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RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicabilidade da Mediação

e da Conciliação no processo civil brasileiro, como meio alternativo para solução de

conflitos.  Serão enfocadas as soluções que trazem os referidos institutos para o

congestionamento  do  Poder  Judiciário  Brasileiro,  com  base  em  estudos

bibliográficos e pesquisa doutrinária.
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

This study aims to analyze the applicability of Mediation and Conciliation in the

Brazilian civil  procedure,  as  an  alternative  means of  conflict  resolution.  Will  be

focused solutions that bring these institutes to congestion of the Brazilian judiciary,

based on published studies and doctrinal research.
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INTRODUÇÃO

O  objetivo deste  trabalho  é  fazer  análise  dos  conceitos  de  mediação  e

conciliação,  tratar  das  semelhanças  e  diferenças,  e,  principalmente  da  eficácia

perante o processo civil brasileiro atual.

O que gerou o interesse por esta pesquisa foi saber que existe uma grande

obstrução do sistema judiciário. Então, como pode o operador de direito trabalhar no

sentido de diminuir a demanda através da conciliação e mediação? 

Com este trabalho pretendeu-se ampliar o conceito judicial  de mediação e

conciliação, entendendo-os como um processo utilizado como método mais ágil de

resolução de conflitos. Salientando as diferenças entre os institutos. Mostrar-se-á

que a mediação acentua o fato de que a negociação não é direta, mas que existe

um terceiro que fica entre as partes conflitantes e que atua de forma imparcial. E a

conciliação, de outra forma,  acentua o papel de um terceiro que busca promover o

diálogo e o consenso.

A metodologia foi bibliográfica de doutrinas, revisão literária incluindo artigos

de revistas do âmbito jurídico e sites da internet.

O trabalho se desenvolveu da seguinte maneira: no primeiro capítulo o estudo

foi sobre os Meios Autocompositivos de resolução de conflitos no Cenário do Poder

Judiciário, e que tratará do panorama mostrando, estatisticamente, o abarrotamento

do sistema judicial.  
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No capítulo II, a pesquisa foi sobre a Mediação, trazendo o entendimento da

doutrina  atual,  suas  diferenças  perante  a  conciliação  e  contextualizando  a  sua

indicação.

No subseqüente, o estudo foi sobre Conciliação, trazendo o entendimento da

doutrina atual, mostrando as vantagens e desvantagens da sua pratica.

O IV capítulo trata do papel do mediador /conciliador, mostrando o seu perfil,

buscando analisar o papel da ética na pratica diária destes intermediadores.

Na  conclusão  expõem-se  a  necessidade  das  transformações  da  cultura

processualista,  visto  que  as  pessoas  ajuízam  ações  sem  buscar  os  métodos

alternativos para solução de seus problemas.Também se aponta a importância da

formação  dos  operadores  de  Direito,  no  sentido  de  que  haja  um  incentivo  à

conciliação e mediação.
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CAPÍTULO I

MEIOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS:

CENÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO

O Poder  Judiciário  vive  um período  precário  e  conturbado,  pois  há  muito

tempo não atende a demanda existente. Apesar de possuir a importante finalidade

de solucionar  conflitos,  devido  ao excesso de números de ações,  vem sofrendo

severas críticas que obrigam os operadores do direito a procurarem novos meios de

soluções de controvérsias.

Com os movimentos  a  favor  dos  direitos  humanos,  a conscientização por

parte dos cidadãos, de seus direitos e a evolução tecnológica facilitaram o caminho

para  que  as  pessoas  tivessem  acesso  à  justiça  (OLIVEIRA,  2003)1.  Esta

conscientização faz com que aumente a demanda de feitos ajuizados, dificultando

ainda mais as soluções dos conflitos.

Warat (2004)2 considera o conflito como uma confrontação construtiva. Ele

entende a vida como um devir conflitivo que tem de ser adequadamente gerenciado.

Corroborando com a idéia do autor, é que este trabalho buscará abordar os meios

alternativos de resolução de conflitos, com enfoque na mediação e conciliação. 

1
OLIVEIRA,  Moisés do Socorro  de.   O Poder Judiciário: morosidade.  Causas  e soluções.  Elaborado em 04/2003.

Publicado em 10/2003. Disponível em jus.com.br/artigos/4306/o-poder-judiciario-morosidade. Acesso em: 15/12/2013.

2
WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.

http://jus.com.br/955630-moises-do-socorro-de-oliveira/artigos
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Pretende-se  fazer  uma  amostra  do  conceito  de  mediação/conciliação

estudado  por  vários  autores  no  ordenamento  processual  brasileiro,  assim  como

estudar os princípios que regem esses conceitos e a sua aplicabilidade.

Atualmente, o sistema judiciário brasileiro necessita de soluções rápidas e de

grande  aplicabilidade  de  instrumentos de  pacificação  social.  Para  que  existam

instrumentos de efetivação da passividade, cabe estudar o conceito de  pacificar.

Pacificar conflitos significa restabelecer a ordem, apaziguar interesses, resolver e

tranquilizar desentendimentos. 

Nota-se que a justiça no país necessita visualizar esse conceito e instaurá-lo

da melhor forma possível, simplificando e desburocratizando os meios necessários e

não jurisdicionais de soluções de conflitos.

Cabe dizer que o estudo é bibliográfico e que, para alguns autores, não existe

distinção entre esses dois conceitos; eles recomendam tratar os dois termos como

sinônimos  (PINHO  E  DURÇO,  2011,  pg.  21)3.  Entretanto,  procurou-se  uma

contextualização jurídica para esclarecer a aplicação na jurisdição brasileira. 

Iniciando pela história, no Brasil, no ano de 1998, foi apresentado à Câmara

dos  Deputados,  pela  deputada  Zulaiê  Cobra,  o  projeto  de  lei  que  buscava  a

regulamentação da mediação de conflitos. Segundo Grinover et al. (2007)4, em 2002

foi  enviado ao Senado Federal  e aprovado em 2006,  mas,  em razão das várias

emendas, foi novamente remetido à Câmara, devido à existência de alguns pontos

polêmicos para os quais ainda não há consenso. 

No  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de  Direito  Processual  –  I.B.D.P.

(www.direitoprocessual.org.br), foi possível saber que, em 2008, o Projeto de Lei n°

4.827completou  dez  anos  de  tramitação,  tendo  recebido  diversas  redações  e

suscitando  interminável  debate  sobre  mediação  nos  mais  variados  setores  da

sociedade civil.

A saber, os especialistas têm duvidas sobre a que conflitos se aplicariam as

medidas de mediação/conciliação; qual a obrigatoriedade ou facultatividade; qual o

profissional  que pode exercer  a tarefa de mediador/conciliador;  como se daria  a

3
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; DURÇO, Karol Araújo. A mediação e a solução dos conflitos no estado

democrático de direito. O “juiz Hermes” e a nova dimensão da função jurisdicional. www.e-publicacoes.uerj.br › Capa › v. 1, n. 6

a 9, 2011.

4
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Coord.). Mediação e gerenciamento

do processo – revolução na prestação jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2007. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/282
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/282
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-publicacoes.uerj.br%2Findex.php%2Fquaestioiuris%2Findex&ei=kge6Ufu0JoTm9gSw4IDwCA&usg=AFQjCNGplvFVMewy7m3RSs-p0SnDWmN2Uw&sig2=hyfhJQ065Vde0X8h42eyrg
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fiscalização da atividade; qual o honorário cobrado. Os autores registraram o quão

este tema é intensamente abordado, e que está sendo debatido no âmbito jurídico e

legislativo.  Diante  deste  contexto,  surge  o  interesse  em  trazê-lo  à  baila  para

discussão e reflexão. Mostrar-se-ão algumas interpretações sobre os conceitos.

Não  custa  lembrar  que  estamos  à  beira  de  um  novo  Código  de

Processo Civil, que tratará da mediação expressamente nos artigos

144 a 153 (PL 8046/10), bem como já está em vigor a Resolução n.

125/10 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a criação de

centros de tratamento e filtragem de conflitos em todos os Tribunais

do País. Embora não tenhamos ainda um Projeto de Lei que trate

especificamente da mediação (Os PL´s 4827/98 e 94/02 não foram

aprovados pela  Casa Legislativa),  ela  já  é hoje  uma realidade no

Brasil, com incontáveis iniciativas, judiciais e extrajudiciais, em pleno

funcionamento (DALLA apud SPENGLER et. al.,2012, p.7).

De acordo  com os  estudos  de  Souza  (2006)5,  “o  projeto  de  lei  brasileiro

também  prevê  que  a  mediação  será  possível  em  ‘toda  matéria  que  admita

conciliação, reconciliação, transação ou acordo de outra ordem’.” A autora mostra

que a mediação seria obrigatória no processo de conhecimento de caráter cível.

Contudo,  não  sendo  cabível  em ações  que  versem sobre  patrimônio,  ações  de

família e falência. Essas ações, portanto, com conteúdos de interesses públicos ou

sociais, não se submeteriam a conciliação e mediação.

Nota-se que o legislador excluiu determinadas ações em que existe

interesse público ou social envolvido (falência, recuperação judicial,

retificação  de  registro  público,  ações  envolvendo  direitos

indisponíveis), causas envolvendo controvérsia sobre a capacidade

da pessoa (interdição), o que é absolutamente justificável, bem como

aquelas sobre propriedade imóvel (ação reivindicatória,  imissão de

posse,  usucapião),  talvez  por  ser  pouco  provável  a  conciliação

(SOUZA, 2006). 

5
SOUZA,  Luciane  MoessadeMediação:  breve  análise  da  proposta  brasileira  e  das  experiências  argentina  e

colombiana na normatização deste método de solução de conflitos.  In: Âmbito Jurídico,  Rio Grande,  IX,  n.  35, dez 2006.

Disponível em:http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_ leitura&artigo_id=1426

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=1426
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O Poder Judiciário brasileiro foi estruturado para atuar sob o regimento dos

códigos, cujos prazos e ritos são incompatíveis com a multiplicidade de casos hoje

presentes na sociedade. Hoje precisamos de soluções rápidas porque as respostas

precisam ser  simultâneas aos conflitos,  ou  seja,  se  eles estão ocorrendo agora,

precisam de soluções imediatas. Isto significa dizer que o Judiciário não atende esta

necessidade, e uma das razões é falta de condições técnicas (Spengler e Spengler

Neto apud SPENGLER, 2012, p. 9)6.

Corroborando com o pensamento de Spengler (2012, p. 9), Oliveira (2003)7

diz que “o Poder Judiciário não se aparelhou para enfrentar  tanta demanda nos

últimos tempos. É ponto incontroverso que a lei  deve acompanhar as mudanças

sociais.” 

Embora o legislador procure elaborar a lei objetivando a sua eficácia

no tempo e no espaço, constata-se que toda lei já nasce morta. O

Estado  é  impotente  para  acompanhar  a  velocidade  dos

acontecimentos e atualizar a lei em conformidade com a realidade

social.  Há, portanto,  necessidade de uma vigilância pelos poderes

competentes, com vistas a uma revisão permanente dos textos legais

que regulam a vida em sociedade.  Isto não acontece (OLIVEIRA,

2003).

Diante do exposto, o autor faz um texto que hermeneuticamente pode ser

interpretado como denúncia porque fala das condições precárias de materiais que é

uma das causas da morosidade. Ao ler a obra O Poder dos Juízes, relata:

[...]  em  muitos  lugares  há  juízes  trabalhando  em  condições

incompatíveis  com  a  responsabilidade  social  da  magistratura.  A

deficiência material vai desde as instalações físicas precárias até as

obsoletas organizações dos feitos: o arcaico papelório dos autos, os

fichários datilografados ou até manuscritos, os inúmeros vaivéns dos

6
SPENGLER, Marion, Fabiana et.al. Mediação enquanto política pública: o conflito, a crise da jurisdição e as práticas 

mediativas. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1ª edição, 2012.

7
OLIVEIRA,  Moisés do Socorro  de.   O Poder Judiciário: morosidade.  Causas  e soluções.  Elaborado em 04/2003.

Publicado em 10/2003. Disponível em jus.com.br/artigos/4306/o-poder-judiciario-morosidade. Acesso em: 15/12/2013.

http://jus.com.br/955630-moises-do-socorro-de-oliveira/artigos
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autos,  numa  infindável  prática  burocrática  de  acúmulo  de

documentos (OLIVEIRA, 2003).

Outros  problemas  identificados  pelo  autor  dizem  respeito  aos  recursos

humanos, ou seja, há um número insuficiente de juízes, funcionários e auxiliares da

justiça para atender a demanda crescente; e o excesso de recursos que o Poder

Judiciário  permite  ao  litigante.  Exemplo,  cabe  a  ele  “percorrer,  em  tese,  cinco

instâncias  jurisdicionais  antes  de  alcançar  o  julgamento  definitivo  da  questão,

podendo  esperar  até  dez  anos  para  ter  concluso  seu  processo,  fator  que

desestimula quem realmente precisa da justiça” (Cf.Morosidade da Justiça, Causas

e Soluções, Editora Consulex pág. 65 – Brasília 2001 apud Oliveira, 2003).

Essa  problemática  decorre  do  que  já  é  conhecido  como  morosidade  da

Justiça - não é fato novo e inesperado. “É produto de um Judiciário que tem uma

estrutura  orgânico-administrativa  anacrônica  e  regulamentada  por  procedimentos

que não acompanharam as mudanças havidas na sociedade” (OLIVEIRA, 2003).

Entretanto, algumas medidas já são propostas por operadores do direito na

tentativa  de  amenizar  a  quantidade  de  feitos  ajuizados  que,  conseqüentemente,

aumentam  a  morosidade  da  justiça,  trazendo  métodos  autocompositivos  de

resolução de conflitos – conciliação e mediação.

O processo  de  mediação  e  o  de  conciliação,  ainda  que  sem  uma

regulamentação, são práticas bastante utilizadas hoje no dia a dia nas controvérsias.

Ao contrario da arbitragem, que, apesar de regulamentada pela Lei 9.307/96, na

pratica não oferece soluções com qualidades da lei. 

Conforme pesquisa feita por Spengler et al (2012), entre os anos 2004 e 2009

os números de processos que tramitavam sem solução já eram alarmantes. Diante

desse  contexto  os  autores  propõem que  a  jurisdição  brasileira  tenha  uma nova

aplicabilidade  do  direito,  tendo  como  finalidade  minimizar  a  taxa  de

congestionamento no Poder Judiciário. 

Para ilustrar e enriquecer esta pesquisa coletaram-se dados de uma recente

reportagem do  jornal  “Folha  de  São  de  Paulo”,  onde  se  mostra  a  alta  taxa  de

congestionamento no Poder Judiciário: 

Em  2012,  só  chegaram  ao  fim  30  de  cada  100  processos  em

tramitação,  apesar  do  aumento  na  produtividade  dos  juízes.
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Joaquim Barbosa diz que luta por uma Justiça mais rápida também

envolve  os  demais  Poderes.  Dados  do  relatório  "Justiça  em

Números"  do  CNJ  (Conselho  Nacional  de  Justiça)  revelam  que,

apesar  de a produtividade dos juízes ter  aumentado em 2012,  a

quantidade de novos processos que chegou aos tribunais supera a

de casos julgados, fazendo com que o estoque de ações siga em

crescimento no país. No ano passado, de cada cem processos que

tramitaram na Justiça, somente 30 chegaram ao fim, o que gerou

uma taxa de congestionamento  de  70% e um montante  de 92,2

milhões  de  ações  em  tramitação  no  Judiciário.  Em  2012,

ingressaram  na  justiça  28,2  milhões  de  novas  ações  e  cada

magistrado julgou, em média, 1.450 --o que representa um aumento

de 1,4% em relação a 2011. Apesar disso, o número de ações que

chegaram ao fim foi de 27,8 milhões, fazendo com que o estoque

fosse  ampliado  e  a  tendência  de  crescimento,  que  vem  sendo

medida desde 2009, mantida. "O estoque de processos do Poder

Judiciário aumenta gradativamente desde o ano de 2009,  quando

era de 83,4 milhões de processos, até atingir a tramitação de 92,2

milhões de processos em 2012.  Destes,  28,2 milhões (31%) são

casos  novos  e  64  milhões  (69%)  estavam  pendentes  de  anos

anteriores", afirma um trecho do estudo. Segundo o presidente do

CNJ, Joaquim Barbosa, os dados expõem "limites que precisam ser

superados". Para ele, a luta por uma Justiça mais rápida envolve os

demais Poderes e a sociedade. "Excesso de litigância não pode ser

explicado  apenas  por  estatísticas  e  não  pode  ser  respondido

unilateralmente  pelo  Judiciário.  Nesse  processo  as

responsabilidades  são  compartilhadas",  disse.  O  estudo  do  CNJ

ainda divulgou um ranking que mediu a produtividade dos tribunais.

Entre os considerados de grande porte, o do Rio Grande do Sul e o

do Rio de Janeiro - com taxas de congestionamento de 60% e de

78%, respectivamente - são os mais bem colocados, com 100% de

aproveitamento no IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da

Justiça).  Apesar  disso,  a  conselheira  Maria  Peduzzi,  que  fez  a

apresentação do estudo, disse que a boa colocação não significa

que os tribunais  alcançaram níveis  de excelência.  "[Ter  100% no

IPC-Jus] não significa que tenha nível de eficiência 100%", disse. A

metodologia considerou eficiente um tribunal que, em relação aos
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demais, conseguiu produzir mais com menos recursos. Por isso, há

situações em que um determinado TJ pode ter julgado mais casos

do que recebeu e ainda assim ficar numa posição pior no ranking.

"Mesmo  os  tribunais  que  atingiram  o  percentual  máximo  devem

considerar  a  necessidade  de  aprimoramento",  diz  o  documento.

(Severino  Motta)  http://www.idec.org.br/em-acao/noticia-do-

consumidor/congestionamento-no-judiciario-atinge-70

Diante  deste contexto,  vê-se o quanto  a demanda social  gera um grande

volume de litígio de forma ampla, provocando uma explosão de ações judiciais nos

tribunais.  Por isso, a necessidade dos meios alternativos extrajudiciais para solução

de conflitos. Quais sejam: Mediação e Conciliação.

http://www.idec.org.br/em-acao/noticia-do-consumidor/congestionamento-no-judiciario-atinge-70
http://www.idec.org.br/em-acao/noticia-do-consumidor/congestionamento-no-judiciario-atinge-70
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CAPÍTULO II 

MEDIAÇÃO

Mesmo que brevemente, vamos discorrer as considerações sobre mediação.

E dizer que, mesmo não sendo uma prática regulamentada por lei, ela vem sendo

defendida  e  praticada  nos  últimos  tempos.  Ela  será  abordada  tal  como  é  vista

atualmente  no  Brasil,  seus  entraves,  a  falta  de  legislação  específica  e  as

dificuldades de implantá-la em função da cultura processual baseada no binômio

ganhador versus perdedor.

No  Brasil,  vem se  praticando  este  processo  baseado  em duas  principais

correntes:  a  corrente  americana,  fortemente  influenciada pela  negociação e  pela

busca do acordo, e  a francesa, que centra seus esforços em trabalhar o conflito.

Sabe-se que o Núcleo de Mediação do UniRitter, Campus Canoas, trabalha com a

proposta francesa,  em uma linha cooperativo-transformativa  (SIX,  2001;  CEZAR-

FERREIRA, 2004).8

A  mediação  como  técnica  de  resolução  de  conflitos  expandiu-se

significativamente no fim dos anos setenta, inserida no contexto formal e informal da

administração da justiça para gerar, de forma distinta do contexto estatal, os liames

sociais.  A  mediação  como  procedimento  se  justifica  em resposta  à  ineficácia  e

ineficiência do sistema formal de acesso à justiça estatal. Ela torna-se uma pratica

8CEZAR- FERREIRA, V.A. da Motta. Família, Separação e mediação – uma visão psicojurídica. São Paulo: Método, 

2004.
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recorrente porque provoca uma modificação no comportamento do cidadão, ou seja,

a sua participação está ancorada no conceito, pois eles são atores ativos do seu

processo (SURLO e DIAS, 2010).9

Segundo Barbosa (2007)10, a mediação não necessita de lei regulamentadora,

já que deveria ser uma postura ética dos profissionais perante situações que dela

necessitam, como no caso dos conflitos familiares. 

Pinho e Durço (2011), estudando José Maria Rossani Garcez (2003, p. 35),

afirmam que a mediação terá lugar quando, a natureza do impasse tem um nível de

envolvimento  emocional  das  partes,  sendo assim,  bloqueando a  negociação.  As

partes  têm  que  se  submergirem  no  campo  da  compreensão  para  que  surja  o

sentimento de consensualidade.  

Breitmann e Costa (2001)11 entendem mediação dizendo:

A  mediação  é  um  processo  de  gestão  de  conflitos,  no  qual  as

pessoas  envolvidas  são  auxiliadas  por  um  terceiro  imparcial,  o

mediador, na eliminação de adversidades através do esclarecimento

das áreas de maior dificuldade, o que proporcionará às partes uma

discussão  produtiva,  podendo  chegar  a  construir  um  acordo  de

benefício mútuo (p. 55).

Sales (2004)12 entende a mediação como uma prática voltada para a gestão

dos conflitos de forma interdisciplinar e extrajudicial, visando à transformação das

relações interpessoais. Ela trabalha, principalmente, com  relações que demandam

continuidade, tais como, familiares, de trabalho, de vizinhança e nas escolas. 

Nos estudos de Pinho e Durço (2011), Bacellar (2003) define mediação como

uma  técnica  lato  sensu  que  se  destina  a  aproximar  pessoas  interessadas  na

resolução  de  um  conflito  a  induzi-las  a  encontrar,  por  meio  de  uma  conversa,

9
SURLO,  Gerlis  Prata;  DIAS,  Maria  Tereza  Fonseca.  Mediação  e  cidadania  nos  núcleos  de  prática  jurídica:  a

experiência  da  universidade federal  de  Ouro  Preto.  Artigo  *  Trabalho publicado  nos  Anais  do  XIX Encontro  Nacional  do

CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/

anais/fortaleza/3701.pdf

10
BARBOSA,  Águida Arruda.  Mediação Familiar:  Estado da Arte da Mediação Familiar  Interdisciplinar  no Brasil.

Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 8, n. 40, p.140-144, fev.-mar. 2007.

11BREITMANN, Stella; COSTA, Alice. Mediação familiar: uma intervenção em busca de paz. Porto Alegre: Criação 
Humana, 2001

12
SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3701.pdf
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3701.pdf
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soluções criativas,  com ganhos mútuos e que preservem o relacionamento entre

elas. 

Entende-se,  portanto,  o  conceito  de  mediação  como  aquela  situação  que

sugere o deslocamento da ênfase da solução do conflito do Poder Judiciário. Ou

seja, procura-se manter, como marco teórico, a cultura da pacificação, a democracia

constitucional-deliberativa  e  os  modernos  postulados  da  intervenção  mínima  do

Estado e a máxima cooperação entre as partes. Nesse contexto, faz-se saber que

as prerrogativas,  direitos e deveres das partes envolvidas, procedem do sistema

institucional  do  Estado,  onde  estão  inseridos,  bem  como  os  próprios  meios  de

pacificação de conflito (PINHO e DURÇO, 2011).

Esses autores propõem a mediação como alternativa complementar, porém

não substitutiva à jurisdição ou à arbitragem. Recomendam a solução de conflitos

por via consensual, uma vez que o relacionamento já esteja desgastado, seja pelo

tempo ou pelas intempéries de uma ou ambas as partes, ou, ainda, pela falta de

habilidade em lidar com o conflito.  Dizem que não é o meio mais indicado para

conflitos  que  envolvem  relações  continuadas  com  forte  componente  emocional.

Ainda de acordo com o pensamento deles,  a  premissa básica da mediação é a

voluntariedade e a boa fé de seus atores; portanto, é um erro pensar na mediação

como um pretenso remédio universal para todos os males. A mediação não deve ser

utilizada indiscriminada e genericamente em todos os procedimentos civis, ou seja,

deve haver um mecanismo de filtragem, de modo que seja utilizada apenas nas

hipóteses nas quais possa ser útil. Esta colocação corrobora com as dúvidas dos

especialistas que suscitam intermináveis debates sobre quando e como aplicar a

mediação - Projeto de Lei 4.827.

Contudo, uma das principais características da mediação e que a difere de

todos os outros meios de resolução de conflitos, segundo Sales (2004, p. 27), “é a

questão do incentivo do diálogo.” A mediação pode criar condições de comunicação

entre as partes, pois seu objetivo maior é fazer com que as pessoas trabalhem a

questão do diálogo e o interesse em resolver sozinhas os próprios problemas. 

Ainda  de  acordo  com  Sales  (2004),  o  processo  de  mediação  apresenta

grande  complexidade,  sendo  difícil  delimitar  seus  objetivos.  No  entanto,  para  a

autora,  é  possível,  através  da  mediação,  perceber  quatro  deles:  “solução  dos

problemas (pela visão positiva  de conflito  e  da participação ativa das partes via
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diálogo,  configurando  a  responsabilidade  pela  solução),  prevenção  de  conflitos,

inclusão social (conscientização de direitos, acesso à justiça) e paz social” (p. 27). 

O estudo de Santos (2007, p. 8-9)13 nos mostra que a mediação é um “método

autocompositivo  de  prevenção  e  resolução  de  conflitos  entre  dois  ou  mais

indivíduos,  desenvolvida  mediante  a  intervenção  não  decisória  de  um  terceiro

imparcial – o mediador – que se vale de técnicas de comunicação para facilitar o

diálogo entre os conflitantes – os mediados.” Assim, a mediação contribui para que

os  conflitados  possam  compreender  as  necessidades  mútuas,  satisfazer  os

interesses em comum e possibilitar a capacidade de um acordo aceitável.

No projeto de lei brasileiro, existe uma distinção quanto ao momento

em  que  se  realiza  a  mediação,  em  mediação  prévia e mediação

incidental.  Poder-se-ia falar, em realidade, em mediação voluntária –

pois a voluntariedade é o que caracteriza a mediação prévia, à qual a

parte  recorre  antes  mesmo  de  ajuizar  qualquer  ação,  mas  que

produz os mesmos resultados do ajuizamento de uma ação,  para

efeitos  de  prescrição  –  e  em  mediação  obrigatória  –  pois  a

obrigatoriedade  é  o  que  caracteriza  a  mediação  incidental,  a  ser

intentada logo após o ajuizamento de uma ação de conhecimento na

área  cível  (exceto  se  já  tiver  sido  tentada  a  mediação  prévia)

(SOUZA, 2006)14. 

Entendendo o texto da autora, o projeto de lei brasileiro faz distinção entre

mediação prévia e mediação incidental.  Em se tratando do momento em que se

dará a mediação, ela descreve a prévia como de caráter voluntário e a incidental –

obrigatória, que se dará após o ajuizamento de uma ação de conhecimento na área

cível. Descreve também a diferença entre a mediação judicial, feita por advogados, e

mediação  extrajudicial,  feita  por  profissionais  devidamente  capacitados  em

mediação.

13
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007.

14 SOUZA, Luciane Moessa de. Mediação: breve análise da proposta brasileira e das experiências argentina e 

colombiana na normatização deste método de solução de conflitos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 35, dez 2006. 

Disponível em:http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_ leitura&artigo_id=1426

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_%20leitura&artigo_id=1426
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Para  Martín  (2005,  p.26)15,  a  mediação  se  caracterizará  pelos  seguintes

elementos:  “a)  voluntariedade;  b)  eleição  do  mediador;  c)  aspecto  privado;  d)

cooperação entre as partes; e) conhecimentos específicos (habilidade) do mediador;

f) reuniões programadas pelas partes; g) informalidade; h) acordo mútuo; i) ausência

de sentimento de vitória ou derrota.” 

Continuando com as considerações, pode-se dizer, então, que os elementos

básicos para que se tenha um processo de mediação, são: a existência das partes

em conflito, uma clara contraposição de interesses e um terceiro – pessoa neutra

capacitada para facilitar a busca do acordo. 

Entretanto, os estudiosos já classificam a existência da mediação passiva e

ativa.  Na  mediação passiva, o terceiro apenas ouve as partes, agindo como um

facilitador  do  processo  que  tenta  uma  solução  consensual  para  o  conflito,  sem

apresentar  o  seu  ponto  de  vista,  possíveis  soluções  ou  propostas  concretas  às

partes. Na  mediação ativa, o mediador tem como função ser um conciliador.  Ou

seja, não se limita a facilitar, ele pode apresentar propostas, soluções alternativas e

criativas para o problema. Ele alerta influenciando o acordo entre as partes, isto é,

mostra  o  que  pode  ser  razoável  ou  não,  em  determinada  proposta  (PINHO  e

DURÇO, 2011).

Com essas definições, busca-se esclarece que, na mediação de um conflito,

não se procura uma decisão que ponha um ponto final na contestação. O que se

procura é a real pacificação do conflito por meio do diálogo, isto é, discurso racional,

compreensão e ampliação do conhecimento sobre os fatos que levaram as partes à

disputa.

A mediação é um prolongamento ou aperfeiçoamento do processo

de negociação que envolve a interferência de uma aceitável terceira

parte,  que  tem  poder  de  tomada  de  decisão  limitado  ou  não-

autoritário.  Esta pessoa ajuda as partes principais  a chegarem de

forma voluntária  a um acordo mutuamente aceitável  das questões

em  disputa.  Da  mesma  forma  que  ocorre  com  a  negociação,  a

mediação  deixa  que  as  pessoas  envolvidas  no  conflito  tomem

15
MARTÍN, Nuria Belosso. Reflexiones sobre Mediación Familiar: Algunas Experiencias em El Derecho Comparado.

In Revista de Direito Privado nº 24, out./dez. 2005 (coord. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery). São Paulo: Revista

dos Tribunais, 2005. 26.
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decisões.  A  mediação  é  um  processo  voluntário  em  que  os

participantes devem estar dispostos a aceitar a ajuda do interventor

se sua função for ajudá-los a lidar com suas diferenças – ou resolvê-

las (MOORE, 1998, p 22 – 23)16.

Com  isso,  a  função  da  mediação  é  de  intervir  basicamente  no  aspecto

emocional, buscando transformar uma relação conflituosa em uma relação saudável,

auxiliando as partes a compreender o conflito de forma mais aprofundada (o que

implica compreender os seus próprios desejos e interesses), para que, com isso,

seja  possível  converter  um comprometimento  negativo  em um comprometimento

positivo ou aumentar o nível de cooperação entre as partes (WARAT, 2004).

Segundo Pinho e Durço (2011), via de regra, a mediação é um procedimento

extrajudicial  e  ocorre antes da procura pela adjudicação.  Porém, mesmo que as

partes já tenham iniciado a etapa jurisdicional, nada as impede de retroceder em

suas posições e tentar a conciliação. 

Warat  (2004)  escreve  que  a  mediação  é  um  trabalho  de  reconstrução

simbólica do conflito. E que ela é capaz de promover uma transformação por meio

de uma (re)interpretação, conferindo-lhe novas significações à relação conflituosa,

ou  seja,  é  possível  recriar  uma  convivência  harmônica  entre  as  diferenças  das

partes.

16
MOORE, Christopher W. O processo de mediação. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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CAPÍTULO III 

 CONCILIAÇÃO

O  CNJ  (Conselho  Nacional  de  Justiça)  foi  criado  pela  Emenda

Constitucional n. 45 (08/12/2004) com o fim de controlar a atuação administrativa e

financeira  do  Poder  Judiciário.  No  exercício  das  suas  atribuições,  editou  a

Resolução  n.  125/2010  (DJ-e  n°  219/2010,  de  01/12/2010)  que  dispõe  sobre

mecanismos  de  soluções  por  meios  consensuais,  tais  como  se  verifica  com  a

mediação  a  conciliação.  (Artigo  1º,  parágrafo  único,  da  Resolução  nº  125/2010)

(SCHULZE, 2011)17.

A conciliação,  embora  sempre  possível  a  nível  extrajudicial,  para

adquirir  a  eficácia  de  coisa  julgada,  deve  ser  realizada  em juízo,

normalmente por ocasião da audiência preliminar, prevista tanto na

legislação dos juizados especiais (em que o comparecimento pessoal

das  partes  é  obrigatório  e  a  tentativa  de  conciliação  poderá  ser

promovida por juiz ou conciliador), quanto no procedimento ordinário

do  processo  civil  –  a  qual  hoje  é  realizada  sempre  pelo  juiz

17
SCHULZE, Clenio  Jair.   Perspectivas do movimento em prol da conciliação. Publicado em 12/2011. Disponível

em: http://jus.com.br/artigos/20685/perspectivas-do-movimento-em-prol-da-conciliacao#ixzz2fC8fjk1W. Acesso: 22/9/13.

http://jus.com.br/artigos/20685/perspectivas-do-movimento-em-prol-da-conciliacao#ixzz2fC8fjk1W
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(resultando quase sempre infrutífera,  já  que estes não recebem o

adequado treinamento para tanto) [...] (SOUZA, 2009, p. 67)18. 

Entende-se então que a conciliação é ligada normalmente ao trabalho dos

juizados especiais e dos juízes, cuja função primordial é estimular o acordo, apesar

de  termos  em  nosso  sistema  judicial  a  cultura  do  litígio  e  da  decisão  judicial

outorgada ao magistrado.

Na  interpretação  de  SCHULZE  (2011),  neste  contexto,  é  de  fundamental

importância a análise dos dispositivos constitucionais que autorizam e legitimam o

movimento em prol da conciliação.

Na Constituição, encontram-se os seguintes dispositivos que fundamentam a

prática conciliatória: 

Artigo  89  [juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados,  ou

togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a

execução  de  causas  cíveis  de  menor  complexidade  e  infrações

penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral

e  sumaríssimo,  permitidos,  nas  hipóteses  previstas  em  lei,  a

transação  e  o  julgamento  de  recursos  por  turmas  de  juízes  de

primeiro grau]; artigo 97, § 8º, III [prevê a câmara de conciliação para

pagamento débitos públicos]; artigo 5º, LXXVIII [consagra o princípio

da razoável duração do processo] (SCHULZE, 2011).

No  tocante  à  prática  conciliatória  existem  as  seguintes  Leis:  9.099/95

[Juizados Especiais Estaduais]; 10.259/01 [Juizados Especiais Federais] e o Código

de Processo Civil  [artigos  277,  331,  447 a 449,  475-N e 740 e  a Resolução n.

125/2010, que norteiam a política em prol da conciliação.

Portanto, cabe ao Estado, como parte imparcial da lide, promover a igualdade

oportunizando a resolução alternativa dos conflitos por meios não adversariais - sem

a necessidade  de  um processo  judicial.  Ou  seja,  o  Estado  deve  permitir  que  o

cidadão exerça seu direito fundamental à conciliação.

Apesar  de  o  Estado  ter  deveres  nas  atribuições  de  conciliação,  encontra

obstáculos na sua execução devido ao sistema e integrantes do Poder Judiciário.

18 SOUZA, Luciane Moessa de. Mediação, acesso à justiça e desenvolvimento institucional.  In:  CASELLA, Paulo

Borba; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.).  Mediação de conflitos:  novo paradigma de acesso à justiça. Belo Horizonte:

Fórum, 2009. p. 49-83.
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Diante dos obstáculos cabe uma breve analise do art. 331 do Código de Processo

Civil  (Lei  5869/73),  que  trata  das  audiências  de  conciliação  no  procedimento

ordinário. 

Segundo Andrighi (2011)19, as audiências não estão sendo frutíferas como se

tencionava no plano ideal, porque os magistrados justificam das seguintes maneiras:

a) fizeram concurso para proferir sentenças; b) não foram treinados

para  ser  conciliadores;  c)  não  podem  perder  mais  do  que  cinco

minutos  tentando  a  conciliação;  d)  a  secretaria  da  vara  fica

sobrecarregada com a edição da pauta,  expedição de mandados,

disponibilização  de  oficiais-de-justiça  e  funcionários  para  fazer  a

juntada aos autos, além da assentada; e) a audiência de conciliação

separada da instrução nada mais é do que um assoberbamento na

pauta  (Tais  argumentos  os  levam  a  suprimir  a  audiência  de

conciliação do art. 331 e a realizar somente a prevista no art. 448,

ambas  do  Código  de  Processo  Civil,  o  que  elimina,  em

consequência, a conciliação como ápice do processo).

De outro lado, as criticas dos advogados sobre a aplicação do art.  331 do

Código de Processo Civil no procedimento ordinário são as que se seguem:

a) a novel audiência de conciliação apenas serviu para sobrecarregar

pautas e tornar os processos ainda mais morosos; b) o interesse do

advogado naturalmente não é fazer acordo, porquanto sua formação

é voltada para a busca da solução dos litígios por meio de ações que

resultem numa sentença e, findando o processo pelas vias suasórias,

ainda não estarão exercendo sua função constitucional de partícipes

da administração da Justiça  (art.  133 da CF);  c)  o interesse pelo

acordo dilui-se na medida em que sua ultimação reduz a expectativa

de ganho de honorários; d) o insucesso da audiência de conciliação

isolada da instrução é favorecida pela impossibilidade de, em regra,

o magistrado dispor de tempo para ler,  estudar e equacionar uma

solução transacional para o processo; e) o acordo pode gerar uma

19
ANDRIGHI, Fátima Nancy. Conciliação no processo civil. Publicado em 12/2011. Elaborado em 09/2003.  

Disponível em: http://jus.com.br/artigos/20570/conciliacao-no-processo-civil#ixzz2fC9FWvPy. Acesso: 22/09/2013.

http://jus.com.br/artigos/20570/conciliacao-no-processo-civil#ixzz2fC9FWvPy
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visão distorcida do seu trabalho perante seu cliente, o que minimiza o

interesse do advogado em incentivar a conciliação, pois, em assim

agindo, mais satisfação estará trazendo a seu cliente; f) se o patrono

da parte tivesse interesse no acordo, teria chamado as partes em

seu escritório e tentado conciliá-las; estando a ação em tramitação,

não mais vale a pena transacionar; g) conciliar implica ceder, e isso

não interessa à parte; afinal, esta pagou advogado para propor ação

e já sofreu o desgaste da demora do procedimento, por conseguinte

espera, ao menos, receber tudo o que acredita lhe ser de direito, no

seu conceito de justo – atitude absolutamente incompatível com o

convite à conciliação (ANDRIGHI, 2011).

É necessário destacar que o que está previsto por lei,  no que se refere à

conciliação,  precisa  ser  efetivado,  pois  "os  Juízes  precisam  desprender-se  da

concepção de que sua tarefa precípua é decidir e que a tentativa de conciliação,

prevista  nos  procedimentos,  é  somente  uma  formalidade". (SAMPAIO  JUNIOR

(2007)  apud  ARAUJO  (2011))20.  A  autora  apresenta  a  figura  do  juiz  como

indispensável para a construção de uma sociedade justa e igualitária na tentativa da

substituir  a  cultura da sentença pela de resolução de conflitos,  ou seja,  tornar a

conciliação um meio efetivo e fatico. 

Dessa  forma,  já  existe  o  Projeto  Movimento  pela  Conciliação,  como  uma

iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que se mobiliza na busca da paz

social disseminando a cultura da conciliação. 

A  conciliação  tem  como  finalidade  a  busca  de  acordo  entre  as  pessoas

envolvidas no conflito, ou seja, o foco da conciliação é o acordo. Sendo assim, o

objetivo  é  pôr  fim  à  demanda  de  conflitos,  seja  judicial  ou  extrajudicial,

transformando-os em processo que se desenrola de modo mais acelerado. Contudo,

se não houver acordo, a conciliação é considerada não exitosa. Assim, a prática é

indicada  para  questões  que  não  demandam  continuidade  da  relação  entre  os

envolvidos; por exemplo, desavenças em relação a acidentes de trânsito e relações

de consumo (SAMPAIO; BRAGA NETO, 2007, p. 17-19)21.

20
ARAÚJO,  Paula  Cavalcante  de.  A  conciliação  na  resolução  de  conflitos  familiares.  Publicado  em 10/2011.

Elaborado  em 03/2011.  Disponível  em:  http://jus.com.br/artigos/20135/a-conciliacao-na-resolucao-de-conflitos-familiares.

Acesso em: 16/12/2013

http://jus.com.br/artigos/20135/a-conciliacao-na-resolucao-de-conflitos-familiares
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Então, é importante salientar que um dos caminhos para o futuro do Judiciário

no Brasil é o de "menos litígio e mais conciliação", como afirmou o ministro Massami

Uyeda escreve Araujo (2011). 

3.1. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA CONCILIAÇÃO

Para Schulze (2011) existem inúmeras vantagens sobre a solução através da

conciliação:

- evitar a sobrecarga do Poder Judiciário; 

- o acordo pode ser mais flexível porque permite maior interação das partes;

- a conciliação não é rígida; 

- não se limita ao binômio procedente/improcedente 

- admite manifestação recíproca para a celebração de acordo, o que não se

admite na prolatação de sentença (artigo 460, parágrafo único do CPC);

- fomento à cidadania com a participação direta e imediata dos indivíduos;

- não precisa da força estatal para resolver a problemática;

- é dialógica e permite o debate e a abertura entre os indivíduos;

- afasta as mágoas e as animosidades decorrentes da sentença judicial;

- não há vencedor e perdedor;

- não há formalidade, as partes não seguem rituais e formas rígidas;

De acordo com o autor, tais vantagens demonstram que a conciliação deve

ser prestigiada e fomentada na cultura jurídica do país.

Val Junior(2006) apud Araujo (2011, p. 01) corrobora esta opinião dizendo

que  “a  conciliação  apresenta  uma  grande  possibilidade  na  construção  de  uma

sociedade mais humana, mais digna e mais harmoniosa.”  

Existem algumas vantagens quando as partes saem satisfeitas ao chegar a

um acordo: 

Assim  como  quando  elas  mesmas  constroem  uma  solução  para

resolver o conflito, na qual não é uma sentença impositiva dada pelo

juiz,  mas  uma  construção  do  conflito  promovida  por  elas  com

intermédio e sugestões do conciliador. A conciliação também é um

21
SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; BRAGA NETO, Adolfo. O que é mediação de conflitos. São Paulo: Brasiliense, 

2007. 
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meio mais célere de se resolver um conflito, constituindo um atalho

para  uma  decisão  mais  rápida  e  causando  menos  desgaste  aos

envolvidos. A pacificação também é relevante ao tentar preservar as

relações,  extinguindo  ou diminuindo  o  conflito  (ARAUJO,  2011,  p.

01).

De outra forma Neto (2013)22 faz uma critica sobre a conciliação apresentando

as suas falhas e sua ineficácia perante o “desafogamento” do judiciário.

É  bem  sabido  que  as  questões  trabalhistas  e  inúmeras  cíveis,

notadamente de responsabilidade civil contra empresas, findam com

a homologação de um acordo judicial, o que ad primo, aparenta ser

promissor, afinal, é notória a morosidade nos trâmites processuais, o

que causa enorme desconforto à parte pleiteante.  Contudo,  não é

razoável, tampouco justo, privar ou recomendar ao autor que se prive

de parcela de seus direitos pleiteados tão somente por um descaso e

incompetência da administração pública, que por motivos inúmeros

permite o chamado “afogamento do judiciário” (p.01).

“Muito se diz que a realização de conciliações acaba por diminuir o número de

processos entupindo as varas brasileiras,  o  que se trata de uma análise menos

acurada da realidade teológica do instituto” (NETO, 2013, p.01). Com esta afirmação

o autor salienta que os pesquisadores desse ramo não apuraram devidamente os

números para comprovar o “desafogamento” do judiciário.

Outra  posição  do  autor  como  critica  a  conciliação  é  quando  há  uma

desigualdade entre os polos da ação, por exemplo, entre pessoa jurídica e pessoa

física. Onde existem sobreposições de vantagens da pessoa jurídica em detrimento

da satisfação imediata do menos privilegiado, fomentando assim, o inadimplemento

destas empresas. 

Se analisado  sob  este  prisma,  atentando-se,  ainda,  à  experiência

praticada frustração que é um acordo judicial, é palpável e cristalino

o quão absurdo vem sendo a dependência do Poder Judiciário das

22
NETO, Ary Queiroz Vieira. Uma crítica à conciliação. Publicado em 08/2013. Elaborado em 10/2012. Disponível em:

http://jus.com.br/artigos/23986/uma-critica-a-conciliacao#ixzz2fC9dzYHT. Acesso: 22/09/2013. 

http://jus.com.br/artigos/23986/uma-critica-a-conciliacao#ixzz2fC9dzYHT
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conciliações  para,  falaciosamente,  reduzir  o  número de processos

em trâmite (NETO, 2013, p.01).

Araujo  (2011,  p.01)  revela alguns dados do não êxito  da conciliação.  Isto

ocorre quando as partes e os advogados não vão à sessão dispostos a conciliar

colocando uma barreira que dificulta o acordo e o diálogo. A autora enfatiza que à

“impregnação da cultura do litígio”,  a divisão de bens e as questões emocionais

também são fatores impeditivos. 
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CAPÍTULO IV

 O PAPEL DO MEDIADOR /CONCILIADOR

Diante  do exposto  nos capítulos,  vimos mediação/conciliação como sendo

instrumentos de soluções de um conflito, por meio dos quais os litigantes buscam o

auxílio de um terceiro que aja imparcialmente, e, sobretudo, que seja detentor de

sua  confiança.  Obviamente,  chegar  a  um  acordo  por  meio  do  processo  de

negociação não é tarefa fácil, exige tempo, dedicação e preparação adequada da

pessoa que exerce tal função. 

Cabe dizer  que a pessoa que ocupa o lugar  de mediador  não tem poder

decisório, pois até hoje não lhe foi dada autorização para tanto. O que lhe compete é

auxiliar as partes na obtenção da solução consensual, fazendo com que elas tenham

melhor discernimento sobre o que as aflige. 

Para Sales (2004), cabe ao mediador realizar uma escuta ativa e, através de

técnicas de comunicação esclarecer as questões colocadas pelos mediandos; deve

auxiliá-los na busca da melhor solução. 

Diante do posto do autor, o mediador propõe o acordo de forma consciente

ajudando as partes a acabarem com o litígio. O papel dele é auxiliar na comunicação

neutralizando as emoções, formando opções, e abrindo espaço para a concordata.

Nesse sentido, afirma Barbosa (2007, p. 342)23: “O mediador não decide pelos

mediandos já que a essência dessa dinâmica é permitir que as partes envolvidas em

conflito ou impasse fortaleçam-se, resgatando a responsabilidade por suas próprias

escolhas”.

23
BARBOSA,  Águida Arruda.  Mediação Familiar:  Estado da Arte da Mediação Familiar  Interdisciplinar  no Brasil.

Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 8, n. 40, p.140-144, fev.-mar. 2007.
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Bolzan  de  Morais  e  Spengler  (2008,  p.  145)24 corroboram  dizendo:  “O

mediador  exerce uma função como que de conselheiro,  pois  pode aconselhar  e

sugerir, porém, cabe às partes construir suas respostas”. 

Warat (2004) coloca como função do mediador provocar, estimular e ajudar a

reconhecer algo que já estava na pessoa, ou seja, o autor está dizendo que, a parte

por estar envolvida no conflito não se permite reconhecer a sua verdadeira vontade.

No entanto,  como bem lembra Sales (2004),  não existe  um procedimento

específico que torne a mediação engessada; isto quer dizer que cabe ao mediador

criar e conduzir  as sessões de acordo com as necessidades das partes.  Para a

autora,  deve-se observar  e  respeitar  os princípios da “liberdade das partes,  não

competitividade,  poder  de  decisão das partes,  participação de terceiro  imparcial,

competência  do  mediador,  informalidade  do  processo,  confidencialidade  no

processo”  (p.  44).  Cabe  dizer  também  que  o  encontro  entre  os  mediados  e  o

mediador  se  dá  de  forma  privada  -  forma  contrária  aos  procedimentos  judiciais

(VASCONCELOS, 2008)25.

Diante das descrições dos autores, pode-se pensar então: qual seria o perfil

do mediador?

No Brasil, o projeto de lei prevê a mediação feita por advogados com

pelo menos 3 anos de atuação profissional ou por profissionais de

outras áreas, mas todos eles devem ser previamente capacitados em

mediação.   O projeto  não deixa  claro  se o  Poder  Público  deverá

contratar  mediadores  ou se a atividade  será prestada apenas por

entidades da sociedade civil (SOUZA, 2006).

Segundo  Vasconcelos  (2008),  o  mediador  pode  ser  enquadrado  em  um

desses perfis comportamentais: 

“a)  perfil  competitivo:  quando  a  preocupação  com  os  valores  e

necessidades do outro é baixa, e é alta a preocupação com os seus

24
MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 2.

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

25
VASCONCELOS. Carlos Eduardo de. Ética, Direitos Humanos e Mediação de Conflitos. Revista Direitos Humanos

| Gajop Artigos nº 01 | março de 2008, p.77. Disponível em: http://www.gajop.org.br/arquivos/publicacoes/revistadh.pdf. Acesso

em 20 de agosto, 2013.

http://www.gajop.org.br/arquivos/publicacoes/revistadh.pdf
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próprios  valores  e  necessidades;  b)  perfil  acomodado:  quando  a

preocupação com os valores  e necessidades  do outro é  alta  e é

baixa a preocupação com seus próprios valores e necessidades; c)

perfil  evitativo:  quando  é  baixa  a  preocupação  com os  valores  e

necessidades  em  geral;  d)  perfil  cooperativo:  quando  tanto  a

preocupação  com  os  seus  valores  e  necessidades  quanto  a

preocupação com os valores e necessidades do outro é alta” (ps.26-

27). 

O autor define o perfil cooperativo o mais adequado para o mediador, pois

estará  mais,  supostamente,  preparado  para  lidar  com  as  emoções,  ou  seja,

habilitado de uma postura firme inspira confiança aos mediandos. 

Em se tratando dos princípios que o mediador terá que adotar na mediação

de  conflitos,  o  Código  de  Ética  para  mediadores  do  Conselho  Nacional  das

Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA ampara a sua postura.  Então,

cabe ao mediador:

“a) Independência (o facilitador ou o mediador não deve ser parente,

dependente, empregador, prestador, tomador de serviços ou amigo

íntimo  de  algum  mediando).  O  princípio  da  independência  diz

respeito,  portanto,  às  condições  objetivas  e  não  aos  aspectos

subjetivos  do  comportamento;b)  Imparcialidade (os  mediandos  e

respectivos  interesses  devem  ser  tratados  com  igualdade,  com

isenção). Diferentemente do que ocorre no tocante ao princípio da

independência,  é  a  conduta  isenta  do  mediador  a  medida  da

imparcialidade. Deve-se esclarecer que não se espera do mediador

uma neutralidade, haja visto o seu inevitável envolvimento emocional

durante o processo. Espera-se, no entanto, que esse envolvimento

não comprometa a sua isenção. O conceito de neutralidade pode ser

adotado  nos  conflitos  internacionais,  considerando-se  neutro  o

mediador  de  um  terceiro  país  não  envolvido  nesse  conflito.  c)

Credibilidade (o  facilitador  ou  o  mediador  deve  ser  idôneo  e

merecedor da confiança).  Em mediação a confiança é essencial  e

antecede  a  aptidão.  Daí  a  nossa  insistência  no  entendimento  da

moral contemporânea e na incorporação dos valores da honestidade

e do altruísmo;d)  Aptidão (o facilitador  e o mediador  devem ter  a
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capacitação  necessária  para  atuar  naquele  tipo  de  conflito).  As

improvisações  que  setores  do  Poder  Judiciário  praticam  ou

praticaram em relação às conciliações judiciais afronta o princípio da

aptidão.  Neste  livro  trazemos  comentários  a  respeito  da

indispensável  formação  ou  capacitação  de  mediadores;  e)

Confidencialidade  (o  facilitador,  o  mediador,  os  mediandos  e

quaisquer outras pessoas que participem ou observem a mediação

se obrigam a guardar sigilo a respeito do que ali for revelado). A boa-

fé, a transparência, entre os mediandos devem ser construídas num

ambiente  de  confiança,  que  supõe  o  compromisso  irrevogável  de

sigilo.  O  princípio  da  confidencialidade  supõe  que  as  revelações

ocorridas durante uma mediação não podem ser utilizadas em outro

ambiente,  judicial  ou  não,  sem  a  prévia  anuência  de  ambos  os

mediandos.f)  Diligência  (o facilitador ou o mediador deve colaborar

com  o  máximo  de  dedicação).  Não  há  diligência  sem  esmero  e

paciência. O tempo da mediação é ditado pela complexidade do caso

e pelas necessidades dos mediandos. Não cabe ao mediador impor

tempos e modos. Ser diligente é deixar fluir a mediação em uma ou

várias  reuniões,  com  plena  oportunidade  para  a  restauração  de

relações  e  viabilização  do  entendimento”  (VASCONCELOS,  2008,

p.26).

Diante das descrições dos autores sobre o papel do mediador, cabe então

especificar como seria o papel do conciliador. Qual será a diferença entre eles em se

tratando de soluções de conflitos?

Quanto  à  diferença  de  papeis,  o  conciliador  assume  posição  mais

participativa,  podendo sugerir  às partes os termos em que o acordo poderia ser

realizado, dialogando abertamente a este respeito, ao passo que o mediador deve

abster-se de tomar qualquer iniciativa de proposição, cabendo a ele apenas assistir

as partes e facilitar a sua comunicação, para favorecer a obtenção de um acordo de

recíproca satisfação (PINHO e DURÇO, 2011).

O conciliador para Sampaio e Braga Neto (2007) tem como função principal

sugerir possibilidades de entendimento entre as partes.

O conciliador, tal como o negociador, ocupa supostamente um lugar de poder,

porém não tem autoridade para impor uma decisão. As técnicas utilizadas por ele
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não  são  voltadas  para  fazer  com  que  as  partes  reconheçam  e  realizem  seus

próprios desejos, pois o objetivo é concretizar o acordo onde se resolva o litígio por

meio  de uma promessa mutuamente  consentida,  que necessariamente  não será

favorável  para  as  partes.  Embora  isso  possa  soar  paradoxal,  muitas  vezes  o

conciliador está interessado apenas em que as partes realizem um acordo (WARAT,

2004).

Para  Carvalho  (2012)26,  o  papel  do  mediador  se  restringe  a  conduzir  a

negociação entre os litigantes, evitando, sempre que possível os ataques pessoais

recíprocos; para isso, deve reestruturar o pensamento dos envolvidos, distinguindo a

emoção da razão do conflito.

Uma  das  técnicas  à  disposição  do  mediador  é  repetir  o  que  foi

exposto  por  uma  parte  de  forma  calma,  extraindo  expressões

emocionalmente  fortes,  voltando o  foco para  o  problema,  mas ao

mesmo  tempo  repetindo  o  nome  da  parte  contrária.  Outra

característica  marcante  de  um  bom  mediador  é  a  busca  de

aprofundamento nos interesses subjacentes das partes. Explorando

o diálogo, extrai e tenta enfocar esses eventuais interesses, levando

à(s)  parte(s)  a  refletir  sobre  a  questão  e  a  buscar  soluções

alternativas para o conflito (CARVALHO, 2012).

Segundo  Azevedo  (2009)27,  as  condutas  dos  conciliadores  e  mediadores

devem observar alguns princípios norteadores dos processos autocompositivos:

“a)  Princípio  da  neutralidade  e  imparcialidade  de  intervenção:o

conciliador deve ser isento de vinculações éticas ou sociais, ou seja,

deve ser neutro e imparcial com qualquer das partes; b) Princípio da

consciência  relativa  ao  processo:o  conciliador  e  mediador  devem

esclarecer as partes sobre as consequências de sua participação no

processo autocompositivo,  bem como explicar o funcionamento do

26
 CARVALHO, Daniel Pinheiro de. O Poder Judiciário e os métodos alternativos de resolução de conflitos sob a perspectiva

da psicologia da aprendizagem. Publicado em 05/2012. Elaborado em 05/2012. Disponível em:http://jus.com.br/artigos/21866/o-

poder-judiciario-e-os-metodos-alternativos-de-resolucao-de-conflitos-sob-a-perspectiva-da-psicologia-da-aprendizagem/2

27 AZEVEDO, André Gomma (Org.). Manual  de Mediação Judicial. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2009.

http://jus.com.br/artigos/21866/o-poder-judiciario-e-os-metodos-alternativos-de-resolucao-de-conflitos-sob-a-perspectiva-da-psicologia-da-aprendizagem/2
http://jus.com.br/artigos/21866/o-poder-judiciario-e-os-metodos-alternativos-de-resolucao-de-conflitos-sob-a-perspectiva-da-psicologia-da-aprendizagem/2
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processo de mediação e a confidencialidade da autocomposição;  c)

Princípio  do consensualismo processual: o  conciliador  e  mediador

devem ter o consentimento espontâneo das partes para resolverem o

litígio através da autocomposição;  d) Princípio da confidencialidade:

todas as informações realizadas pelas partes na autocomposição são

confidenciais;  e) Princípio do empoderamento:  deve o conciliador e

mediador  educar  as  partes  no  sentido  de  desenvolverem  a

autocomposição em problemas futuros; f) Princípio da simplicidade:o

procedimento deve ser simples e claro com o fim de deixar as partes

à  vontade  para  melhor  se  manifestarem  ou  expressarem  seus

interesses” (p.191).

Embora  ainda  não  haja  uma  normatização  explícita  sobre

mediação/conciliação na legislação brasileira, alguns princípios éticos e morais são

necessariamente essenciais. Portanto, é necessário que o mediador/conciliador faça

com que as partes envolvidas no conflito tenham a noção desses princípios, que

envolvem condutas lícitas e virtuosas. Neste sentido, a consensualidade (princípios

da igualdade de oportunidades,  da  solidariedade,  da liberdade e  da estabilidade

consensual) é importante na busca de uma resolução de conflito (AZEVEDO, 2009).

Ainda tratando de princípios, para Vasconcellos (2008) existem:

“a) O princípio da igualdade de oportunidades, como fundamento do

respeito  à  diferença  e  à  proporcionalidade;  b)  o  princípio  da

existência  digna,  como  fundamento  das  atitudes  e  das  políticas

compensatórias  de  solidariedade  social;  c)  o  princípio  da  igual

liberdade,  como fundamento de relações igualmente  autônomas e

emancipatórias;  d)  o  princípio  da  estabilidade  democrática,  como

fundamento  dos  acessos  universais  e  pacíficos  à  justiça  e  à

segurança” (p.105). 

Outro princípio importante para o processo de negociação é a liberdade e o

poder de decisão das partes, pois as pessoas demonstram, nestas condições, que

podem exercer da melhor forma possível o que lhes é de interesse. 
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Para  ilustrar  o  quanto  é  importante  e  necessária  a  função  e  pratica  do

conciliador/mediador,  buscou-se  na  pesquisa  de  Araujo  (2011)  uma  amostra

estatística,  onde  ela  aponta  a  média  de  audiências  de  conciliação  de  cada

conciliador, que está entre 3 e 5 conciliações diárias, atingindo 80% de resultado

satisfatório. A autora coleta ainda que:

Para aumentar ainda mais o número de sucessos de conciliações,

algumas  sugestões de soluções  foram dadas  pelos  entrevistados,

onde 67% se referem à disposição das partes para a realização do

acordo; 16% mencionaram sobre a estrutura física; outros 16% se

referiram  ao  treinamento  dos  conciliadores;  e,  também,  16%  se

referiram  à  conscientização  dos  operadores  do  Direito  (ARAUJO,

2011).

Sobre  o  papel  do  conciliador/mediador,  Jorge  (2011)28,  menciona  a

conveniência da criação do cargo de conciliador judicial. Para o autor, esta função

deveria ser exercida por servidor bacharel em Direito preparado para tal.  Conclui

que o cargo de conciliador judicial é uma forma de aprimorar e acelerar a prestação

jurisdicional.  Assim, corroborando a ideia inicial  desta pesquisa, que é mostrar a

necessidade da existência e função do cargo como meio alternativo para solução de

conflitos.

28
 JORGE, Éder. Conciliador judicial: uma necessidade. Publicado em 06/2011. Elaborado em 07/2009. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/19364/conciliador-judicial-uma-necessidade. Acesso em: 16/12/2013.

http://jus.com.br/artigos/19364/conciliador-judicial-uma-necessidade
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CONCLUSÃO

O  processo  judicial  é  até  hoje  visto  como  um  mecanismo  primário  de

resolução de conflitos. No entanto, com a tecnologia, a informatização e o mundo

globalizado,  não  cabe  mais  ao  poder  público  manter  uma  estrutura  totalmente

desatualizada e incapaz de atender prontamente a sociedade.

Do que foi estudado, viu-se que existe um afogamento no judiciário e, devido

a  esse  contexto,  está  sendo  motivada  a  prática  de  meios  autocompositivos  de

solução de conflitos. A conciliação e mediação surgem como forma alternativa na

composição das lides, contando com um terceiro imparcial frente à autonomia das

partes. 

Observou-se  que  existe  um estimulo  voltado  à  maior  pacificação  social  e

menor judicialização,  ou seja,  desenvolvendo um sistema judicial  mais acessível,

ágil e efetivo.

Com este estudo entende-se que a mediação se relaciona a conflitos com

uma forte dimensão emocional e que envolvem conteúdos familiares, enquanto a

conciliação aborda conflitos com dimensão afetiva inexistente, isto é, envolve um

agir estratégico-indiferente. A diferença primordial entre os conceitos está no tipo de

conflito a ser enfrentado, sendo que essa distinção tem reflexos diretos no papel a

ser desempenhado pelos mediadores e conciliadores.

Conclui-se  que  a  sociedade  brasileira  precisa  sofrer  transformações  a

respeito da cultura processualista.  Ou seja,  é preciso que as pessoas parem de

ajuizar  as  ações  e  busquem  os  métodos  alternativos  para  solução  de  seus

problemas.

Também é relevante apontar o quanto é importante que este fenômeno se

inicie desde a formação dos operadores de Direito, visto que há um incentivo por

parte deles em manter esta estrutura afastada da conciliação e mediação.
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