prática para conduzir o

presente caso, não haveria necessidade de exigir o título de advogado.

Ao seu turno,  o  projeto  de lei  em questão  estabelecia  a  mediação  obrigatória  nos

processos de conhecimento, sendo sua observação apenas nas nove hipóteses elencadas nos

incisos que compunham o artigo 34 desse documento.  Nesse rol taxativo, encontravam-se, a

título de exemplo, ações de interdição, ações que versam sobre direito indisponível e ações

cautelares60. A obrigatoriedade é sempre objeto de ataques por parte da douta doutrina, isso

porque a voluntariedade em se submeter à mediação é característica intrínseca ao instituto e,

impor as partes esse procedimento em algumas situações, pode apenas retardar a solução do

conflito.

59 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. O novo CPC e a mediação: reflexões e ponderações. Disponível em:
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/O_novo_CPC_e_a_Mediacao.PDF>. Acesso em: 26 de dezembro de
2012.
60 Texto na integra. “Art. 34. A mediação incidental será obrigatória no processo de conhecimento, salvo nos
seguintes casos: I – na ação de interdição; II – quando for autora ou ré pessoa de direito público e a controvérsia
versar  sobre direitos indisponíveis;  III – na falência,  na recuperação judicial  e na insolvência civil;  IV – no
inventário e no arrolamento; V – nas ações de imissão de posse, reivindicatória e de usucapião de bem imóvel; VI
– na ação de retificação de registro público; VII – quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou
pela arbitragem; VIII – na ação cautelar; IX – quando na mediação prévia, realizada na forma da seção anterior,
tiver ocorrido sem acordo nos cento e oitenta dias anteriores ao ajuizamento da ação”.

http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/O_novo_CPC_e_a_Mediacao.PDF
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Outra  consideração  importante  a  ser  feita  é  quanto  

à remessa de cópia dos autos processuais ao mediador depois de feita a designação inicial.

Acredita-se que o acesso ao processo pode influenciar em sua neutralidade. É sabido que a

lógica  processual  induz  ao  “binômio  ganhador-perdedor”,  no  qual  necessariamente  há  a

vitimização de uma das partes. Tendo em vista que o alvo da mediação é justamente pacificar

as relações e compreender os interesses intrínsecos das partes, desconstruindo a animosidade

entre elas e permitindo que as mesmas tenham autonomia para solucionar suas controvérsias,

seria mais indicado que o mediador  trabalhasse somente com as informações  dadas  pelas

partes no momento da sessão, o que garantiria sua imparcialidade e neutralidade no caso. 

É importante mencionar que o projeto em análise também buscava alterar a redação do

artigo 331 do Código de Processo Civil, bem como acrescentar o artigo 331-A ao  Codex61.

Neles  era  reforçado  o  desejo  do  legislador  de  aplicar  ao  dia  a  dia  forense  os  métodos

alternativos de resolução de conflito, tais como a conciliação e a arbitragem. 

Ao retornar à Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), que o recebeu em 07 de agosto de 2006. Apesar de

a época tramitar em regime de prioridade, parece que desde a vista à CCJC o projeto de lei

ficou esquecido. 

Segundo consulta ao site da Câmara dos Deputados, somente em 12 de julho de 2011,

foi apresentado parecer às emendas feitas pelo Senado, na qual o Deputado Arthur Oliveira

Maia  opinou  pela  constitucionalidade  da  proposição  legislativa,  vetando  do  substitutivo

61 BRASIL. Código de Processo Civil. O artigo 331 prevê que “Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas
nas  seções  precedentes,  e  versar  a  causa  sobre  direitos  que  admitam  transação,  o  juiz  designará  audiência
preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo
fazer-se representar  por procurador ou preposto,  com poderes  para transigir.  § 1o Obtida a conciliação,  será
reduzida a termo e homologada por sentença. § 2o Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz
fixará os pontos controvertidos,  decidirá as  questões processuais  pendentes  e  determinará as provas a  serem
produzidas,  designando audiência  de instrução  e julgamento,  se necessário.  § 3o Se o direito em litígio não
admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá,
desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2 o”.  Na hipótese de ser aprovada a
propositura legislativa em análise, passaria a vigorar o seguinte texto:  “Art. 331. Se não se verificar qualquer das
hipóteses previstas nas seções precedentes, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo máximo
de trinta dias, para qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou
preposto, com poderes para transigir. §1º Na audiência preliminar, o juiz ouvirá as partes sobre os motivos e
fundamentos da demanda e tentará a conciliação, mesmo tendo sido realizada a tentativa de mediação prévia ou
incidental. §2º A lei local poderá instituir juiz conciliador ou recrutar conciliadores para auxiliarem o juiz da
causa na tentativa de solução amigável  dos conflitos.  §3º Segundo as peculiaridades do caso,  outras  formas
adequadas de solução do conflito poderão ser sugeridas pelo juiz, inclusive a arbitragem, na forma da lei, a
mediação e a avaliação neutra de terceiro. §4º A avaliação neutra de terceiro, a ser obtida no prazo a ser fixado
pelo juiz, é sigilosa, inclusive para este, e não vinculante para as partes,  sendo sua finalidade exclusiva a de
orientá-las  na  tentativa  de composição  amigável  do  conflito.  §5º  Obtido o acordo,  será  reduzido  a  termo e
homologado pelo juiz. §6º Se, por qualquer motivo, a conciliação não produzir resultados e não for adotado outro
meio de solução do conflito, o juiz, na mesma audiência,fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões
processuais  pendentes  e  determinará  as  provas  a  serem  produzidas,  designando  audiência  de  instrução  e
julgamento, se necessário.”   Outrossim, seria acrescentado o artigo 331-A, que determina que “Em qualquer
tempo e grau de jurisdição, poderá o juiz ou tribunal adotar, no que couber, as providências no artigo anterior.”
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somente os artigos 15, 17 a 20, 25, inciso V, 27 e 41, parágrafo único e 45 que  “obriga

órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil,  os Tribunais de Justiça e a Defensoria

Pública  a  realizarem  atividades  que  são  de  sua  competência,  estes  dois  últimos  por

pertencerem à hierarquia administrativa de outros Poderes da República” 62.

3.3.2 – PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166/2010 (PLS 166/10)

O Projeto de Lei  do Senado nº 166/2010, cuja autoria  é atribuída ao Senador José

Sarney,  teve a  desafiadora incumbência  de preparar  o anteprojeto  de um novo Código de

Processo Civil Brasileiro. 

Para tanto, foi instituída, através do ato do Presidente do Senado Federal nº 379 de

2009, uma comissão com renomados processualistas. Seu objetivo era amadurecer as idéias

que deveriam estar presentes no Anteprojeto. Ademais, inúmeras audiências públicas foram

realizadas em diversas cidades do país com o intuito de democratizar o debate durante todo o

processo legislativo. 

Especificamente, no que tange à mediação, pode-se destacar a 4ª Reunião da Comissão

de Juristas que ocorreu em Brasília aos 8 dias de março de 2010.  Nesse encontro foram

realizadas  ponderações  acerca  dos  métodos  pacíficos  de  resolução  de  conflito  que  serão

abaixo analisadas63.

O Ministro Luiz Fux, presidente da comissão de juristas, chamou a atenção para a

forte  oposição  de  incluir  no  processo  judicial  os  “conciliadores  leigos”.  Segundo  ele,  a

inclusão de um corpo de mediadores e conciliadores pagos pelo Estado para auxiliar o Juiz e

elevar as partes à composição do litígio não estaria sendo bem recebida.

No entanto, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro destacou que o acordo é a melhor forma

para  uma solução barata,  rápida  e  com maior  satisfação  das  partes,  contudo,  enfatizou  o

contexto cultural de nosso país. Segundo o professor, em pesquisas empíricas realizadas por

ele, foi constatado que os jurisdicionados gostam de estar na presença do juiz e que o maior

número de acordos eram firmados em sua presença e não na do conciliador.Para ele, existe no

Brasil a “cultura da confiança do Juiz”. 

62 BRASIL.  CÂMARA DOS DEPUTADOS  FEDERAIS.  Relatório  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e
Cidadania.  Disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36CDBFE245C3DB4411A32EBF6
5B96563.node1?codteor=898764&filename=Tramitacao-PL+4827/1998>. Acesso em: 29 de outubro de 2012. 
63 Ponderações realizadas com base nas Notas taquigráficas da 4ª Audiência Pública da Comissão de Juristas.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36CDBFE245C3DB4411A32EBF65B96563.node1?codteor=898764&filename=Tramitacao-PL+4827/1998
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36CDBFE245C3DB4411A32EBF65B96563.node1?codteor=898764&filename=Tramitacao-PL+4827/1998
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Diante  do  impasse,  José  Miguel  Garcia  Medina,  sugeriu  a  implantação  de  um

procedimento  experimental,  como  já  observado  no  direito  comparado.  Segundo  ele  a

mediação seria aplicada em alguns locais determinados e funcionaria durante um período pré-

determinado. 

O  ministro  Luiz  Fux,  reforçou  a  posição  de  que  a  conciliação  e  a  mediação

aperfeiçoam o relacionamento social e são a melhor forma de resolver os conflitos, citando o

Professor Barbosa Moreira, afirmou que o juiz não podia conseguir um resultado equivalente

à conciliação, isso porque as partes, mutuamente, têm que ceder de modo que todas elas saiam

ganhando. 

Manifestou-se,  ainda,  no sentido de que o Código de Processo Civil  é  uma lei  ao

mesmo tempo processual  e  procedimental,  desse  modo,  aprovou a comissão  “dentro das

disposições  gerais,  na  parte  geral,  que  a  conciliação  seria  o  primeiro  ato  do  Juiz  no

processo, aprovando se que pelo que a experiência prática revela, os juízes são os melhores

conciliadores, porque têm conhecimento técnico daquilo que está se travando”64. Todavia,

Adroaldo Furtado Fabrício salientou que, tendo em vista a resistência dos juízes, a melhor

opção seria cada Tribunal criar um quadro de conciliadores. Ele acredita que a conciliação

feita por alguém externo à relação processual pode ser mais produtiva, isso porque, crê o

jurista  que  é  “mais  fácil”  as  partes  chegarem  a  uma  posição  benéfica  a  todos  e,

principalmente,  o juiz não se vincula a nenhuma posição exposta pelos envolvidos,  o que

pode macular sua imparcialidade no julgamento. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, defensora dos métodos pacíficos, afirmou que negar a

utilização dos métodos alternativos de resolução seria ir de encontro à história. Assevera que a

lei é capaz de mudar a cultura do povo, assim, o Código deve prever a participação das partes

na solução dos conflitos.

Diante dos questionamentos levantados, Humberto Theodoro Junior, trouxe a baile a

experiência francesa. Citando Roger Perrot, afirmou que uma das grandes evoluções pela qual

passou  o  direito  francês  se  deu  pela  adoção  de  soluções  conciliatórias,  que  naquele  país

acontece  em  dois  momentos,  a  saber:  antes  do  ingresso  no  Juízo  como  condição  de

procedibilidade  e  durante  a  instrução  processual.  Em  todos  os  casos  é  um  terceiro  não

interessado, e não o juiz, que conduz o procedimento.

Após  as  discussões  pertinentes  os  juristas  fixaram  como  ideologia  da  comissão  a

necessidade  de  conferir  aos  Tribunais  de  Justiça,  em suas  leis  de  organização  judiciária,

64 Notas taquigráficas da 4ª Audiência Pública da Comissão de Juristas, p. 96.  
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competência  para  instituir  a  figura  dos  conciliares  e  mediadores  dentro  de  suas  próprias

especificidades. 

A 5ª Audiência Pública realizada na cidade de São Paulo, no dia 26 de março de 2010

também deve ser mencionada quando se trata de mediação. Nesta oportunidade, a Profª. Ada

Pellegrini Grinover salientou a importância do emprego de meios alternativos de solução de

controvérsias.  Leciona  a  douta  doutrinadora  que  a  mediação  e  a  conciliação  são  os

instrumentos adequados para fazer face ao enorme volume de litigiosidade. Isso porque ela

afirma que 

“Não adianta ter uma boa lei processual para resolver os conflitos que na
verdade são sociológicos, e o processo jurisdicional não pacifica, embora se
diga aos estudantes que a prestação jurisdicional tem a função pacificadora, a
sentença não pacifica, basta ver o que acontece depois, na fase de execução e
nos recursos. (...) A lei não é suficiente, a causa sociológica da litigiosidade e
a  própria  litigiosidade  deve  ser  pacificada  prioritariamente  por  meios
alternativos autoconsensuais, como a conciliação e a mediação.”65

Com efeito, para a professora, deve-se 

“elevar os mediadores e conciliadores judiciais à posição de auxiliares
da  justiça  devidamente  remunerados,  e  a  previsão  de  uma  seção
prévia  à  audiência  preliminar  sob  orientação  de  mediadores  e
conciliadores,  para  que  as  partes  sejam  esclarecidas  sobre  meios
consensuais de solução de conflitos, que falta ainda conhecimento e
orientação.  O  tratamento  adequado  das  medidas  cautelares  e
antecipatórias, podendo a medida antecipatória satisfativa dispensar a
sentença de mérito.”66

O PLS nº 166/2010 foi apresentado ao Senado pela Comissão de Juristas em junho de

2010. Na redação da proposição legislativa foi estabelecido, entre os artigos 134 e 144, quando

trata  dos  auxiliares  da  justiça,  uma  seção  própria  para  abordar  os  conciliadores  e  os

mediadores judiciais67.

 A inclusão da mediação no anteprojeto foi uma atitude inédita em nosso ordenamento

jurídico. Concedeu-se às partes maior autonomia na solução dos seus litígios, desejou-se que

65 Notas taquigráficas da 5ª Audiência Pública da Comissão de Juristas, p. 19.  
66 Ibidem.  
67 Texto Original do PLS 166/2010. Vide Anexo II. 
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elas sejam protagonistas, ao passo que podem encerrar o processo pelo uso da mediação ou

conciliação. 

3.3.2.1 RELATÓRIO DO SENADOR VALTER PEREIRA

Seguindo  o  rito  do  Regimento  Interno  do  Senado  Federal  uma  vez  apresentado  o

anteprojeto, o texto passou pela apreciação de uma comissão temporária, cujo relator, Senador

Valter Pereira, com o auxilio de uma comissão técnica formada por Athos Gusmão Carneiro,

Cassio Scarpinella Bueno, Dorival Renato Pavan e Luiz Henrique Volpe Camargo, após uma

extensa análise, elaborou Relatório e Texto Substitutivo. 

O  texto  substitutivo  realiza  algumas  ponderações  quando  se  trata  de  mediação  e

conciliação. A competência para criar um setor de conciliação e mediação ou de formas de

autocomposição  de  conflito  continua  a  cargo  do  Tribunal  de  Justiça  de  cada  Estado.

Reforçando a ideia de voluntariedade das partes em participar do procedimento, consigna a

redação  substitutiva  que  o  mediador  auxiliará  àqueles  que  estiverem  interessados  a

compreender as questões e os interesses em comento. 

Diferentemente do texto original, a nova redação, por exemplo, dispensa a necessidade

de  o  mediador  ser  advogado  inscrito  nos  quadros  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil.

Igualmente  determina  que  os  mediadores  advogados,  leia-se,  pertencentes  à  Ordem  dos

Advogados do Brasil, que estão inscritos no Tribunal, não podem “exercer a advocacia nos

limites  da  competência  do  respectivo  Tribunal  e  integrar  escritório  de  advocacia  que  o

faça”68.

Assevera que a distribuição, alternada e aleatória dos casos aos mediadores, observará

o quadro de inscrição no respectivo Tribunal e a sua formação, o que demonstra o anseio do

legislador de que a pessoa que conduza a mediação tenha a maior experiência possível naquele

tipo  de  litígio,  o  que,  sem dúvida,  garantirá  maior  qualidade  da  solução  construída  pelos

envolvidos. 

3.3.3 – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8.046/10 

68 SENADO  FEDERAL.  TEXTO  SUBSTITUTIVO  AO  PROJETO  DE LEI  DO SENADO  Nº  166/2010  –
Sumário  da  Tramitação.  Art.  147. Disponível  em:  <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=97249.>. Acesso em: 29 de outubro de 2012.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249
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De mais a mais, após as modificações, o projeto foi encaminhado para a Câmara de

Deputados, sob o número 8.046/10, onde se encontra até a conclusão do presente trabalho.

Nessa  casa  legislativa,  o  deputado  Sergio  Barradas  foi  designado  como  relator  de  uma

comissão especial formada para proferir parecer acerca do estabelecido em sede do Senado69.

Ao contrário  dos  textos  anteriores  nos  quais  a  criação dos  centros  de  mediação  e

conciliação era facultativa aos Tribunais, o relatório estabelece com obrigação dos Tribunais a

implantação de espaços que estimulem a autocomposição.  Outrossim, indica que caberá ao

Conselho  Nacional  de  Justiça  indicar  as  diretrizes  para  a  implementação  dos  referidos

Centros.

A atual  redação ainda afirma que a  mediação será indicada para os casos em que

houver relação continuada e que as partes terão livre autonomia para conduzir  as sessões,

podendo dispor, inclusive, sobre as regras procedimentais.

Além disso, achou por bem o legislador criar a opção de uma carreira pública para

conciliadores e mediadores, caso os Tribunais de Justiça entendam ser a melhor forma de

acesso a essas funções, que passam a ser consideradas cargos de auxiliares da justiça, cujo

acesso se dará por meio de concurso público de provas e títulos. 

Num outro giro, o projeto de lei abre espaço para que conflitos administrativos sejam

solucionados através da utilização de métodos pacíficos de resolução de conflito. Atualmente,

a utilização desses métodos é possível em sede da Advocacia Geral da União quando exerce

sua função institucional de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal70

através da Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal. Trata-se, em verdade, de

um órgão  com competência  para  identificar  os  litígios  e  buscar  os  meios  alternativos  de

resolução de controvérsias para conflitos entre órgãos e entidades da Administração Federal. 

Nesse diapasão, o texto substitutivo proposto pela Câmara dos Deputados propõe, in

verbis: 

“Art. 156. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
criarão  câmaras  de  mediação  e  conciliação,  com  atribuições
relacionadas  à  solução  consensual  de  conflitos  no  âmbito
administrativo, tais como:

69 Cumpre informar, que a data de apresentação do presente trabalho monográfico o Projeto de Lei nº 8.046/10
caminhava sob a relatoria do Deputado Federal Paulo Teixeira, filiado ao PT de São Paulo, que ainda não havia
apresentado novo relatório conclusivo.
70 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 131.
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I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração
pública;
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos,
por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento
de conduta.”

3.3.4 – PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517/11 (PLS 517/11)

O Projeto  de  Lei  do  Senado  nº  517,  cuja  autoria  é  atribuída  ao  Senador  Ricardo

Ferraço, foi apresentado no dia 25 de agosto de 2011 com o fito de reavivar o debate para a

implementação  de  uma  lei  que  institua  e  discipline  a  mediação  em  nosso  ordenamento

jurídico, tendo em vista que a tramitação do Projeto de Lei da Câmara 94/2002 encontra-se

parada.

Segundo consta no sumário de tramitação, disponível no site do Senado, na data em

que foi protocolada a proposição legislativa,  após a leitura em plenário, foi determinado a

remessa do projeto à Comissão de Constituição e Justiça e aberto o prazo de cinco dias úteis

para que emendas fossem propostas depois da sua publicação. Vencido o referido prazo em 02

de  setembro  de  2011,  e  não  tendo  sido  oferecidas  emendas;  aguarda-se,  desde  então,  a

designação de relator, o que não ocorreu até o presente momento71. 

O  PLS  517/11  é  resultado  de  um  amadurecimento  do  legislador  pátrio  frente  ao

instituto  e  uma  melhor  adequação  à  realidade  brasileira,  sua  redação  contou  com  a

colaboração de juristas especializados no tema como Humberto Dalla Bernadina de Pinho, o

que sem dúvida, enriqueceu o trabalho.

 O texto foi estruturado em 26 artigos, divididos em cinco capítulos, nos quais são

tratados os casos passíveis de mediação, as especificidades da mediação judicial, da mediação

extrajudicial e do acordo.

Em  breve  resumo,  pode-se  dizer  que  o  projeto  em  análise  ampliou  o  objeto  da

mediação anteriormente estabelecido no Projeto de Lei da Câmara nº 94/2002. Logo em seu

artigo 1º fica determinado que a mediação pode ser utilizada em qualquer matéria que a lei

não proíba as partes de negociarem, não mais sendo restrito à matéria civil.

O conceito de mediação é reformulado, no lugar de percebê-lo como uma atividade

técnica, o legislador a define como um processo decisório, sendo o mediador um auxiliador

das partes para a pacificação do conflito.

Dentre as inovações trazidas por esse novo projeto, vale citar o rol de princípios que

estruturam o processo de mediação. In verbis:

71 Dados colhidos em 30 de outubro de 2012.
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“Art.  3º  O  processo  de  mediação  tem  por  princípios  básicos:
I.imparcialidade do mediador; 
II.autodeterminação das partes no que tange o
conteúdo do acordo ou não acordo;
III.voluntariedade em participar da mediação;
IV.igualdade das partes e de seu poder decisório;
V.confidencialidade na forma desta lei;
VI.comunicação direta entre as partes na busca de
soluções, sempre que possível;
VII.eticidade;
 VIII.potencialização do acesso à Justiça.”

 Trata-se  de  um  rol  exemplificativo,  o  próprio  caput do  artigo  intitula  como

“princípios  básicos”.  Por  meio  deles  é  possível  perceber  a  preocupação do legislador  em

resguardar que valores fundamentais à mediação sejam observados.

Nota-se que a proposição estabeleceu que a mediação é indicada, sobretudo, para as

relações  continuadas.  Ademais,  a  participação  das  partes  nesse  procedimento  deve  ser

facultativa, afastando a obrigatoriedade que continha no Projeto de Lei nº 94 de 2002 - tão

reprimida pela doutrina- e marcada por um processo confidencial e sigiloso

Igualmente, fixou-se que o procedimento aplicado à mediação judicial e os requisitos

para o exercício da atividade de mediador serão regidos pelo Código de Processo Civil e pelo

Conselho  Nacional  de  Justiça,  enquanto  o  regulamento  a  ser  adotado  na  mediação

extrajudicial  competirá  à  instituição  provedora  ou  ao  mediador  autônomo.  Quanto  a  esse

ponto algumas considerações devem ser tecidas, porque acredita-se que seria melhor reunir

todo esse procedimento  em um único documento  a  fim de  garantir  uniformidade em sua

utilização, deixar que o procedimento seja regulado por cada instituição pode descaracterizar

o instituto da mediação, melhor seria que o Conselho Nacional de Justiça estabelecesse uma

única diretriz tanto para mediação judicial quanto para a extrajudicial. 

É bom registrar a diferença realizada pelo projeto de lei entre conciliação e mediação.

Tal afirmação pode ser confirmada pelo artigo 13 da proposição:  “a  sessão de mediação

judicial  pode ser convolada em audiência de conciliação,  caso o mediador verifique que

aquele instrumento não se mostra adequado ao tipo de litígio e as partes não manifestem

oposição.”72 Desse modo, constata-se que o legislador adotou o entendimento, que predomina

72 SENADO  FEDERAL.  PROJETO  DE  LEI  DO  SENADO  Nº  517/11.  Art  13.  Disponível  em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791> Acesso em: 29 de outubro de
2012. 
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em nosso país, de que existe uma clara distinção na utilização desses dois métodos pacíficos

de resolução de conflito. 

Outro ponto que merece atenção é a possibilidade de existir cláusula compromissória,

que nada mais é do que convenção das partes em submeter o litígio oriundo de um contrato à

mediação. Atenta-se para o fato de ser a cláusula compromissória autônoma ao contrato que

está inserida, de maneira que subsistirá ainda que o contrato seja considerado nulo. Trata-se,

portanto, de uma inovação do projeto de lei.

Outrossim, o PLS 517/2011 contempla um capítulo próprio para regulamentar o termo

de acordo ou o termo de mediação sem acordo.  Nele é indicado que nos casos de acordo em

mediação judicial ou em mediação extrajudicial incidental deverá o mesmo ser homologado

pelo juiz para produzir efeitos processuais. Importa dizer que as partes podem transigir desde

que o acordo firmado vá ao encontro dos preceitos estabelecidos no ordenamento jurídico

brasileiro e não viole direitos indisponíveis.

Na seara processual, a decisão do juiz pela “homologação importará em extinção do

processo com resolução de mérito e só poderá ser objeto de recurso caso seja alegado e

provado vício de consentimento ou ilicitude do objeto”73. Em contrapartida, a decisão de não

homologação será irrecorrível, embora não importe em preclusão.

73 SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517/11. Art. 24, parágrafo 2º. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791> Acesso em: 29 de outubro de
2012. 
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CONCLUSÃO

A  presente  monografia  procurou  trazer  algumas  ponderações  sobre  o  instituto  da

mediação no Brasil e na Argentina, tomando como base nesse país a Província de Buenos

Aires.

A escolha da Argentina seu deu por sua proximidade com o nosso país, ou seja, após

uma breve análise de sua história, é possível perceber que ambas as sociedades passaram por

uma forte colonização extrativista e durante suas formações houve inúmeras crises internas

para que fosse possível a transição da monarquia para a república.  Igualmente, durante o

século  XX,  verifica-se  que  os  dois  países  suportaram duras  ditaduras,  colapsos  no  setor

econômico e, pela conjuntura histórica, atualmente, clamam pela prevalência de um Estado

que seja realmente democrático.

Ademais,  a  opção por  analisar  a  legislação da Província  de Buenos Aires  ocorreu

tendo em vista sua posição estratégica no país desde sua fundação. Trata-se da localidade que

sediava o porto no país, sendo o principal ponto de contato do país com o “velho mundo”, e

nos  dias  de  hoje  sedia  a  capital  da  República  Federativa  da  Argentina.  Outrossim,  a

consolidação da normatização do tema estudado, que já completa mais de dezessete anos de

vigência naquela localidade,  e a peculiar maneira como foi implantada,  foram levadas em

conta nesta pesquisa, isso porque o Brasil passa por um momento muito simbólico, no qual

olhares estão voltados para construção de uma legislação que atente para a implementação de

meios alternativos de resolução de conflitos.

Longe de esgotar o tema, mas com o intuito de compreender-se o que são os Métodos

Alternativos de Resolução de Conflitos, inicialmente, discorreu-se sobre os institutos que os
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compõem,  a  saber,  negociação,  conciliação,  mediação  e  arbitragem.  Concluiu-se  que  o

crescimento dos conflitos no seio de uma sociedade cada vez mais complexa,  atrelado ao

reduzido  número  de  magistrados,  bem  como  à  elevada  morosidade  do  judiciário,  tem

conduzido a um cenário marcado pela ineficiência da jurisdição estatal.  

Nesse  ínterim,  demonstrou-se  que  a  mediação  tem  despontado  como  um  meio

alternativo ao Poder Judiciário capaz de trazer decisões mais adequadas, uma vez que pauta

sua atuação no restabelecimento da comunicação entre os envolvidos por meio de técnicas

não adversariais, de maneira que não haverá perdedores nem vencedores, o que se busca é a

solução consensual construída inteiramente pelas partes. 

Constatou-se que no contexto pátrio,  devido à cultura adjudicatória  impregnada na

sociedade brasileira e a ausência de regulação legal para o instituto, a mediação ainda é um

método pouco utilizado e desconhecido, por isso, para sua implementação buscou-se subsidio

na experiência da Província de Buenos Aires.

Percebeu-se  naquele  país  que  por  meio  da  Lei  nº  24.573  a  mediação  judicial  foi

imposta  como requisito  de  admissibilidade  das  demandas  judiciais.  A obrigatoriedade  na

adoção do procedimento tinha como alvo uma mudança drástica na tradição da sentença que

existia. Constatou-se que, embora as muitas críticas recebidas, em verdade, foi uma forma

radical encontrada para modificar conjuntura da época, pois se sabe o poder transformador

que existe em uma lei.

No decorrer da pesquisa constatou-se que para que a mediação seja referendada como

um método eficaz para resolução de conflito faz-se necessário com a máxima urgência,  a

normatização da mesma no Brasil. Embora já se verifique esforços em difundir a aplicação

desse  instrumento  como a  edição  da Resolução nº  125 do Conselho Nacional  de  Justiça,

acredita-se que será com a promulgação de um texto legislativo que as resistências quanto à

utilização  dos  Meios  Alternativos  começarão  a  ser  superadas,  a  exemplo  do  ocorrido  na

Argentina.

Neste ponto, cumpre destacar ainda que as proposições legislativas que tramitam nas

duas  casas  do  Congresso  Nacional  Brasileiro  e  tratam,  especificamente,  da  mediação,

guardam características  muito similares  à lei  argentina,  por exemplo,  o Projeto de Lei  da

Câmara  nº  94/2002,  também limitava  a  atividade  de mediador  no âmbito  do Judiciário  a

advogados com no mínimo três anos de experiência jurídica. 

Diante do exposto, restou-se claro, que a intenção deste trabalho foi trazer uma nova

perspectiva por meio da análise da implantação do instituto da mediação em outro país que

apresenta um contexto histórico e político próximo ao nosso. Desse modo, espera-se que as
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informações  descritas  neste  texto  possam  auxiliar  na  reflexão  crítica  das  proposições

legislativas que buscam introduzir no ordenamento jurídico brasileiro a mediação. 
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ANEXO I

ESTÁGIO ATIVIDADE A SEREM EXERCIDAS
Estágio 1: Pré-mediação - exposição pelo mediador aos participantes de 

qual o seu papel e os limites da sua atuação e 
explicação acerca do que consiste a mediação.
- cobrança de postura de cooperação das partes.
- estipulação dos honorários do mediador.
Aceitação do método de composição de conflitos 
e formalização da concordância.

Estágio 2: Apresentação - apresentação das partes e do conflito.
- exposição da visão de cada participante acerca 
do conflito.

Estágio 3: Delimitação dos interesses e 
necessidades

- descoberta dos interesses por trás das posições,
através da utilização de técnicas de repergunta e 
de sessões privadas.
- delimitação dos interesses e necessidades das 
partes.

Estágio 4: Apresentação de soluções - brainstorming.
- incitação por parte do mediador para que as 
partes participem ativamente da indicação de 
soluções.
- anotação em local de ampla visibilidade na sala
de sessão das opções sugeridas pelas partes.
- exclusão das alternativas propostas que se 
afigurem invariáveis.
- criação pelos participantes de novas soluções a 
partir da mescla das inicialmente indicadas.

Estágio 5: Negociação e obtenção de 

acordo

- reafirmação da imprescindibilidade da 
cooperação das partes e da busca de soluções 
que atendam o interesse de todos.
- a apresentação de propostas e contrapropostas.
- manutenção pelo mediador da igualdade na 
comunicação das partes, para evitar imposição 
de decisões.
- obtenção de acordo, parcial ou total, ou 
declaração de impasse.

Estágio 6: Formalização do acordo - formalização do que restou acordado através 
da elaboração do termo de mediação, com o 
preenchimento dos requisitos previsto no arts. 7º
e 8º do projeto (PLC 94/2002)
- revisão jurídica, caso necessário
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Tabela extraída do texto: Disposições Gerais sobre a Mediação Civil. In Teoria Geral da Mediação à
luz do projeto de lei  e do direito comparado,  coord.  Humberto Dalla Bernadina de Pinho.  Rio de
Janeiro: Lúmen Júris. 2008. Página 164. 

ANEXO II

QUADRO COMPARATIVO

Legenda:
Texto em vermelho: redação original do Projeto de Lei do Senado nº 166/2010.
Texto em verde: alterações ao projeto original apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira.
Texto em azul: alterações apresentadas no Projeto de Lei da Câmara nº 8.046/10.

Quadro comparativo entre a redação original do projeto de Lei do Senado n.º 166, de 2010, as
alterações apresentadas no substitutivo do Senador Valter Pereira e no o texto substitutivo

apresentado pelo Projeto de Lei da Câmara nº 8.046/10.
Redação original do projeto de
Lei do Senado n.° 166, de 2010

Alterações apresentadas no
relatório-geral do Senador Valter

Pereira

Alterações apresentadas no
Projeto de Lei da Câmara nº

8.046/10.
Seção V

Dos conciliadores e
 mediadores judiciais

Seção V

Dos conciliadores e 
mediadores judiciais

Seção V

Dos conciliadores e mediadores
judiciais

Art. 134. Cada tribunal pode 
propor que se crie, por lei
de organização judiciária, um 
setor de conciliação e
mediação.
§ 1o A conciliação e a mediação 
são informadas pelos
princípios da independência, da 
neutralidade, da
autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da
oralidade e da informalidade.
§ 2o A confidencialidade se 
estende a todas as
informações produzidas ao longo 
do procedimento, cujo
teor não poderá ser utilizado para 
fim diverso daquele
previsto por expressa deliberação 
das partes.
§ 3o Em virtude do dever de 
sigilo, inerente à sua função,
o conciliador e o mediador e sua 
equipe não poderão
divulgar ou depor acerca de fatos 
ou elementos oriundos
da conciliação ou da mediação.

Art. 144. Cada tribunal pode criar 
setor de conciliação e
mediação ou programas destinados
a estimular a
autocomposição.
§ 1o A conciliação e a mediação 
são informadas pelos
princípios da independência, da 
neutralidade, da
autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da
oralidade e da informalidade.
§ 2o A confidencialidade se 
estende a todas as
informações produzidas ao longo 
do procedimento, cujo
teor não poderá ser utilizado para 
fim diverso daquele
previsto por expressa deliberação 
das partes.
§ 3o Em virtude do dever de sigilo,
inerente à sua função,
o conciliador e o mediador e sua 
equipe não poderão
divulgar ou depor acerca de fatos 
ou elementos oriundos
da conciliação ou da mediação

Art. 144. Os Tribunais poderão 
criar um setor de conciliação e 
mediação, além de programas 
destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 
§ 1º. A conciliação e a mediação
são informadas pelos princípios 
da independência, da 
imparcialidade, da autonomia da
vontade, da confidencialidade, 
da oralidade e da informalidade. 
§ 2º. A confidencialidade 
estende-se a todas as 
informações produzidas ao 
longo do procedimento, cujo 
teor não poderá ser utilizado 
para fim diverso daquele 
previsto por expressa 
deliberação das partes. 
§ 3º. Em virtude do dever de 
sigilo, inerente às suas funções, 
o conciliador e o mediador, 
assim como os membros de suas
equipes, não poderão divulgar 
ou depor acerca de fatos ou 
elementos oriundos da 
conciliação ou da mediação. 
§ 4º. A mediação e a conciliação
serão regidas conforme a livre 
autonomia das partes, inclusive 
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no que diz respeito à definição 
das regras procedimentais. 

Art. 135. A realização de 
conciliação ou mediação
deverá ser estimulada por 
magistrados, advogados,
defensores públicos e membros 
do Ministério Público,
inclusive no curso do processo 
judicial.
§ 1o O conciliador poderá sugerir 
soluções para o litígio.
§ 2o O mediador auxiliará as 
pessoas em conflito a
identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício

mútuo.

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

Art. 145. A realização de 
conciliação ou mediação deverá 
ser estimulada por magistrados, 
advogados, defensores públicos 
e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do 
processo judicial. 

§ 1º. O conciliador poderá 
sugerir soluções para o litígio, 
sendo vedada a utilização de 
qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação 
para que as partes conciliem. 

§ 2º. O mediador auxiliará aos 
interessados a compreender as 
questões e os interesses em 
conflito, de modo que eles 
possam, pelo restabelecimento 
do diálogo, identificar, por si 
mesmos, soluções consensuais 
que gerem benefícios mútuos. 

Art. 136. O conciliador ou o 
mediador poderá ser
escolhido pelas partes de comum 
acordo, observada a
legislação pertinente.
Parágrafo único. Não havendo 
acordo, o conciliador ou o
mediador será sorteado entre 
aqueles inscritos no

registro do tribunal.

Art. 146. O conciliador ou o 
mediador poderá ser
escolhido pelas partes de comum 
acordo, observada a
legislação pertinente.
Parágrafo único. Não havendo 
acordo, haverá
distribuição a conciliador ou o 
mediador entre aqueles
inscritos no registro do tribunal, 
observada a respectiva
formação.

Art. 146. As partes podem 
escolher, de comum acordo, 
tanto a Câmara de Conciliação e
de Mediação como o conciliador
ou o mediador. 

§ 1º. O conciliador ou mediador 
escolhido pelas partes poderá ou
não estar cadastrado junto ao 
tribunal. 

§ 2º. Não havendo acordo na 
escolha do mediador ou 
conciliador, haverá distribuição 
entre aqueles cadastrados no 
registro do tribunal, observada a 
respectiva formação. 
§ 3º. Sempre que recomendável, 
haverá a designação de mais de 
um mediador ou conciliador. 

Art. 137. Os tribunais manterão 
um registro de
conciliadores e mediadores, que 
conterá o cadastro
atualizado de todos os habilitados 
por área profissional.
§ 1º Preenchendo os requisitos 
exigidos pelo tribunal,
entre os quais, necessariamente, 
inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil e a 
capacitação mínima, por

Art. 147. Os tribunais manterão um
registro de
conciliadores e mediadores, que 
conterá o cadastro
atualizado de todos os habilitados 
por área profissional.
§ 1º Preenchendo os requisitos 
exigidos pelo tribunal,
entre os quais, necessariamente, 
inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil e a 
capacitação mínima, por

Art. 147. Os tribunais manterão 
cadastro de conciliadores e 
mediadores, que conterá o 
registro de todos os habilitados 
com indicação de sua área 
profissional. 
§ 1º. Preenchendo os requisitos 
exigidos pelo tribunal, entre os 
quais, necessariamente, a 
capacitação mínima, por meio 
de curso realizado por entidade 
credenciada ou pelo próprio 



61

meio de curso realizado por 
entidade credenciada pelo
tribunal, o conciliador ou o 
mediador, com o certificado
respectivo, requererá inscrição no 
registro do tribunal.

§ 2º Efetivado o registro, caberá 
ao tribunal remeter ao
diretor do fórum da comarca ou 
da seção judiciária onde
atuará o conciliador ou o 
mediador os dados necessários
para que o nome deste passe a 
constar do rol da
respectiva lista, para efeito de 
sorteio.
§ 3º Do registro de conciliadores 
e mediadores
constarão todos os dados 
relevantes para a sua
atuação, tais como o número de 
causas de que participou, o 
sucesso ou o insucesso da 
atividade, a
matéria sobre a qual versou a 
controvérsia, bem como
quaisquer outros dados que o 
tribunal julgar relevantes.
§ 4º Os dados colhidos na forma 
do § 3º serão
classificados sistematicamente 
pelo tribunal, que os
publicará, ao menos anualmente, 
para conhecimento da
população e fins estatísticos, bem 
como para o fim de
avaliação da conciliação, da 
mediação, dos conciliadores

e dos mediadores.

meio de curso realizado por 
entidade credenciada pelo
tribunal, o conciliador ou o 
mediador, com o certificado
respectivo, requererá inscrição no 
registro do tribunal.

§ 2º Efetivado o registro, caberá ao
tribunal remeter ao
diretor do foro da comarca ou da 
seção judiciária onde
atuará o conciliador ou o mediador 
os dados necessários
para que o nome deste passe a 
constar do rol da
respectiva lista, para efeito de 
distribuição alternada e
aleatória, obedecendo-se rigorosa 
igualdade.
§ 3º Do registro de conciliadores e 
mediadores
constarão todos os dados 
relevantes para a sua atuação, tais 
como o número de causas de que
participou, o sucesso ou o 
insucesso da atividade, a
matéria sobre a qual versou a 
controvérsia, bem como
quaisquer outros dados que o 
tribunal julgar relevantes.
§ 4º Os dados colhidos na forma do
§ 3º serão
classificados sistematicamente pelo
tribunal, que os
publicará, ao menos anualmente, 
para conhecimento da
população e fins estatísticos, bem 
como para o fim de
avaliação da conciliação, da 
mediação, dos conciliadores
e dos mediadores.
§5º Os conciliadores e mediadores 
cadastrados na
forma do caput, se inscritos na 
Ordem dos Advogados
do Brasil, estão impedidos de 
exercer a advocacia nos
limites da competência do 
respectivo tribunal e de
integrar escritório de advocacia 
que o faça.

tribunal, conforme parâmetro 
curricular mínimo definido pelo 
Conselho Nacional de Justiça, o 
conciliador ou o mediador, com 
o respectivo certificado, poderá 
requerer sua inscrição no 
cadastro do tribunal. 
§ 2º. Efetivado o registro, que 
poderá ser precedido de 
concurso público, caberá ao 
tribunal remeter ao diretor do 
foro da comarca ou seção 
judiciária onde atuará o 
conciliador ou o mediador os 
dados necessários para que seu 
nome passe a constar da 
respectiva lista, para efeito de 
distribuição alternada e
aleatória, observado o princípio 
da rigorosa igualdade dentro da 
mesma área de especialização. 
§ 3º. Do credenciamento das 
Câmaras e do cadastro de 
conciliadores e mediadores 
constarão todos os dados 
relevantes para a sua atuação, 
tais como o número de causas de
que participou, o sucesso ou o 
insucesso da atividade, a matéria
sobre a qual versou a 
controvérsia, bem como 
quaisquer outros dados que o 
tribunal julgar relevantes. 
§ 4º. Os dados colhidos na 
forma do § 3º serão classificados
sistematicamente pelo tribunal, 
que os publicará, ao menos 
anualmente, para conhecimento 
da população e fins estatísticos, 
bem como para o fim de 
avaliação da conciliação, da 
mediação, das Câmaras de 
Conciliação e de Mediação, dos 
conciliadores e dos mediadores. 
§5º Os conciliadores e 
mediadores cadastrados na
forma do caput, se advogados, 
estarão impedidos de exercer a 
advocacia nos juízos em que 
exerçam suas funções. 
§ 6°. O tribunal poderá optar 
pela criação de um quadro 
próprio de conciliadores e 
mediadores a ser preenchido por
concurso público de provas e 
títulos, observadas as normas 
estabelecidas neste capítulo. 
§7º O tribunal pode firmar 
convênios com instituições de 
ensino superior para que 
estudantes atuem como 
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mediadores ou conciliadores.

Art. 138. Será excluído do 
registro de conciliadores e
mediadores aquele que:
I - tiver sua exclusão solicitada 
por qualquer órgão
julgador do tribunal;
II - agir com dolo ou culpa na 
condução da conciliação
ou da mediação sob sua 
responsabilidade;
III - violar os deveres de 
confidencialidade e
neutralidade;
IV - atuar em procedimento de 
mediação, apesar de impedido.
§ 1º Os casos previstos nos 
incisos II a IV serão
apurados em regular processo 
administrativo.
§ 2º O juiz da causa, verificando 
atuação inadequada do
conciliador ou do mediador, 
poderá afastá-lo
motivadamente de suas atividades
no processo,
informando ao tribunal e à Ordem
dos Advogados do
Brasil, para instauração do 
respectivo processo

administrativo.

Art. 148. Será excluído do registro 
de conciliadores e
mediadores aquele que:
I - tiver sua exclusão 
motivadamente solicitada por
qualquer órgão julgador do 
tribunal;
II - agir com dolo ou culpa na 
condução da conciliação
ou da mediação sob sua 
responsabilidade;
III - violar os deveres de 
confidencialidade e
neutralidade;
IV - atuar em procedimento de 
mediação, apesar de impedido.
§ 1º Os casos previstos no caput 
serão apurados em
regular processo administrativo.
§ 2º O juiz da causa, verificando 
atuação inadequada do
conciliador ou do mediador, 
poderá afastá-lo
motivadamente de suas atividades 
no processo,
informando ao tribunal e à Ordem 
dos Advogados do
Brasil, para instauração do 
respectivo processo
administrativo.

Art. 148. Será excluído do 
registro de conciliadores e
mediadores aquele que:
I - tiver sua exclusão 
motivadamente solicitada pelo 
Presidente do Tribunal de 
Justiça local, pelo Procurador 
Geral de Justiça local, pelo 
Procurador Geral da República 
ou pelo Presidente da seccional 
local da Ordem dos Advogados 
do Brasil em razão de ato ilícito;
II - agir com dolo ou culpa na 
condução da conciliação
ou da mediação sob sua 
responsabilidade, ou violar 
qualquer dos deveres 
decorrentes do art. 144, § 1º; 
III - atuar em procedimento de 
mediação ou conciliação, apesar 
de impedido. 
§ 1º. Os casos previstos neste 
artigo serão apurados em 
processo administrativo. 
§ 2º. O juiz da causa, ou o juiz 
coordenador do centro de 
conciliação e mediação, se 
houver, verificando atuação 
inadequada do mediador ou 
conciliador, poderá afastá-lo de 
suas atividades por até cento e 
oitenta dias, por decisão 
fundamentada, informando o 
fato imediatamente ao tribunal 
para instauração do respectivo 
processo administrativo. 

Art. 139. No caso de 
impedimento, o conciliador ou o
mediador devolverá os autos ao 
juiz, que sorteará outro
em seu lugar; se a causa de 
impedimento for apurada
quando já iniciado o 
procedimento, a atividade será
interrompida, lavrando-se ata com
o relatório do ocorrido
e a solicitação de sorteio de novo 
conciliador ou
mediador.

Art. 149. No caso de impedimento,
o conciliador ou o
mediador devolverá os autos ao 
juiz, que realizará nova
distribuição; se a causa de 
impedimento for apurada
quando já iniciado o procedimento,
a atividade será
interrompida, lavrando-se ata com 
o relatório do ocorrido
e a solicitação de distribuição para 
novo conciliador ou
mediador.

Art. 149. No caso de 
impedimento, o conciliador ou o
mediador o comunicará 
imediatamente, de preferência 
por meio eletrônico, e devolverá
os autos ao juiz da causa, ou ao 
juiz coordenador do Centro de 
Mediação e Conciliação, onde 
houver, devendo este realizar 
nova distribuição; se a causa de 
impedimento for apurada 
quando já iniciado o 
procedimento, a atividade será 
interrompida, lavrando-se ata 
com o relatório do ocorrido e a 
solicitação de distribuição para 
novo conciliador ou mediador. 

Art. 140. No caso de 
impossibilidade temporária do
exercício da função, o conciliador
ou o mediador

150 Art. 150. No caso de 
impossibilidade temporária do 
exercício da função, o 
conciliador ou o mediador 



63

informará o fato ao tribunal para 
que, durante o período
em que perdurar a 
impossibilidade, não haja novas
distribuições.

informará o fato ao tribunal, 
preferencialmente por meio 
eletrônico, para que, durante o 
período em que perdurar a 
impossibilidade, não haja novas 
distribuições. 

Art. 141. O conciliador ou o 
mediador fica impedido, pelo
prazo de um ano contado a partir 
do término do
procedimento, de assessorar, 
representar ou patrocinar
qualquer dos litigantes.

151 Art. 151. O conciliador ou o 
mediador fica impedido, pelo 
prazo de um ano, contado a 
partir do término da última 
audiência em que atuou, de 
assessorar, representar ou 
patrocinar qualquer das partes. 

Art. 142. O conciliador e o 
mediador perceberão por seu
trabalho remuneração prevista em
tabela fixada pelo
tribunal, conforme parâmetros 
estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Justiça.

152 Art. 152. Ressalvada a hipótese 
do § 6° do art. 147, o 
conciliador e o mediador 
receberão, por seu trabalho, 
remuneração prevista em tabela 
fixada pelo tribunal, conforme 
parâmetros estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 
§1º A mediação e a conciliação 
podem ser realizadas como 
trabalho voluntário, observada a 
legislação pertinente e a 
regulamentação do tribunal. 
remuneradas que deverão ser 
suportadas pelas Câmaras de 
Conciliação privadas, com o fim
de atender aos processos em que
haja sido deferida a gratuidade 
de justiça, como contrapartida 
de credenciamento. §2º. Os 
tribunais determinarão o 
percentual de audiências não 
remuneradas que deverão ser 
suportadas pelas Câmaras de 
Conciliação privadas, com o fim
de atender aos processos em que
haja sido deferida a gratuidade 
de justiça, como contrapartida 
de credenciamento. 

Art. 143. Obtida a transação, as 
partes e o conciliador ou
o mediador assinarão termo, a ser 
homologado pelo juiz,
que terá força de título executivo 
judicial.

Art. 143. Obtida a transação, as 
partes e o conciliador ou
o mediador assinarão termo, a ser 
homologado pelo juiz,
que terá força de título executivo 
judicial.

Art. 153. As disposições desta 
Seção não excluem outras 
formas de conciliação e 
mediação extrajudiciais 
vinculadas a órgãos 
institucionais ou realizadas por 
intermédio de profissionais 
independentes. 

Art. 144. As disposições desta 
Seção não excluem
outras formas de conciliação e 
mediação extrajudiciais
vinculadas a órgãos institucionais 
ou realizadas por
intermédio de profissionais 
independentes.
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