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RESUMO 

 

 

Desde 1988, vivemos sob a égide de uma Constituição Federal com 

teor principiológico e concreto. Princípios como o da dignidade da pessoa 
humana, por exemplo, faz com que políticas públicas crescentemente se 
tornem objeto de discussão judicial. Desse modo, ao Poder Judiciário fica 

cada vez mais difícil agir com qualidade diante de conflitos que, na verdade, 
poderiam ser resolvidos através do restabelecimento da comunicação entre 

as partes, visto que a cada dia os juizes se vêem diante de causas 
extremamente complexas. A mediação pode ser um instrumento que 
permita que a resolução de conflitos cotidianos (e outros) seja solucionada 

sem pressa, pelas próprias pessoas envolvidas com o auxílio de um 
mediador preparado para orientar. É hora da sociedade se adaptar à 

realidade de que o Poder Judiciário, através da via processual, não está 
dando conta de resolver com qualidade determinadas lides. A mediação é 
um meio alternativo de resolução de conflitos, mas que também pode ser 

judicial, que pode facilitar o acesso à justiça, tendo em vista o direito à 
igualdade das pessoas, entretanto, recebe algumas críticas que não podem 

ser desprezadas, mas superadas. Paulatinamente, este mecanismo vem 
sendo aplicado em diversos ramos do Direito, e não dá para negar os bons 
resultados que traz. 

 
 

Palavras-chave – Acesso à justiça; Meios alternativos; Mediação. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Since 1988 we live the aegis of a Constitution with content principiológico and concrete. Principles 
such as human dignity , for example , makes public policies are challenged in court. Thus, the 

judiciary is increasingly difficult to act on quality of conflicts that, in fact, can be solved by restoring 
communication between the parties, since every day the judges are faced with extremely complex 
causes. 

Mediation can be a tool to make the resolution of everyday conflicts (and others) are solved without 
haste, by the people involved with the assistance of a mediator prepared to guide. It's time for 
society to adapt to the reality of the judiciary, through the procedural, not realizing quality resolve 

certain chores. 
Mediation is an alternative means of conflict resolution, but also may be legal, it can facilitate 
access to justice, in view of the right to equality of people, however, receive some criticism that can 

not be ignored, but exceeded. Gradually, this mechanism has been applied in various branches of 
law, and you can not deny the good results it brings.  

 
Key-words- Alternative means - conflict - mediation - reviews - possibilities. 

 

Since 1988, we live under the auspices of a Federal Constitution with principled and 
concrete content. Principles such as human dignity, for example, makes public policies 
increasingly become the subject of litigation. Thus, the judiciary is increasingly difficult to 

act on quality of conflicts that actually could be solved by restoring communication 
between the parties, since every day judges are faced with extremely complex causes. 

Mediation can be a tool that allows the resolution of everyday conflicts (and others) be 
solved without haste, the people involved with the assistance of a mediator prepared to 
guide. It's time for society to realize the reality that the judiciary through legal remedy, is 

not keeping up with quality to solve certain chores. Mediation is an alternative means of 
conflict resolution, but can also be legal, that can facilitate access to justice, in view of the 

right to equality of people, however, receive some criticism that can not be ignored, but 
exceeded. Gradually, this mechanism has been applied in various branches of law, and can 
not deny the good results it brings. 

 
 

Keywords - Access to justice; Alternative means; Mediation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, vivemos uma realidade na ordem jurídica na qual o Poder 

Judiciário já não tem dado as melhores respostas às lides que nele desembocam. 

O número de processos aumenta a cada ano e o número de magistrados não 

acompanha essa demanda. Percebe-se, inclusive, que os mutirões nos quais há 

uma audiência logo após a outra, são, na verdade uma forma de desafogar o 

judiciário. Entretanto, não há preocupação exata com o conflito e nem com as 

partes, visto que, muitas vezes elas mesmas e seu advogado precisam falar muito 

brevemente tudo o que veio acontecendo que precedeu a lide tendo em vista o 

curto tempo dessas audiências. 

Neste cenário, surgem, em paralelo ao processo judicial, os mecanismos 

de solução alternativa de conflitos, dentre eles, a mediação. 

O capítulo I, intitulado como Acesso à Justiça e Crise do Judiciário, tratará 

sobre o conceito de conflito de modo amplo, uma vez que não se trata de um 

fenômeno social anormal, mas sim consequência natural da interação humana e 

do melhor acesso à informação que o homem tem. Quanto mais informações, 

maiores as chances de conflitos. Os homens já não são iguais entre si e já estão 

longe do estado de natureza a muitos anos e quando o que está em jogo é um 

interesse comum, dificilmente uma parte renuncia seus interesses em favor da 

outra. Em 1988 foi instituído pela Constituição Federal de 1988 o Estado 

Democrático de Direito, ou seja, um Estado que não se contenta apenas em se 



 

abster de intervir, mas com conteúdo transformador da realidade, repleto de 

direitos sociais que exigem prestações estatais positivas. Isso fez com que a 

discordância entre pessoas e instituições aumentasse e, desta forma, o 

neoconstitucionalismo levou à cultura do litígio. Artigos que garantem o acesso à 

justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) levou ao pensamento social do 

"vamos resolver esta divergência no Judiciário” e assim, ao final deste capítulo, 

mostraremos as consequências disso. Explicaremos o acesso à justiça em 

paralelo com a igualdade constitucionalmente assegurada, mostrando que o 

acesso à justiça é algo com maior amplitude do que o mero acesso ao Tribunal de 

Justiça e o ingresso de processos judiciais. Ao final deste capítulo, explicaremos a 

crise do Poder Judiciário que, diante de tantos novos direitos criados (por 

exemplo, através do Código de Defesa do Consumidor, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros) não está dando conta de 

atender ao princípio da celeridade processual, o que clama pela prática da 

mediação como meio de solução de conflitos. 

Partindo para o estudo da mediação, que, conforme verificar-se-á com a 

leitura do capítulo anterior, é essencial para o restabelecimento do equilíbrio entre 

celeridade e amplo acesso à justiça, o capítulo II, intitulado como mediação como 

mecanismo alternativo e garantias constitucionais, abordará a mediação em 

conjunto com as garantias previstas na Constituição Federal de 1988, fazendo um 

paralelo explicando a relação entre mediação obrigatória e princípios da 

própria mediação e princípios constitucionais.  

A mediação obrigatória traz em seu bojo polêmicas uma vez que se 

referem a impressão de irem de encontro com determinados princípios 

constitucionais, em especial, a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII) 

e a inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV). O objetivo deste 

capítulo é desmistificar a mediação, explicando, inclusive que a nomenclatura 

mecanismo “alternativo” da solução de conflitos em nada ajuda a equiparar sua 

eficácia com a do processo judicial, além de desfocar a relação entre processo e 

mediação, que, pela nomenclatura, será vista como secundária. Explicaremos as 



 

características da mediação e as críticas que recebe e que mostrará os 

obstáculos sociais que precisa superar para o ganho do respeito no âmago da 

sociedade. Por fim, apontaremos as características que um bom mediador deve 

ter e seu papel essencial na confiabilidade do mecanismo. 

O capítulo III, intitulado como olhar prospectivo e prática da mediação, foi 

escrito de um modo peculiar. Primeiramente, foi feita uma explanação a respeito 

da mediação e o papel de determinadas entidades, como, por exemplo, da Ordem 

dos Advogados do Brasil para a fixação do instituto no Brasil. Depois o objetivo foi 

mostrar como a mediação está sendo abordada no direito estrangeiro mostrando 

particularidades que podem servir como inspiração para projetos de lei brasileiros 

futuros. Não tivemos a finalidade de aprofundar sobre cada lei de cada país, mas 

sim trazer o que mais chama a atenção em determinadas leis que poderiam 

inspirar o Brasil, não somente em projetos legislativos, mas também na hora de 

elaborar/emendar o Novo Código de Processo Civil. Mostraremos também atuais 

projetos de lei referentes à mediação. 

Entretanto, sem perder o desejo de trazer inspirações estrangeiras para o 

Brasil, mostraremos a situação atual do futuro diploma processual brasileiro que 

está para ser publicado e a vigorar a qualquer momento. A situação presente da 

mediação será tratada neste capítulo com o estudo da Resolução nº 125, de 2010 

do Conselho Nacional de Justiça, inclusive trazendo críticas de autores sobre 

determinados artigos desta e, por fim, mostraremos como tem sido a prática da 

mediação no Brasil, tanto no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, Santa Cruz do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual, já 

está sendo aplicada e com sucesso, sem, contudo, deixar de citar outros Estados, 

como, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina e, por fim, a possibilidade de 

mediação com o objetivo de facilitar, na esfera do direito de família, a solução de 

conflitos em que, a comunicação entre cônjuges que, por exemplo, se separam e 

um cônjuge fica no Brasil e outro no Japão. 

O método utilizado na elaboração desta dissertação foi, em parte, o 

positivista, uma vez que buscou-se trazer textos legais. Neste estudo, buscar-se-á 



 

objetividade, eliminando interferência de preconceitos, evitando trazer opiniões 

pessoais, exceto o entendimento dos autores estudados. Vale ressaltar, para fins 

de esclarecimento, que o fato da dissertação abordar o neoconstitucionalismo 

como cenário da mediação, isto não afasta o caráter positivista, uma vez que o 

positivismo não significa a mera eliminação de princípios e valores (uma vez que 

o valor pode estar insculpido na regra, então, não há embate entre ambos), além 

disso, a atual Constituição Federal, ao incorporar a dignidade da pessoa humana 

como norma, abriu um leque amplo de possibilidade de interpretação. 

Contudo, reconhece-se a predominância foi o método sociológico, uma vez 

que buscou-se mostrar o deslinde social que clama pela mediação, tal como a 

evolução do pensamento humano e o surgimento de novos direitos com o 

neoconstitucionalismo. Foram consideradas, como características deste método, 

o conjunto de crenças e sentimentos coletivos que são a base da coesão da 

sociedade e a subjetividade dos indivíduos, uma vez que o estudo se propôs a 

analisar o cenário social de necessidade da mediação, o presente legislativo do 

instituto e o futuro do mesmo, tal como sua aplicação na sociedade. 

Além disso, daremos a esta pesquisa uma ênfase jurídico-propositiva, ou 

seja, o caminho futuro que o ordenamento jurídico pátrio pretende seguir quanto a 

mediação, abordando-a no Novo Código de Processo Civil que ainda não está em 

vigor e projetos de lei e também, principalmente no último capítulo, uma ênfase 

jurídico-exploratório visto que vai apontar como a mediação tem sido efetivada na 

prática, trazendo exemplos práticos da mediação, explorando, desse modo, a 

realidade e possibilidades de implantação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I- ACESSO À JUSTIÇA E A CRISE DO JUDICIÁRIO 

 

 

A mediação é um meio alternativo de resolução de conflitos que, apesar de 

já existir a um longo tempo (de 3.000 a. C.), apenas de uns anos para cá está 

ganhando visibilidade e espaço na sociedade para a concretização de um acesso 

à justiça igualitário. Para compreendermos o encaixe deste mecanismo no 

ordenamento jurídico faz-se essencial uma abordagem sobre o cenário que clama 

por meios alternativos de resolução de conflitos. 

O que vem a ser um conflito? Responderemos a esta pergunta para então 

seguir para a análise da cultura do litígio, tão presente no meio social brasileiro 

que demonstra possuir uma visão paternalista dos juizes, confiando a eles todo e 

qualquer conflito de interesses que seriam facilmente resolvidos através da 

comunicação entre as partes. O processo judicial não equivale a certeza de que 

um conflito entre as mesmas partes não voltará a ocorrer e o juiz não 

necessariamente será quem trará a melhor solução via sentença.  

A cultura do conflito presente na sociedade acarretará, com o passar dos 

anos, consequências negativas para a própria sociedade, uma vez que as varas 

dos Tribunais de Justiça e as demais instâncias já encontram-se abarrotadas de 

processos que, a cada ano, tornam-se mais lentos quanto à sua resolução. 

WATANABE, inclusive, reconhece este problema, citando a excessiva quantidade 

de processos que leva ao mau desempenho do Poder Judiciário nacional e a 



 

perda de credibilidade por parte da sociedade, devido a morosidade1, tanto no 

processo de conhecimento quanto na execução. 

Além das consequências da cultura do conflito, o neoconstitucionalismo 

teve como consequência uma mudança de postura do próprio Poder Judiciário, 

que, diante de uma Constituição repleta de valores jurídicos indeterminados e 

principiológica, tem se encarregado de resolver soluções de vultuosa importância 

como, inclusive, políticas públicas no que se refere ao cumprimento dos direitos 

sociais.  Nas palavras de ARANTES, trata-se do fenômeno da “redescoberta do 

Judiciário brasileiro”, em que  

 

 

o Judiciário viu reforçada sua condição de intermediador de forças 
entre o Estado e a sociedade e, entre os órgãos e poderes do 
próprio Estado onde suas mais diversas instâncias, com destaque 
para o STF, passaram a atuar a cada medida governamental 
intervencionista de constitucionalidade duvidosa.2 

 

 

Além disso, existem outros problemas relacionados ao acesso à justiça que 

a maioria das pessoas da sociedade não se dão conta, qual seja, a busca da 

microjustiça, ou seja, o indivíduo pensa exclusivamente na solução para o seu 

problema, sem imaginar que “mais um processo” em um Poder Judiciário 

abarrotado significa mais demora e mais descrédito.  

Um processo além de longo traz gastos, sem contar o embate entre a 

comum hipossuficiência técnica e financeira de um autor e hipersuficiência do réu, 

por exemplo, que por ter a possibilidade de contratar um advogado ou até mesmo 

um escritório, pode convencer com mais facilidade um juiz de que o autor não tem 

direito algum quando, na realidade, ele o tem. Diante destas situações, o meio 

                                                                 
1 WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento 
adequado dos conflitos de interesses, p. 01.  Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/Download/ 

Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf. Acesso em 22 de abril de 2013. 
2 ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário e Política no Brasil. São Paulo: IDESP/Sumaré, 1997, 
p. 110. 



 

jurídico precisa conhecer os detalhes da mediação para que a sociedade leiga e 

muitas vezes com o acesso à justiça defeituoso recupere o equilíbrio entre hipo e 

hiperssuficiência e, por isso, venha a aceitar e confiar neste meio alternativo de 

resolução de conflito. Assim, neste capítulo explicaremos a fundo o porquê desta 

necessidade social. 

 

 

1.1- Definição de conflito 

 

Todas as pessoas e sociedades vivenciam conflitos em seu processo 

cotidiano de interação. O conflito, segundo GARCEZ, não é um mal em si mesmo 

ou algo considerado anormal ou disfuncional, mas sim um fato da existência em 

que as disputas existem como forma de demonstração ou confronto de 

posicionamentos diferentes e competição, “em direção a metas que os indivíduos 

querem atingir.”3 

O conflito decorre do aumento do conhecimento do homem e do maior 

acesso aos meios de comunicação. No “estado de natureza”, no qual não havia 

desigualdade alguma, ou, pelo menos, esta não era reconhecida, tudo era de 

todos. Os homens eram naturalmente iguais entre si quanto o eram os animais. 

Assinala ROUSSEAU que a natureza instalou a igualdade entre os homens e 

estes instituíram a desigualdade.4  

Segundo este autor, o primeiro homem que, tendo cercado um terreno, 

disse: “isto é meu”, e encontrou pessoas que acreditaram nele e que nada fizeram 

para se opor, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Muitos conflitos teriam 

sido evitados se as pessoas não tivessem acreditado nele,5 pois, dessa forma, 

seria mantida a igualdade promovida pelo estado de natureza.  

                                                                 
3 GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 03. 
4 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 135.  
5 Ibidem, p. 137. 



 

O dicionário Michaelis traz no verbete “conflito” os seguintes significados, 

quais sejam, “1 Luta, combate. 2 Barulho, desordem, tumulto. 3 Momento crítico.”6  

Mas o que vem a ser conflito na atual doutrina socio-jurídica? Nos dizeres 

de FREUND, definir a palavra conflito é uma tarefa difícil devido à diversas 

variantes: “um conflito pode ser social, político, psicanalítico, familiar, interno, 

externo, entre pessoas ou entre nações, pode ser um conflito étnico, religioso ou 

ainda um conflito de valores.”7 MORAIS e SPENGLER trazem uma definição 

facilmente compreensível: 

 

 

Nascido do latim, a palavra conflito tem como raiz etmológica a 
ideia de choque, ou a ação de chocar, de contrapor ideias, 
palavras, ideologias, valores ou armas. Por isso, para que haja 
conflito é preciso, em primeiro lugar, que as forças confrontantes 
sejam dinâmicas, contendo em si próprias o sentido da ação, 
reagindo umas sobre as outras. Na tentativa de uma explicação 
mais esmiuçada para a palavra conflito, tem-se que consiste em 
um enfrentamento entre dois seres ou grupos da mesma espécie 
que manifestam, uns a respeito dos outros, uma intenção hostil, 
geralmente a um direito.8 

 

 

Ou seja, o conflito pressupõe ação de ambas as partes envolvidas. Se uma 

parte tem uma postura ativa a respeito de seu interesse sobre um bem e a outra 

parte adota uma postura passiva, não oferecendo resistência ao interesse do 

outro, não há que se falar na existência de um conflito. 

O conflito, além de ser decorrente de um interesse mútuo sobre um mesmo 

bem ou direito, pode ser um meio de medir forças e de demonstrar poder, 

transformando-se em uma disputa, que, conforme FORBERG e TAYLOR, é um 

conflito interpessoal que é comunicado ou manifestado. “Um conflito não se 

                                                                 
6 MICHAELIS. Dicionário prático da língua portuguesa . São Paulo: Melhoramentos, 2008, p. 

213. 
7 FREUND, Julien. Sociologia del conflicto. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 1995, p. 58. 



 

transforma em disputa a não ser que seja participado a alguém na forma de 

incompatibilidade ou de contestação.”9  

Em 1967, COSER conceituou conflito (social) como: 

 

 

Porfia sobre valores para alcançar status, poder e recursos 
periclitantes em que as metas dos contendentes se dirigem não 
só a obter os valores desejados, mas também a neutralizar, 
reduzir ou eliminar os rivais. Tais conflitos podem se dar entre 
indivíduos, entre coletividades, ou entre indivíduos e 
coletividade.10 

 

  

Os conflitos surgem quando pessoas definem suas posições, reagem e 

correspondem a infrações nos seus relacionamentos. Disputas ocorrem quando 

terceiros se envolvem em um conflito, apoiando ou atuando como agentes de 

entendimentos e o tornam público. SERPA diferencia conflito e disputa do 

seguinte modo: “enquanto somente conflito, a incompatibilidade de interesses 

pode permanecer indefinidamente não identificada por terceiros e sem efeitos 

aparentes. Enquanto disputa, o conflito ocasiona comportamentos referentes à 

obrigação.”11 

SANTOS explica que conflito de interesses pressupõe, pelo menos, duas 

pessoas com interesse pelo mesmo bem. “Existe quando à intensidade do 

interesse de uma pessoa por determinado bem se opõe a intensidade do 

                                                                                                                                                                                                    
8 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 
alternativas à jurisdição! Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 45. 
9 FOBERG, Jay; TAYLOR, Alison. Mediation: a compreensive guide to resolving without ligation. 

Washington: San Fransicso- London: Jessey Bass Publishers, 1984, p. 19. 
10 COSER, Lewis. Sozialer konflikt und sozialer wondel in sozialer wondel. Apud. Aurélio 
Wander. Conflitos sociais e limites do Poder Judiciário. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2001, p. 32. 
11 SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: 
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interesse de outra pessoa pelo mesmo bem, donde a atitude de uma é tendente à 

exclusão da outra quanto a este.”12 

A solução que os homens primitivos pensariam para solucionar um conflito 

de interesses seria por meio da violência, através do predomínio da força. Esta 

seria a solução que o homem encontraria no estado de natureza, abordado por 

ROUSSEAU. No estado de natureza, o corpo era o único instrumento que o 

homem conhecia e, assim, o empregava em diversos usos, sendo ágil e forte.13 

Entretanto, no estado civilizado, onde força física e intelectual não acarretam 

desigualdade a respeito de direitos, outras soluções devem ser buscadas. Assim, 

substituindo a força pela razão, SANTOS apresenta três modalidades de soluções 

pacíficas: 

 

a) Os antagonistas se conformam em limitar seu interesse, 
inclusive renunciando-o. É a solução moral, concebível numa 
sociedade espiritualmente muito desenvolvida. 
b) Ou, um temendo a força do outro, ambos se entendem e 
convencionam a composição do conflito: solução contratual. 
c) Ou, temendo-se, reciprocamente, confiam a uma terceira 
pessoa a função de resolver o desencontro dos seus interesses: 
solução arbitral, baseada no respeito à força do árbitro.14 

 

 

Dificilmente a parte adversária renuncia seus interesses em favor da outra. 

O autor afirma que todas essas soluções não podem ser consideradas definitivas, 

pois a violência gera violência; a solução moral repousa no equilíbrio do espírito e 

permanece apenas enquanto este equilíbrio perdura e as duas últimas apenas 

permanecem enquanto existe o temor, propiciando o reaparecimento do mesmo 

conflito.15 

Existem autores que entendem que o conflito é uma patologia social, visto 

que o estado normal da sociedade seria o da integração, organização e 
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cooperação do funcionamento equilibrado do sistema e que cada indivíduo, grupo 

e instituição teria seu lugar e sua função garantido. Eis o que afirmou MAYO na 

década de 1940: 

 

 

As lutas e os conflitos entre grupos não podem nascer da 
estrutura da sociedade, posto que a sociedade é uma construção 
completamente funcional. Os conflitos sociais são projeções de 
transtornos patológicos no campo social, são atribuídos a 
personalidades psicopáticas ou a comportamentos desviados. O 
problema de dominar os conflitos nada mais é do que a aplicação 
de regulamentos normativos no enfrentamento daqueles cujos 
comportamentos desequilibram a situação funcional do sistema.16 

 

 

Nesta situação descrita, BASTOS explica que MAYO entende que o 

conflito é um fenômeno arbitrário de perturbação do sistema cooperativo, isto é, 

da sociedade, e não propriamente uma manifestação imanente e inerente a 

qualquer relação.17 

Atualmente a visão sobre os conflitos é outra. Conflitos não são mais vistos 

como algo patológico, mas inevitável, ainda mais em uma sociedade democrática. 

O conflito é uma forma de interação entre indivíduos e coletividades e ocorre em 

diferentes níveis de intensidade e modalidades. Como muito bem afirma MORAIS 

e SPENGLER, o conflito “deve ser encarado como um fato, um evento fisiológico, 

importante, positivo ou negativo conforme os valores inseridos no contexto social 

analisado. Uma sociedade sem conflitos é estática.”18 COSER segue o mesmo 

raciocínio das citadas autoras, afirmando que “conflitos entre os grupos são 

feições perenes da vida social.”19 

                                                                                                                                                                                                    
15 Ibidem, p. 05. 
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1945, p. 24. 
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CACHAPUZ observa que o que pode ser patológico não é o conflito em si, 

mas a forma de resolvê-los. Conforme o autor, “os conflitos fazem parte da 

sociedade. Os contrastes existentes entre os seres nem sempre são destrutivos; 

o que é considerado negativo é a falta de habilidades de lidar com as 

discórdias.”20 

E como os conflitos vão parar no Poder Judiciário? BASTOS responde esta 

pergunta afirmando que o conflito que não é exprimido não é judicializado, para 

que isto ocorra, ele precisa ser manifesto. Segundo o autor, “se o conflito não é 

materialmente manifesto, é apenas um conflito potencial, é impossível que se 

demande ao Poder Judiciário uma decisão, ou, que os órgãos judiciários e 

conexos acionem seus dispositivos de controle social para sua contenção.”21 A 

partir do momento em que o conflito social eclode, o potencial para o ingresso de 

ação judicial aumenta.  

O processo de decisão do Poder Judiciário, como um todo, não se 

interessa e nem está motivado, pela absorção de situações psicologísticas ou 

subjetivas de tensão pré-conflitual. O que interessa, para este Poder, são os 

“conflitos em sua manifestação integral e objetiva, pela sua dimensão real e 

concreta.”22 

A partir do momento em que os conflitos sociais desembocaram no Poder 

Judiciário e este passou a se manifestar em questões cotidianas e até mesmo 

políticas, a cultura do litígio tornou-se mais evidente, e é este o tema que será 

explicado no item a seguir. 

 

 

1.2- Cultura do litígio e neoconstitucionalismo 
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A instituição do Estado Democrático de Direito no Brasil, através da 

Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988, fez com que a 

discordância entre pessoas e instituições fosse exaltada, uma vez que surgiu um 

rol de direitos individuais e sociais e garantias fundamentais logo após um período 

de restrições e violações a direitos humanos (ditadura militar). Esta Constituição, 

segundo o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, UYEDA, “despertou os 

anseios de cidadania da sociedade”.23 

De acordo com TOALDO, “discordar é algo intrínseco no DNA humano, 

sempre haverá discordância nos mais variados temas e situações, mesmo que 

estes sejam mínimos. O problema é que o cidadão está litigando cada vez 

mais.”24 

Por causa da cultura do litígio, que pode ser facilmente percebida na 

sociedade através de frases comumente proferidas como: “vamos resolver este 

problema no Judiciário”, a quantidade de litígios cresce a cada ano. TOALDO, nos 

traz um interessante dado sobre este assunto: 

 

 

Segundo o Jornal Estadão, de São Paulo, em matéria exibida 
dia 18 de setembro de 2010, em 1990, as Justiças Estaduais, 
Federal e Trabalhista receberam 5,1 milhões de novas ações. 
Em 2006 foram 22 milhões. Em 2008, foram ajuizados 25,5 
milhões de novos processos. Somando-se essas ações com as 
que foram protocoladas nos anos anteriores e ainda aguardam 
julgamento em 2009 começou com 86,6 milhões de ações em 
tramitação nos três ramos da Justiça.25 

 

 

Outra situação que vale a pena trazer a tona é a abordada por 

WATANABE, qual seja: conflitos oriundos da economia de massa. Tais conflitos 
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deveriam ser resolvidos através das ações coletivas, contudo, o que acontece é a 

judiciliazação individual, que traz como consequência os processos repetitivos.26 

Diante dessas informações, percebe-se que o Brasil ainda não está 

habituado aos meios alternativos de resolução de conflitos, imperando uma 

“cultura do litígio”, ou seja, na mente de grande parte da sociedade, os conflitos 

são resolvidos com mais eficácia apenas com a intervenção do Poder Judiciário. 

As partes colocam seus problemas nas mãos de um terceiro –o juiz- acreditando 

piamente que este saberá a melhor solução para o caso concreto através da 

aplicação de leis. WATANABE aborda em seu artigo a “cultura da sentença”, que 

a solução adjudicada dos conflitos via sentença judicial acarreta o aumento da 

quantidade de recursos que congestiona não apenas as instâncias ordinárias, 

como também os Tribunais Superiores e a Suprema Côrte.27 

Ora, os meios alternativos de resolução de conflitos não são mecanismos 

criados na atualidade e nem “da moda” para resolver problemas decorrentes da 

evolução social. Existem registros da prática de métodos alternativos de 

resolução de conflitos, em especial a mediação, que datam de 3.000 anos antes 

de Cristo e de que no Oriente antigo, os hebreus, através de uma Câmara 

composta por três árbitros, que se chamava Beth-Diam, resolviam os litígios 

privados pela via arbitral.28  

No Brasil, a solução não judicial de resolução de conflitos também não é 

novidade. De acordo com as Ordenações Filipinas, no Livro 3o, T. 20, § 1o “no 

começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes, que antes que façam 

despezas, e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem concordar, e 

não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da 

causa sempre he duvidoso.”29 Esta legislação vigorou a partir do ano de 1603 e 
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foi a base do direito brasileiro no período colonial, sendo paulatinamente 

revogada com o advento de novas leis.30 

Na primeira Constituição Federal brasileira, qual seja, a Constituição 

Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824, existia o artigo 161 que 

estabelecia que “sem se fazer constar que se tem intentado o meio de 

reconciliação, não se começará processo algum”. Para este fim, existia a figura do 

juiz de paz, de acordo com o teor do artigo 162 da mesma. Em outras palavras, 

havia a imposição de tentativa de reconciliação, que podemos vislumbrar 

características da mediação (tema do próximo capítulo), visto que não haveria, 

neste caso, uma sentença judicial. 

Entretanto, apesar da resolução não-judicial já existir a muito tempo, ainda 

há o preconceito este tipo de resolução. Contudo, a resistência aos meios 

alternativos de resolução de conflitos, aos poucos, vem sendo amenizada, 

entretanto, há muito o que caminhar para as vias alternativas serem consideradas 

com a mesma confiança. Existem muitos tabus a serem explicados e 

ultrapassados. 

Vale ressaltar que a cultura do litígio e da sentença não é percebida 

apenas dentre os leigos, visto que até mesmo os advogados ainda possuem 

resistência contra os mecanismos alternativos de solução de conflitos. SILVA 

afirma que os advogados, fora do ambiente jurisdicional, sentem-se inseguros e 

que quando estão distantes do contencioso, parece faltar-lhes ferramentas para o 

o bom desempenho, que acreditam poder desenvolver perante o Judiciário devida 

a farta doutrina e pela jurisprudência a cada dia mais acessível31, os meios 

virtuais estão ai para confirmar isso. GARCEZ traz uma explicação para a 

resistência dos advogados in fine: 
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É interessante notar como os advogados, às vezes, embora 
dominando um campo de informações que se presta à indução 
para a negociação, quer seja pelo conhecimento da permissão 
legal e jurisprudencial existente em relação ao objeto, quer seja 
pela existência de obstáculos previstos em lei ou nas decisões 
dos tribunais para inibir certas estruturas do acordo, não fazem 
uso desses conhecimentos e preferem, muitas vezes, desde 
logo, a via litigiosa.32 

 

 

Entretanto, os advogados desconsideram ou ignoram que os mecanismos 

alternativos de resolução de conflitos podem ser um outro produto a ser oferecido 

em seus escritórios, ou seja, uma nova fonte de renda. Os advogados, 

inconscientemente ou não, acreditam que a prática do litígio é o melhor meio 

profissional de subsistência e que a cultura não adversarial pode enfraquecer a 

prática profissional da advocacia.33 Talvez esse pensamento tenha por base o 

fato de, por exemplo, nas audiências de conciliação que ocorrem nos Juizados 

Especiais, nas causas cujo valor é abaixo de 20 salários mínimos, as partes 

poderem comparecer desacompanhadas de seus advogados, conforme o artigo 

9o da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.34 SILVA narra que este artigo 

“gerou severas críticas dos advogados que não se conformaram com a dispensa 

de sua presença no processo legal dos Juizados.”35 

Esse inconformismo é relacionado a cultura do litígio. PINHO entende que 

“o elemento principal para a compreensão da mediação é a formação de uma 

cultura hoje existente em torno da necessidade de uma decisão judicial para que 
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a lide possa ser resolvida.”36 Em outras palavras, para que a mediação não seja 

mal interpretada pela sociedade, ou seja, que não seja vista como um meio 

incerto e com pouca segurança de buscar uma solução para os conflitos, faz-se 

necessário que a cultura do litígio seja dissolvida e que a decisão judicial não seja 

considerada a única maneira de resolver um conflito de interesses. 

MANCUSO é um autor que critica o nome “meios alternativos” que em 

nada ajuda para dissolver a cultura do litígio, pois isso significa colocar a justiça 

estatal/federal como um “padrão oficial” (solução adjudicada), levando as pessoas 

a crerem que as demais formas de solução de conflitos, auto ou 

heterocompositiva, sejam consideradas meras alternativas. “Por conta dessa 

equivocada percepção, a justiça oficial tem protagonizado a cena jurídica como a 

primeira oferta, ficando os outros meios, órgãos e agentes, não estatais, como 

coadjuvantes.”37 Muito bem relembra ESTOUP que a sociedade parece ter se 

esquecido que o juiz, na origem, era um conciliador ou um árbitro, e que a 

utilização das vias contenciosas não era a única ou a melhor forma de finalizar 

uma desavença.38 

Vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo, 

mostra a importância da paz social, fazendo constar que um dos objetivos da 

República brasileira é construir uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica de controvérsias.39 Desse modo, os meios 
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alternativos de solução de conflitos são ações que valorizam a condução à 

pacificação social. SALES assim afirma: 

 

 

O caminho da pacificação remete, necessariamente, à 
valorização do ser humano, concedendo-lhe formas e 
oportunidades de dialogar e participar da transformação de sua 
vida e de sua comunidade, o que, por conseguinte, gera nas 
pessoas o sentimento de inclusão e responsabilidade social. 
Ensina-se a paz quando se resolve e se previne a má 
administração dos conflitos, quando se busca o diálogo, quando 
se possibilita a discussão sobre direitos e deveres.40 

 

 

Em outras palavras, a mediação (assim como os demais meios 

alternativos) dá às partes envolvidas no conflito a chance de realmente 

compreenderem o que está envolvido na questão. As soluções advindas dos 

meios de solução alternativa de conflitos substitui a competição pela cooperação, 

ou seja, o perde-ganha, pelo ganha-ganha. Não haverá sucumbência, uma vez 

que a solução adotada será antes debatida entre as partes que farão concessões 

recíprocas.   

Na cultura do litígio, a princípio, parece que o processo judicial é a melhor 

forma de solucionar um conflito. Isso poderia ser verdade no período pré-1988, 

quando existia o Estado Liberal, uma vez que apenas em 1988 foi instituído o 

Estado Democrático de Direito. De acordo com MARINONI, “ no Estado Liberal, 

cabia ao juiz dizer apenas as palavras de lei. Para o desenvolvimento da 

sociedade, aspirava-se a um direito previsível ou a chamada “certeza do direito”. 

Desejava-se uma lei abstrata que pudesse albergar quaisquer situações 

concretas futuras.”41 Assim, ao juiz não havia muita alternativa a não ser a 

subsunção da regra ao caso concreto, ao contrário de atualmente, que temos 
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uma Constituição principiológica que clama pelo fim da cultura do litígio, que, 

apesar de estimulá-la, não construiu um Poder Judiciário que dê conta de tantas 

lides. 

A inclusão dos direitos sociais na Constituição Federal vigente, passando 

de uma ordem protetiva para uma promocional, no sentido de promover tais 

direitos reforçou ainda mais a cultura do litígio, visto que os indivíduos acreditam 

que ingressando com uma ação no Poder Judiciário, conseguirão o direito 

proclamado na Constituição, ignorando questões como orçamento e reserva do 

possível. O Judiciário aderiu ao “desafio de atuação não apenas como garantidor 

do equilíbrio dos poderes estatais, mas igualmente como um dos fatores 

institucionais de garantia de eficácia dos programas públicos de ação social.”42 

O Poder Judiciário, desde 1988, vem adquirindo maior visibilidade, pois 

vem sendo acionado com mais frequência para resguardar valores ditados pelo 

constitucionalismo moderno, ainda mais devido à perda de credibilidade dos 

poderes legislativo e executivo.43 Esse fenômeno de maior visibilidade do 

Judiciário é uma das consequências do neoconstitucionalismo, que trouxe 

mudanças que envolvem diversos fenômenos, os quais SARMENTO assim 

sintetiza: 

 

 

a) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e 
valorização da sua importância no processo de aplicação do 
Direito; b) rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a 
métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico: 
ponderação, teoria da argumentação, etc.; c) constitucionalização 
do Direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais, 
sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos 
os ramos do ordenamento; d) reaproximação entre o Direito e a 
Moral; e) judicialização da política e das relações sociais, com um 
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significativo deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do 
Executivo para o Poder Judiciário.44 

 

 

Em uma Constituição principiológica e com indeterminações semânticas, 

faz-se necessário, frequentemente, o ingresso de ações no Poder Judiciário para 

a resolução dos conflitos, uma vez que o que pode estar em jogo não são meras 

regras, que são aplicáveis por subsunção (e que pode fazer com que aquele que 

age contra a regra, deixe de transgredir, além disso já facilmente identifica-se 

quem não tem direito), e a norma colidente é afastada através de critérios como o 

hierárquico ou da especificidade, e sim princípios. No caso de conflitos de 

interesses que envolvem princípios, ambas as partes estão certas até 

determinado ponto. Conforme SARMENTO, “a necessidade de resolver tensões 

entre princípios constitucionais colidentes, frequente em constituições 

compromissórias, marcadas pela riqueza e pelo pluralismo axiológico, deu espaço 

ao desenvolvimento da técnica da ponderação e tornou frequente o recurso ao 

princípio da proporcionalidade da esfera judicial.”45  

Diante da proporcionalidade, os princípios colidentes serão aplicados de 

forma parcial, visto que os princípios permitem gradações. E quem vai ditar a 

gradação entre os princípios? O Poder Judiciário. Não se trata de certo ou errado, 

mas de “certo até determinado ponto”. Assim, a cultura do litígio é reforçada. 

Diante de tantos princípios insculpidos na Constituição Federal, os juizes 

passaram a utilizar-se da argumentação jurídica, tendo em vista a impossibilidade 

da subsunção, incorporando elementos de natureza moral. Nesse contexto, 

cresceu a importância política do Poder Judiciário. “Com frequência maior, 

questões polêmicas e relevantes para a sociedade passaram a ser decididas por 
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magistrados e, sobretudo, por cortes constitucionais, muitas vezes propostas pelo 

grupo político ou social que fora perdedor na arena legislativa.”46 

BERCOVICI cita ISENSEE, autor que não concorda com essa nova 

postura do Judiciário a respeito de decidir determinadas questões, em especial, 

questões políticas. Para ele, “questões constitucionais essenciais são políticas, 

não podem ser decididas nos tribunais.”47 

Quando a cultura do litígio atinge questões políticas, há o risco de 

acontecer o que a doutrina chama de judicial-review, o qual WALDRON aborda os 

riscos.48 Ele afirma que isso “é inapropriado como modelo de tomada de decisão 

final em uma sociedade livre e democrática.”49 Contudo, como uma sociedade 

viveria em paz tendo que obedecer leis que podem não ser condizentes com o 

ordenamento jurídico, tendo em vista as diversas interpretações? DWORKIN 

entende que o judicial review é benéfico, pois, se alguém discorda da resolução 

legislativa, leva a questão a juízo e o ponto de vista que prevalecerá será o dos 

juizes, “cujas reflexões sobre essas questões não são tão particulares.”50 

Vale ressaltar, ainda, a busca pela concretização dos direitos sociais. 

Conforme STRECK “para evitar que o texto constitucional se transforme em algo 

simbólico e, na inércia dos poderes encarregados precipuamente de implementar 

políticas públicas, é obrigação constitucional do Judiciário propiciar as condições 

necessárias para a concretização dos direitos sociais-fundamentais.”51 Tratam-se 
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de questões que, aparentemente, não poderiam ser resolvidas na base da 

conversa. 

Críticas à parte, a verdade é que desde o momento em que o Estado 

reclamou para si o monopólio do uso da força, vedando a autotutela privada e 

reprimindo o sentimento de vingança (justiça com as próprias mãos), assumiu o 

dever de assegurar a prestação jurisdicional em todos os casos em que o cidadão 

sinta-se, pelo menos, ameaçado em seus direitos. Trata-se, neste caso, do direito 

de ação, relacionado diretamente ao princípio do acesso à justiça, que, segundo 

TAVARES, significa “a possibilidade de qualquer pessoa dirigir-se ao Judiciário, 

provocando o exercício da jurisdição. O direito de ação assegura a efetividade 

dos instrumentos necessários à obtenção da tutela jurisdicional.”52 

Uma forma da cultura do litígio ir se dissolvendo seria através da mudança 

de mentalidade no mundo acadêmico. De acordo com PINHO, algumas 

disciplinas deveriam ser incorporadas na grade curricular do curso de direito, 

como, por exemplo, “teoria do conflito”; “mecanismos de solução alternativa de 

conflitos”; “negociação” e “conciliação”.53 Desse modo, a nova geração de 

advogados já ficará habituada a não pensar na via judicial como a melhor forma 

de resolver um conflito e, principalmente, entenderá a importância da participação 

dos advogados na mediação, que não será vista como um meio de perder 

dinheiro, e sim como mais uma oportunidade para ganhar.  

Essa mudança na mentalidade a respeito da cultura do litígio é essencial, 

uma vez que o próprio processo judicial como via única de resolução de conflitos 

acarretaria dificuldades à concretização do princípio do acesso à justiça. 

Compreendido isto, passaremos ao estudo do acesso à justiça após o advento da 

Constituição Federal de 1988, clarificando o entendimento de que o Poder 

Judiciário não deve ser considerado o melhor e mais eficaz meio para a solução 

de todos os conflitos de interesses e sim, como a última alternativa, a partir do 
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momento em que os meios extrajudiciais ou alternativos não trouxerem resultado 

satisfatório, quando o assunto é a igualdade entre as pessoas e justiça social. 

 

 

1.3- Acesso à justiça e relações sociais 

 

A cultura do litígio pode vir a prejudicar o acesso igualitário à justiça, uma 

vez que não se trata meramente da possibilidade de ingressar com uma ação, 

mas de justiça do início ao fim do processo. 

A função jurisdicional compete ao Poder Judiciário. De acordo com 

SANTOS, “a jurisdição se exerce em face de um conflito de interesses e por 

provocação de um dos interessados. É função provocada, com o objetivo de 

resguardar a ordem jurídica, amparando o direito objetivo.”54 Nas palavras de 

CAPPELLETTI, a expressão acesso à justiça serve para determinar duas 

finalidades básicas do sistema jurídico: 

 

 

Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 
segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e 
socialmente justos. Uma premissa básica será a de que a justiça 
social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, 
pressupõe o acesso efetivo.55 

 

 

A democratização do acesso à justiça em prol da igualdade se constituiu 

um dos fenômenos da nova postura do direito no mundo contemporâneo. 

Conforme CAPPELLETTI, a percepção internacional quanto a essa questão já 

estava consolidada desde, pelo menos, a década de 1960, “quando se tornaram 

evidentes os obstáculos que os sistemas jurídicos interpunham às chamadas 
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pequenas causas e à prestação jurisdicional para os autores individuais, 

especialmente os pobres.”56  

Sob o sistema de laissez-faire (típico do liberalismo), a incapacidade de 

muitas pessoas se valerem da Justiça e de suas instituições era indiferente ao 

Estado, pois a ele cabia garantir apenas a titularidade formal de direitos.57 Em 

outras palavras, a lei não poderia privar um certo grupo de pessoas, impedindo-as 

de ingressarem com ações, por questões de pobreza de direitos, entretanto, não 

era responsabilidade estatal o modo como essas pessoas conseguiriam efetivar o 

seu acesso à justiça, ou seja, as dificuldades para ingressar com uma ação, 

contratar um advogado, valendo lembrar que a Lei de Gratuidade de Justiça –

1.060- surgiu apenas em 05 de fevereiro de 1950. 

O princípio da inafastabilidade do Judiciário relacionado ao acesso à justiça 

surgiu, no Brasil, na Constituição de 1946, que em seu artigo 141, § 4o 

determinava que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 

qualquer lesão de direito individual”, no capítulo em que abordava os direitos e 

garantias individuais. Sustenta PONTES DE MIRANDA que este princípio foi 

desenvolvido pela jurisprudência, principalmente através da utilização de habeas 

corpus, visando submeter ao controle dos tribunais atos praticados por comissões 

governamentais e que fugiam de controle.58 

Na Constituição Federal de 1967, após a Emenda Constitucional nº 7 de 

1977, havia a necessidade do esgotamento das vias administrativas para a 

obtenção do direito antes de recorrer ao Tribunal de Justiça (artigo 153, §4o59). 

Diferentemente, a Constituição Federal brasileira de 1988 garante o acionamento 

incondicional do Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV). 
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Desse modo, incumbe ao Poder Judiciário o papel de se manifestar sobre 

lesões ou ameaças de lesões aos direitos dos cidadãos. Isso significa que este 

princípio do acesso à justiça não foi novidade da Constituição Federal de 1988, o 

que foi novidade foi o fato de não apenas ter como requisito “lesão a direito” para 

ingressar com uma ação, a “ameaça de lesão” também foi incluída. Mas o que 

vem a ser acesso à justiça? Eis a explicação de TAVARES sobre este princípio: 

 

 

O princípio em questão significa que toda controvérsia sobre 
direito, incluindo a ameaça de lesão, não pode ser subtraída da 
apreciação do Poder Judiciário. Sob esse enfoque, o comando 
constitucional dirige-se diretamente ao legislador, que não pode 
pretender, por meio de lei, delimitar o âmbito de atividade do 
Poder Judiciário, até porque uma ocorrência dessas chocar-se-ia 
frontalmente com o princípio maior a separação de poderes. 
Consequência direta do princípio é a não-aceitação da chamada 
instância administrativa forçada, ou jurisdição condicionada.60 

 

  

Com efeito, o acesso à justiça é materialmente informado pelo princípio da 

igualdade de oportunidades61, que, de acordo com BOBBIO visa estabelecer 

“chances ou pontos de partida” para que os indivíduos possam competir em 

situações que exigem disputa (mercado de trabalho; acesso a determinadas 

instituições) com as mesmas condições e oportunidades daqueles segmentos que 

já são legitimados socialmente.”62 

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988 e outras normas que a 

seguir serão citadas, acarretou um crescimento no acesso à justiça, assim, 

diversos grupos sociais começaram a demandar, lutando por prerrogativas que a 

própria Constituição Federal traz, tendo em vista a indeterminação de conceitos 
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de expressões nela previstas. CARVALHO explica que três espécies de conflitos 

emergem com frequência no Judiciário. Resumidamente, são eles: 

 

 

Confrontos de forças advindos das novas funções e competências 
atribuídas pela Constituição de 1988, aos poderes tradicionais e 
aos novos agentes legitimados do cenário político. São demandas 
propostas pelo Ministério Público ou Defensoria Pública em face 
do Executivo, originados da necessidade de interpretação de 
normas constitucionais, e em questões que envolvem a efetivação 
de conteúdos programáticos. 
A Segunda modalidade é a de disputas coletivas, ajuizadas por 
grupos sociais, reivindicando benefícios comunitários ou 
individuais fruíveis pela sociedade, como moraria, saúde, 
educação e transporte. 
A terceira espécie são os casos tipicamente individuais, de partes 
identificadas, oriundas dos problemas do homem comum, que 
vive em sociedade. São questões cotidianas, que não se resolvem 
sem a intervenção da justiça.63 

 

 

Neste último caso se encaixam as ações propostas nos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, que envolvem questões que poderiam ser solucionadas sem a 

ingerência do Judiciário, através de órgãos administrativos como Procons ou por 

meio de notificações solicitando a cassação de determinada conduta. Uma das 

causas desse tipo de demanda reside no fato de que nesses Juizados Especiais 

não há custas a serem pagas.64 

Entretanto, apesar do aumento de demandas judiciais, não se pode ainda 

afirmar que o acesso à justiça chegou àqueles que realmente são 

hipossuficientes, que vivem na miséria. Na lição de SANTOS, os cidadãos de 

baixa renda encontram-se afastados dos mecanismos de solução formal de 

conflitos por três motivos básicos: desinformação jurídica, descrença ou hesitação 

em acionar os mecanismos de prestação de justiça e dificuldades materiais de 

acesso. Eis suas palavras: 
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Em primeiro lugar, os cidadãos de menores recursos tendem a 
conhecer pior os seus direitos e, portanto, a ter mais dificuldades 
em reconhecer um problema que os afeta como sendo problema 
jurídico. Em segundo lugar, mesmo reconhecendo o problema 
como jurídico, como violação de um direito, é necessário que a 
pessoa se disponha a interpor a ação. Os dados mostram que os 
indivíduos das classes baixas hesitam muito mais que os outros 
em recorrer aos tribunais mesmo quando reconhecem estar 
perante um problema legal. Em terceiro e último lugar, quanto 
mais baixo é o estrato socioeconômico do cidadão, menos 
provável é que ele conheça advogado ou que tenha amigos que 
conheçam advogados, menos provável é que saiba onde, como e 
quando pode contratar o advogado, e maior é a distância 
geográfica entre o lugar onde vive e a zona da cidade onde se 
encontram os escritórios de advocacia e os tribunais.65 

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, concorda com o autor acima MOREIRA, 

para quem a falta de acesso à justiça processual é um problema que atinge 

grande parte da população, que ainda encontra-se faticamente alijada, dentro de 

um quadro de desigualdades socioeconômicas, de um direito efetivo de suscitar e 

obter proteção judicial em caso de conflito.66 

OLIVEIRA explica que o acesso à justiça é algo mais amplo do que acesso 

ao Poder Judiciário. Segundo o autor, “acesso a justiça não se resume à 

possibilidade de propor a utilização judicial para a resolução do conflito buscando 

a pacificação social, representando um horizonte muito mais vasto, na medida em 

que busca a substancialização de uma sociedade justa e igualitária.”67 Um 

pensamento que entendesse o acesso à justiça como mera proposta de ação 

estaria retornando à mentalidade liberal, que preocupava-se apenas em garantir o 
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acesso formal, ou seja, criar oportunidade na lei, sem, contudo, pensar em como 

o hipossuficiente exerceria este direito. 

Para finalizar este item, vale trazer o ensinamento de CAPPELLETTI, para 

quem o acesso à justiça pode ser considerado como o mais básico dos direitos 

humanos em “um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 

não apenas proclamar os direitos de todos. O acesso à justiça pressupõe 

métodos mais modernos e claros para a ciência jurídica.”68 Uma vez que a 

pessoa tem a possibilidade de ingressar uma ação para defender seus direitos, há 

maior possibilidade deles serem respeitados, sendo fundamental para a 

preservação dos direitos humanos. 

Após o advento da Constituição Federal de 1988, diversas leis surgiram 

ampliando as causas de ingresso de ação. Em 1990, surgiu o Código de Defesa 

do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente; em 2006, a Lei Maria 

da Penha, surgindo com essas legislações um conjunto de práticas e novos 

direitos com regulamentação de práticas sociais, inclusive daquelas tidas, 

tradicionalmente, como de natureza estritamente privada e, portanto, 

impermeáveis à intervenção estatal, como, por exemplo, relações decorrentes do 

ambiente familiar. VIANNA explica o que é a judicialização das relações sociais: 

 

 

É todo um conjunto de práticas e novos direitos, além de um 
continente de personagens e temas até recentemente pouco 
divisável pelos sistemas jurídicos – das mulheres vitimizadas, aos 
pobres e ao meio ambiente, passando pelas crianças e pelos 
adolescentes em situação de risco, pelos dependentes de drogas 
e pelos consumidores inadvertidos -, os novos objetos sobre os 
quais se debruça o Poder Judiciário, levando a que as sociedades 
contemporâneas se vejam, cada vez mais, enredadas na 
semântica da justiça; é, enfim, a essa crescente invasão do direito 
na organização da vida social que se convencionou chamar de 
judicialização das relações sociais.69 
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Ou seja, não apenas ocorreu, com o neoconstitucionalismo, a judicialização 

da política, mas também das relações sociais, inclusive as privadas. Trata-se, 

sem dúvidas, da busca por uma sociedade fraterna e igualitária, mas que, 

contudo, traz ônus para o Poder Judiciário e, consequentemente, para a 

sociedade em geral. 

Deste modo, passaremos ao estudo da crise que essas novas demandas 

que têm chegado ao Poder Judiciário está ocasionando, além de explicar o 

porquê que a via judicial como única forma de solução de conflitos pode acabar 

trazendo malefícios ao acesso à justiça para os hipossuficientes, para então 

mostrarmos a importância de aceitar outros meios de resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 

1.4- A crise do Poder Judiciário 

 

FARIA aponta que existem duas faces mais evidentes no panorama da 

crise em que se encontra a justiça brasileira: as crises de eficiência e a de 

identidade. A primeira pode ser identificada devido ao evidente descompasso 

entre a demanda social e a oferta estatal de serviços judiciais: um deficit 

quantitativo e qualitativo, cujas razões escapam à percepção e domínio pelo 

cidadão comum. Quanto à crise de identidade, esta vislumbra-se pelo 

embaraçamento do papel do Judiciário como mediador central da conflituosidade 

social.70  
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O Poder Judiciário, a cada ano que passa, recebe cada vez mais lides para 

serem solucionadas. Não existe um assunto específico que aumenta mais em 

detrimento de outros. Demandas judiciais de todos os tipos vem surgindo com 

intensidade. 

Nos conta CARVALHO que no campo do Direito Penal, até a edição da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, “eram insignificantes os índices de registro 

de ocorrência e de processos criminais por infrações de menor potencial ofensivo. 

Após a edição desta lei, em virtude da facilitação do acesso às delegacias e à 

Justiça, uma onda de denuncismo emergiu, sobrecarregando o sistema com 

questões não tipicamente criminais.”71 

A lei nº 9.099/1995 criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e a lei nº 

10.249, de 28 de junho de 2002, os Juizados Especiais Federais. Tratam-se de 

leis que facilitam o acesso à justiça, uma vez que prevê a sua gratuidade, 

independentemente da situação econômica das partes, além da não previsão da 

condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição e a 

faculdade para a parte de dispensar advogado nas causas abaixo de 20 salários 

mínimos, defendendo ela mesma seus interesses em juízo. 

FRANÇA noticiou, em setembro de 2012, que só nas varas paulistas 

tramitam hoje cerca de 2 milhões de ações, “mais do que o dobro do contabilizado 

há dez anos. Com isso, há varas com agenda para marcar a primeira audiência 

só em dezembro de 2013. O prazo deveria ser de três meses.”72 Isso compromete 

a razoável duração do processo proclamada na Constituição Federal, em seu 

artigo 5o, LXXVIII.73 

No primeiro semestre de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho ressaltou 

que houve aumento de 15% no número de processos solucionados, 23% no de 

processos recebidos e 55% no de processos a mais distribuídos a seus órgãos 
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judicantes. “No primeiro semestre de 2012, o TST recebeu 117 mil processos, 

distribuiu 119,6 mil a seus órgãos judicantes e solucionou 114,8 mil.”74 Ou seja, 

percebe-se um deficit na resolução judicial de processos em relação à entrada 

destes. 

No Superior Tribunal de Justiça, o número de processos eletrônicos 

também aumentou. “De 75,1 mil, no período de 2011, para os atuais 81,5 mil — o 

que representa um avanço de 9%.”75 A oportunidade do processo virtual, que 

facilitou ainda mais o acesso à justiça, está aumentando ainda mais a distância 

entre processos ingressados e processos resolvidos.  

A quantidade de ações relacionadas a crimes fiscais cresceu: O fisco 

instaurou 7182 processos por crime em 2011, um crescimento de 9% em relação 

a 2010. “A maior parte das ações está relacionada com situações de retenção de 

imposto que não era entregue ao Estado.”76 

De acordo com dados do Ministério Público Federal, desde o advento da 

Constituição Federal de 1988, o número de processos que tramitaram na 

Procuradoria Geral Eleitoral teve um crescimento, no ano eleitoral de 2010, de 

639,56%. Tratam-se de dados estatísticos sobre a atuação da Procuradoria Geral 

Eleitoral, entre os período de 1988 a 2010.77 

Um dado alarmante foi noticiado em 2009. De acordo com o Conselho 

Nacional de Justiça, no citado ano, o Brasil tinha 70,1 milhões de ações no 

Judiciário, mais do que uma para cada três habitantes. “O crescimento do número 

de processos judiciais no Brasil tem superado o aumento da população. De 2007 
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para 2008 “nasceram” 2,4 milhões novas ações no país contra menos de 2 

milhões de brasileiros.”78 

Além disso, ainda há o fenômeno da judicialização da política que 

desembocou nos Tribunais de Justiça e Superiores. A Constituição Federal 

vigente conferiu a qualquer partido político com representação no Congresso, às 

representações nacionais da sociedade civil organizada e às principais 

instituições dos Estados-membros o poder de provocar o Supremo Tribunal 

Federal. “Assim, é praticamente impossível que alguma questão relevante seja 

resolvida no âmbito parlamentar sem que os perdedores no processo político 

recorram à nossa Suprema Côrte, para que dê a palavra final à controvérsia, com 

base na sua interpretação da Constituição.”79 

Esse aumento nas demandas propostas perante o Poder Judiciário é fruto 

do neoconstitucionalismo, visto que a “leitura clássica do princípio da separação 

de poderes, que impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede 

espaço a outras visões mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores 

constitucionais.”80 E como resultado disso, percebe-se “uma sobrecarga não 

apenas qualitativa, mas quantitativa do aparelho judiciário, enquanto a contínua 

entrada de processos novos não se faz por acompanhar de uma correspectiva 

saída de decisões efetivadas na ordem concreta.”81 

VIANNA entende que a emergência do Poder Judiciário corresponde a um 

contexto em que o social, na ausência do Estado, das ideologias, da religião, e 

diante de estruturas familiares e associativas continuamente desorganizadas, se 

identifica com a bandeira do direito, com seus procedimentos e instituições, para 

pleitear as promessas democráticas ainda não realizadas, ampliando, quase de 

forma infinita, as possibilidades de motivos para o acesso à justiça. Entretanto, 
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ais-crescem-mais-do-que-a-populacao-brasileira. Acesso em 20 de outubro de 2012. 
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CARVALHO entende que o cumprimento ao princípio do livre acesso à justiça tem 

consequências custosas para o Poder Judiciário, pois ele precisa receber todos 

os tipos de pretensões que lhe são submetidos, o que não significa, vale ressaltar, 

que estas pretensões serão julgadas procedentes. Acesso à justiça não tem 

relação nenhuma com procedência ou não do pedido. Eis a abordagem do autor a 

respeito da crise do Judiciário: 

 

 

É verdade que não obstante a Constituição de 1988 ter criado 
novas perspectivas, a técnica utilizada por muitos juizes continua 
defasada. O número de profissionais está muito aquém do 
necessário e há uma produção legislativa paralela pelas medidas 
provisórias do Executivo, ou por leis penais descontextualizadas, 
pautadas pela suposta situação de emergência em decorrência da 
expansão da criminalidade. A pressão sobre os magistrados tende 
a aumentar, na medida em que essa população se politiza e 
percebe a amplitude da proposta constitucional e dos recursos 
processuais a seu dispor.82 

 

 

Como certos processos são solucionados através da ponderação entre 

princípios, não há mais a mesma agilidade na resolução de conflitos com mera 

subsunção de normas-regras, atividade praticamente mecânica. MAIA alerta que 

os métodos tradicionais de resolução de conflitos normativos já não são 

suficientes. “As decisões judiciais dependem de argumentos complexos. O 

constitucionalismo alicerçado em princípios parece exigir que os juizes ao se 

depararem com casos difíceis, se tornem filósofos e dominem técnicas de 

ponderações de bens e valores.”83 

VASSELIZZA entende que o acesso à justiça deve ser flexibilizado e que o 

artigo 5o, XXXV da Constituição Federal vigente não deve ser entendido de forma 
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ilimitada, pois a realidade fática demonstra que é necessário reconhecer a 

possibilidade de se restringir este acesso. Assevera a autora que “se a própria 

vida não é tida como direito absoluto84, não há razão para tanta resistência 

quando se trata de flexibilizar um direito que, no mais das vezes, é menos 

importante do que a vida, que é o direito constitucional ao acesso à justiça.”85 

BARROSO complementa o raciocínio da autora, assinalando que “não se trata de 

suprimir um direito constitucionalmente garantido, mas sim de encontrar a melhor 

relação custo-benefício para que este possa ceder em certas hipóteses em que 

isto seja estritamente necessário.”86 

Vale lembrar que a gratuidade de justiça garantida aos hipossuficientes, 

prevista no artigo 5o, LXXIV e a instituição da Defensoria Pública, no artigo 134 da 

Constituição Federal vigente87 não garante que a parte com baixos recursos 

financeiros terá um processo justo. Sobre isso, RODRIGUES explica que “a parte 

que possui mais recursos terá vantagens em relação às que não possuem. Os 

recursos financeiros são armas poderosas dentro de um processo, uma vez que 

refletem na contratação de profissionais mais habilitados.”88 Trata-se da 

disparidade entre hipossuficientes e “hipersuficientes”. Esse antagonismo é 

facilmente identificável nas ações trabalhistas e nas demandas relacionadas com 

Direito do Consumidor. 

Até mesmo quem não é hipossuficiente e arca com as custas processuais 

pode ver seu acesso à justiça obstado, uma vez que “o tempo para que as ações 

sejam concluídas também influenciam para aumentar as custas e enfraquecer as 
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partes.”89 A demora processual acaba criando uma expectativa de derrota em 

ambas as partes, até mesmo na que sai vencedora. 

Alerta-se, inclusive, que até mesmo a Defensoria Pública passa por crise. 

Menciona-se como motivo desta crise de deficiência deste órgão a remuneração 

inferior dos defensores públicos em relação aos membros do Ministério Público. 

Assim, RODRIGUES assevera que isso fere a previsibilidade constitucional que 

traz no mesmo patamar de importância tais instituições. 

 

 

Essa situação gera um quadro de descontentamento e 
desestímulo, uma vez que não existe um reconhecimento 
financeiro da função desenvolvida. Devido a isso, muitos 
defensores públicos acabam exercendo outras profissões, por 
exemplo, sendo professores em faculdades de Direito, como 
forma de complementar sua renda.90 

 

 

Os custos econômicos e sociais advindos de um processo injusto são os 

principais motivos que levam os cidadãos a não lutarem por seus direitos, tendo 

em vista que há insegurança quanto a qualidade do profissional que lhe está 

acompanhando. Assim, RODRIGUES afirma: 

 

 

Devido a estes fatos é que o acesso à justiça deve ser 
interpretado de uma maneira mais abrangente. Acesso à justiça 
não significa somente o acesso ao judiciário como única opção, 
mas também deve-se levar em conta os mecanismos de 
autocomposição (mediação, negociação e arbitragem) que 
poderiam melhorar as questões relacionadas aos custos do 
processo, assim como as injustiças processuais. Hoje, o 
contingente de processos para um número desproporcional de 
profissionais do judiciário (juizes, promotores, defensores, 
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escrivães) só agrava a crise. Por isso é preciso repensar o papel 
do judiciário na solução dos conflitos.91 

 

 

Muitas vezes, inclusive, as pessoas que foram partes no processo 

permanecem em conflito, por exemplo, no caso de uma briga entre uma mãe de 

aluno e uma professora de escola. O objeto de litígio, que pode ser uma 

discussão que acarretou lesão ao patrimônio moral de alguém, foi solucionado, 

contudo, nada impede que outros litígios continuem a surgir porque não houve o 

restabelecimento da comunicação.  

É óbvio que afirmar que os processos judiciais devem ser excluídos e fazer 

dos meios alternativos de conflitos um meio obrigatório não é a proposta desta 

pesquisa. Acontece é que, como afirma RODRIGUES, “a crise da justiça no 

tempo atual fez renascer a importância desses meios alternativos sem excluir 

totalmente os meios judiciais."92  

Conclui-se com a leitura deste capítulo que, a partir do momento que a 

cada ano surgem diversas leis, cada vez mais direitos a serem protegidos (os 

chamados novos direitos, que trazem conflitos de difícil resolução, tais como os 

relacionados a direitos humanos e bioética, por exemplo), faz-se necessário 

ampliar as vias de resolução de conflitos para que todos consigam a solução de 

seu conflito de interesses em um tempo razoável e, principalmente, com 

qualidade.  

Os mecanismos alternativos de resolução de conflitos têm como maior 

objetivo ampliar o acesso à justiça com qualidade. Não se trata de, simplesmente, 

tornar mais célere a solução de conflitos e desafogar o judiciário e sim, também, 

de garantir a igualdade entre os litigantes. A mediação é um desses mecanismos 

que, paulatinamente, vem ganhando espaço no meio jurídico, apesar de já existir 

a muito tempo.  
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Assim, passaremos ao estudo do instituto da mediação, que é uma das 

vias a ser utilizada para solução de conflito de diversas espécies. Mas o que vem 

a ser mediação? Se é um meio de desafogar o judiciário e trazer benefício às 

partes, porque sofre críticas? As respostas a estas indagações serão objeto do 

próximo capítulo, no qual abordaremos a nomenclatura, críticas e características 

desde instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- MEDIAÇÃO COMO MECANISMO ALTERNATIVO E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

Neste capítulo, iniciaremos a análise da mediação como meio alternativo 

de resolução de conflitos relacionada à determinados princípios constitucionais e 

da mediação, para, no próximo capítulo explicarmos, principalmente de modo 

prospectivo, a mediação judicial. Apresentaremos o instituto da mediação em 

suas peculiaridades, ou seja, abordaremos suas características específicas que a 

difere dos outros meios alternativos, as críticas que recebe enquanto meio 

extrajudicial de solucionar conflitos, como deve ser a postura do mediador e como 

o futuro do ordenamento jurídico pretende tratar da mediação.   

                                                                                                                                                                                                    

 



 

Além disso, faremos um paralelo explicando a relação entre mediação 

obrigatória e princípios da própria mediação e princípios constitucionais. A 

mediação obrigatória traz em seu bojo polêmicas uma vez que se referem a 

impressão de irem de encontro com determinados princípios constitucionais, em 

especial, a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII93) e a 

inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV)94. Por este motivo, há 

divergências de opinião sobre o assunto, inclusive, entre juristas.  

Há quem acredite que há violação aos princípios próprios da mediação a 

autonomia da vontade e a voluntariedade. Então, diante da polêmica se a 

mediação obrigatória estaria afetando ou não a estes princípios, buscaremos 

esclarecer essa indagação para o leitor, mostrando que, na realidade, estes 

princípios não são desrespeitados. 

Com este capítulo, o leitor estará apto a compreender o terceiro e último 

capítulo que abordará como a mediação judicial está sendo tratada pela 

legislação brasileira e como o ordenamento jurídico pretende instrumentalizar a 

mediação futuramente, através dos projetos de lei. 

 

 

2.1- Da Nomenclatura A.D.R. 

 

Como explicado no capítulo anterior, no período em que o Brasil era 

colônia de Portugal, a solução alternativa de resolução de conflitos esteve 

presente nas Ordenações Filipinas (Livro 3º, T. 20, §1º) e, de acordo com 

ROSENN, o ordenamento jurídico brasileiro herdou cinco características dos 

portugueses, quais sejam, “a) alta tolerância à corrupção, b) falta de 

responsabilidade cívica, c) profunda desigualdade sócio econômica, d) 

sentimentalismo, e) disposição de chegar a um acordo.”95 
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Assim, os mecanismos A. D. R. são perfeitamente possíveis de serem 

aceitos pela população brasileira, dentre eles, a mediação. Antes de explicarmos 

a este meio alternativo de resolução de conflito, é essencial que o conceito de A. 

D. R. esteja claro ao leitor, uma vez que aquela é um destes meios alternativos de 

resolução. 

Essas vias alternativas estão difundidas em diversos países, recebendo 

diversas nomenclaturas. Por exemplo, “no Brasil são chamadas M. A. S. C. 

(meios alternativos de solução de conflitos) e na Argentina, são identificadas 

como R. A. C. (resolución alternativa de conflictos).”96 

Os meios alternativos de solução de conflitos se subdividem. De acordo 

com PINHO, um conflito pode ser solucionado pela via estatal (jurisdição) ou por 

vias alternativas, esta última se subdivide em puras e híbridas. “Puras são 

aquelas em que a solução do conflito se dá sem qualquer interferência 

jurisdicional; nas híbridas, em algum ponto, mesmo que para efeitos de mera 

homologação, há participação do Estado-juiz.”97 

A. D. R. é a sigla norte-americana de alternative dispute resolution. De 

acordo com BELEZA, trata-se de “uma nomenclatura criada nos Estados Unidos, 

nos anos 1970 para os métodos alternativos de solução de conflitos, como a 

negociação, arbitragem, conciliação e mediação.”98  Representando, deste modo, 

uma variedade de mecanismos alternativos e ágeis de solução de conflitos, 

tentando evitar que disputas se tornem objeto de lides judiciais. Conforme PINHO, 

esses métodos “caracterizam-se pela ruptura com o formalismo processual e com 

a legalidade estrita.”99 Isso ocorre porque não há (ainda) um procedimento 

previsto em lei a ser rigorosamente seguido durante a solução do conflito via meio 
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alternativo, ou seja, não existe uma forma pré-estabelecida, logo, não há 

formalidade a ser cumprida.100  

SILVA faz uma observação relevante, criticando a terminologia “meio 

alternativo”. “A expressão meios alternativos nos remete para uma relação. Uma 

coisa só é alternativa por referência a outra, a alternatividade não é qualidade 

absoluta.”101 Em outras palavras, nada é exclusivamente alternativo, e para haver 

um meio alternativo, é necessário que haja um meio “principal”. O autor entende 

que a expressão “A. D. R.” desfoca a real relação entre eles existente, pois a 

mediação e a conciliação, por exemplo, são meios tão eficazes para a solução de 

conflitos como o processo judicial. Todos são meios legítimos de resolução de 

conflitos, logo não deveriam ser considerados alternativos. Prossegue SILVA 

afirmando que: 

 

Se os meios de composição autônomos de resolução de 
controvérsias forem entendidos, como muitas vezes são, como 
meros meios alternativos em sinonímia com meios de alívio de 
pendência dos tribunais, traem-se os meios e revelam-se as 
intenções. Pior ainda: a arbitragem, conciliação e mediação são 
vistas como saídas possíveis para um sistema de justiça em 
crise. É, supomos, a atitude menos adequada quando se 
pretende a sua promoção.102 

 

 

DIDIER JUNIOR traz a seguinte nomenclatura: “equivalentes 

jurisdicionais”, que são formas não jurisdicionais de solução de conflitos que 

funcionam como técnica de tutela de direitos, resolvendo conflitos ou certificando 

situações jurídicas.103 Este termo traz maior confiabilidade aos mecanismos A. D. 

R. uma vez que o coloca em equivalência ao processo judicial. 
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explicados no capítulo a seguir, servem como parâmetros  na mediação judicial e buscam a 

homogeneidade no procedimento. 
101 SILVA, Paulo Costa e. A nova face da justiça : os meios extrajudiciais de resolução de 
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Esses meios de resolução de conflitos apenas se forem vistos como 

benéficos em si mesmos, e não como “alternativos” ao processo judicial, tendo 

em vista o simples objetivo de desafogar o Poder Judiciário, um sistema que não 

dá sempre a melhor resposta aos problemas dos cidadãos, é que poderão gerar 

confiança, respeito e aceitação perante toda a sociedade. A alternatividade soa 

na mente do cidadão, principalmente, do leigo, como algo de menor eficácia. 

De acordo com CABRAL, em síntese, pode-se afirmar que os sistemas 

alternativos mais corriqueiros de solução de conflitos nos Estados Unidos são 

representados pela negociação, conciliação, mediação e arbitragem.104  

Nos Estados Unidos, devido ao Alternative Dispute Resolution Act de 1998, 

assinado pelo Presidente Bill Clinton105, “o programa federal de procedimentos 

alternativos ligados aos tribunais foi ampliado às Cortes Distritais, cujos juizes 

ficaram autorizados a determinar a aplicação desses métodos no curso do 

processo, exceto a arbitragem, que depende do acordo entre as partes.”106 Cita-

se os Estados Unidos porque a inspiração brasileira desses meios de resolução 

de conflitos adveio deste país.107 Além disso, a possibilidade do juiz determinar a 

aplicação no curso do processo a mediação, por exemplo, tira a característica de 

alternatividade, sem, contudo, retirar a voluntariedade, uma vez que as partes 

precisam estar concordes. Isso reitera o argumento de que “mecanismo 

alternativo” não seria a melhor nomenclatura. 

Entretanto, vale frizar que o fato de a mediação não ser aplicável a todos 

os conflitos tal como é o processo judicial, leva à conclusão de que a 

nomenclatura “alternativo” não é tão inadequada assim. Entretanto, PINHO afirma 

que “por mais adequada, justa, célere e efetiva, em determinados casos a 
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adjudicação judicial não é a forma mais indicada para tratar um conflito.”108 

Contudo, apesar da adjudicação judicial não é o melhor meio, não deixa de ser 

sempre aplicável a todas as lides. 

Apesar desta pesquisa focar apenas na mediação, existem outros meios 

alternativos de resolução de conflitos que merecem ser explicados para que não 

se confunda com o objeto desta. Para o professor PINHO, as principais 

modalidades de resolução alternativa de conflitos são: negociação, mediação e 

arbitragem. Faremos um pequeno apontamento sobre estes outros dois meios 

(negociação e arbitragem) para breve esclarecimento, antes de nos determos na 

mediação, tema desta dissertação: 

 

 

Negociação- Processo bilateral de resolução de controvérsias, 
no qual existe um acordo conjunto, através de concessões 
mútuas. Envolve a comunicação, o processo de tomada de 
decisão (sob pressão) e a resolução extrajudicial da 
controvérsia.109 
Arbitragem- Solução do conflito por meio de um terceiro, 
escolhido pelas partes, com poder de decisão, segundo normas 
e procedimentos aceitos por livre e espontânea vontade das 
partes.110 

 

 

A negociação difere da mediação porque aquela envolve pressão para que 

as partes decidam, enquanto que na mediação as partes estão livres para decidir 

no tempo que achar devido. A arbitragem difere da mediação porque aquela 

soluciona o conflito através de uma terceira pessoa que terá poder de decisão, 

enquanto que na mediação a decisão é tomada pelas próprias partes. 

                                                                                                                                                                                                    
107 Ibidem, p. 07. 
108 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mecanismos de solução alternativas de conflitos: 
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Paulo: Oliveira Rocha, 2004, p. 10. 
109 PINHO. Teoria geral do processo civil contemporâneo.  Op. Cit., p. 412. 
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De acordo com MANCUSO, são benefícios dos meios alternativos de 

solução de conflitos o fato de poupar as partes dos ônus e riscos inerentes à 

deflagração da lide judicial; os conflitos instaurados podem atingir, naturalmente, 

seu ponto de maturação; trazer um filtro ou um elemento de contenção ao 

demandismo judiciário, seja evitando que controvérsias pouco complexas se 

convertam em lides (a chamada judicialização do cotidiano), seja permitindo que 

os conflitos, uma vez submetidos à alguma forma de meios alternativos, tenham 

uma das duas soluções: “ou resultem resolvidos, ou quando menos, fiquem 

melhor delineados em sua configuração fática e jurídica, levando a que a virtual 

lide judicial tenha instrução probatória abreviada e a decisão seja, 

tendencialmente, mais justa e adequada ao caso.”111 

Sendo os meios alternativos de solução de conflitos mecanismos legítimos 

e até mesmo benéficos para as partes e para o Estado, em especial, para o Poder 

Judiciário, abordaremos, a seguir, as características da mediação, que é um 

mecanismo que pretende ganhar ainda mais espaço no mundo fático e jurídico 

brasileiro tal qual a conciliação, que não deixa de ser uma mediação ativa.  

 

 

2.2- Características da mediação 

 

TARTUCE conceitua a mediação como uma atividade que visa facilitar a 

comunicação entre as partes em conflito com o objetivo de “propiciar que estas 

possam, visualizando melhor os meandros da situação controvertida, protagonizar 

uma solução consensual.”112 Essa melhor visualização ocorre com o diálogo em 

que ambas as partes expõem seus pontos de vista. 

Segundo o Código de Ética para Mediadores, do CONIMA, a mediação 

“transcende à solução da controvérsia, dispondo-se a transformar um contexto 

adversarial em colaborativo. É um processo confidencial e voluntário, onde a 
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responsabilidade das decisões cabe às partes envolvidas.” Deste modo, as partes 

não estariam em posição de adversárias uma da outra, tal como acontece no 

processo judicial, onde há autor e réu, e sim na posição de buscarem juntas uma 

solução, colaborando com ideias de como cessar o conflito. 

Existem duas formas básicas de se estabelecer a metodologia e as 

premissas para a busca da solução de conflitos. A primeira denomina-se de 

“rights-based” e ocorre quando as partes analisam quais são as perspectivas da 

questão na hipótese de a causa ser levada à jurisdição, a fim de delimitar 

objetivamente a solução prática a ser alcançada. Estes dados são tomados como 

ponto de partida para a negociação. 

A segunda é denominada “interest-based” e se dá quando a solução for 

buscada com base nos interesses e necessidades das próprias partes no que 

tange aos direitos em conflito, deixando-se a análise fria do texto legal e das 

tendências jurisprudenciais para um segundo momento e apenas como forma de 

conferir executoriedade ao termo de acordo.113 Nesta metodologia vislumbra-se a 

mediação. 

A mediação, compreendida dentre dos mecanismos de A. D. R., é uma 

forma pura de negociação, tal como o é a arbitragem, porém, as diferenças entre 

os institutos já foram abordados. Nesta forma de resolução de conflito (mediação), 

insere-se a figura de um terceiro, que vai, de alguma forma, atuar no 

relacionamento entre as partes envolvidas de forma a buscar uma solução 

conciliatória.114 Essa atuação, no entanto, não será de modo a impor alguma 

conduta às partes.  

As técnicas de Mediação de há muito tempo vêm sendo utilizadas como 

instrumento de pacificação de conflitos, com destaque para referências bíblicas e 

documentos escritos da Grécia antiga e da China, conforme relata o professor 

PINHO em sua obra: 
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No caso da China, traça um quadro estatístico no qual destaca o 
longo histórico de uso da mediação por mais de 4.000 (quatro 
mil) anos, além do fato de existirem aproximadamente 
10.000.000 (dez milhões) de mediadores no país enquanto só 
existem em torno de 110.000 (cento e dez mil) advogados, o que 
por si só mostra que a utilização do instituto é muito mais ampla 
do que restrita a litígios jurídicos.115 

 

 

A mediação pode ser passiva, quando o terceiro vai apenas ouvir a versão 

das partes e funcionar como um mero facilitador da compreensão, aparando 

arestas, ou seja, esclarecendo possíveis mal entendidos, sem introduzir seu ponto 

de vista dizendo quem tem razão ou não, nem ao menos apresentar soluções ou 

fazer propostas às partes. O mediador “restringe-se a escutar, orientar e estimular 

os mediados a uma solução adequada”116; ou ativa, quando ao mediador é 

permitido adotar uma postura mais ativa. Neste caso, trata-se de um conciliador 

como vemos nos Juizados Especiais. Este conciliador interage com as partes, 

sugere soluções que podem não ter sido pensadas por elas, faz propostas, pode 

admoestá-las de que uma certa proposta não é boa, ou seja, tem poder de 

influência sobre o acordo final.117  

De acordo com RODRIGUES, o termo mediação vem do latim mediare, 

“que significa dividir ao meio ou intervir, colocar-se no meio. A mediação tem 

como objetivo fazer as partes se entenderem e se acomodarem dentro de uma 

estrutura social já existente.”118 

Vale ressaltar que a mediação não é uma forma de terapia ou de 

acompanhamento psicológico das partes envolvidas. PINHO alerta sobre este 

ponto: “é desejável que o profissional da mediação tenha conhecimentos em 

psicologia e prática em lidar com relações humanas e sociais. Contudo, deve 
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haver um limite claro para sua intervenção, sob pena de se perder o foco e tornar 

o processo abstrato, interminável e, portanto, infrutífero.”119 Na mediação não há 

conselhos e nem orientações para além do conflito. 

A mediação possui diferentes objetivos, tais como solução dos conflitos, 

prevenção de uma má administração de conflitos, inclusão da sociedade na 

solução do conflito de interesse e paz social. Esses objetivos se encaixam 

perfeitamente às garantias constitucionais que visa construir uma sociedade livre, 

justa e solidária (artigo 3o, I), a redução da desigualdade social (artigo 3o, III) e 

solução pacífica de conflitos (artigo 4o, VII). CACHAPUZ aponta que o objeto 

fundamental da mediação “é o comportamento humano, pois sua finalidade é a 

resolução dos conflitos relativos à interação do ser em sociedade. Ainda pode ser 

entendido como objeto da mediação todo negócio jurídico no qual não incidam 

sanções penais e que não atente contra a moral e os bons costumes.”120 

Contudo, através da leitura do livro de VASCONCELOS, percebe-se que o autor 

discordaria de CACHAPUZ, pois ele aborda a mediação penal, aplicável no 

campo criminal como instrumento da justiça restaurativa. O autor explica que “em 

virtude das peculiaridades do campo criminal, em que as ofensas podem ser 

físicas, morais, patrimoniais e psicológicas, as abordagens transformativas são 

realizadas por meio de encontros ou círculos restaurativos.121 Inclusive, no I 

Juizado Especial de Recife (Pernambuco), termos circunstanciados de ocorrência 

previamente selecionados passaram a ser encaminhados para uma equipe de 

seis mediadores que, em abordagem restaurativas, revezavam-se na utilização 

das técnicas da mediação transformativa/restaurativa.122 
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O conflito será solucionado satisfatoriamente para ambas as partes, uma 

vez que todas as partes envolvidas podem sair vitoriosas (ganha/ganha), pois 

apesar das diferenças, as partes podem possuir objetivos comuns, possibilitando 

um acordo que traga uma satisfação mútua.123 O objetivo é exatamente fazer com 

que ambas as partes saiam vencedoras por estarem satisfeitas com a solução do 

problema, pois a vontade que prevalecerá será a de todas as pessoas envolvidas 

no conflito e não a do mediador. De acordo com SPENGLER, a finalidade da 

mediação consiste em reabrir os canais de comunicação que foram interrompidos 

pelo conflito e reconstruir os laços sociais destruídos. Não se trata de uma forma 

de o mediador impor novos valores, mas sim de restabelecer a comunicação 

entre as partes.124 

Vale ressaltar que existem situações em que a mediação não seria o 

melhor meio para solucionar um conflito. ACLAND recomenda que a mediação 

não seja realizada nos seguintes casos: 

 

 

1) Existe muito dinheiro em jogo – o efeito emocional das quantias 
monetárias envolvidas dominará a atenção dos envolvidos; 2) a 
decisão legal é essencial e predominante; 3) os bens são 
indisponíveis; 4) para uma das partes trata-se de princípio ou 
interesse inegociável; 5) uma das partes deseja gerar 
jurisprudência a respeito; 6) uma das partes deseja julgamento 
punitivo a qualquer preço; 7) a lentidão do procedimento legal 
beneficiará nitidamente uma das partes (a qual, obviamente, 
recusará a mediação); 8) nenhuma das partes se dispõe a 
reconsiderar posições.125 

 

 

Existem situações peculiares que são limitantes a utilização da mediação e, 

no caso da mediação judicial, o juiz precisa estar atento a essas hipóteses antes 
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de sugerir a mediação. Exemplos deste tipo de limitantes seriam a excessiva 

rigidez de princípios e valores de uma das partes; estados emocionais como 

depressão grave, ansiedade excessiva, pensamentos obsessivos e determinadas 

características doentias de personalidades, como, por exemplo, o indivíduo 

antissocial ou o perverso, que impossibilitam o diálogo entre as partes e estados 

fisiológicos dificultadores da comunicação e da compreensão dos problemas, 

como demência, alzheimer, que afetam o raciocínio, a capacidade de 

concentração e memória.126 Pessoas, neste tipo de situação, seriam fáceis de 

manipular ou serem manipuladas, logo, não estariam aptas a encontrarem uma 

solução para o conflito de interesses que vivenciam e, inclusive, atentaria para a 

garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III 

da Constituição Federal do Brasil vigente.127 

Segundo MARTÍN, a mediação contará com as seguintes características: 

 

 

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.128 

 

 

RODRIGUES aponta três elementos envolvidos na mediação: partes, 

disputa e mediador. “As partes podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de 

natureza pública ou privada, nacional ou internacional. A disputa nasce de um 

conflito que pode ter origens diversas.”129 
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A mediação é norteada por determinados princípios. A autonomia da 

vontade é devido ao fato da mediação ter caráter voluntário, uma vez que será 

uma opção dos mediados, que elegem em comum acordo o mediador e se 

encerra no momento desejado pelas partes. A imparcialidade é um princípio 

imposto ao mediador, que não pode permitir que seus valores pessoais interfiram 

na condução da sessão de mediação, não podendo, também, demonstrar 

preferência ou emoção por uma das partes. A independência se relaciona com o 

fato de que o mediador não pode possuir nenhum vínculo anterior com uma das 

partes ou valores ligadas àquela sessão, entretanto, as partes, cientes das 

circunstâncias que influenciem nessa independência, podem aceitar o mediador, 

ou seja, não é o caso de impedimento ou suspeição, previstos no Código de 

Processo Civil, respectivamente nos artigos 134 e 135130. A credibilidade é um 

princípio o qual o mediador deve obedecer, mostrando às partes a confiança e 

credibilidade da mediação. O princípio da competência impõe que o mediador 

apenas atue quando estiver convicto de que suas qualidades podem atender às 

expectativas e questionamentos das partes, devendo declinar da atuação se 

perceber sua inaptidão no curso do procedimento. Pelo princípio da 
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V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.  
Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. 



 

confidencialidade impõe-se o absoluto sigilo do que ocorre na sessão, ou seja, 

informações, fatos, relatos, propostas, documentos, desta forma, o mediador é 

proibido de testemunhar ou prestar informação sobre a mediação, a menos que 

as partes autorizem131.  

O princípio da diligência impõe que o mediador observe o feedback, ou 

seja, a reação a estímulos dos mediados, para que não haja uma comunicação 

inapropriada. Por fim, o princípio do acolhimento das emoções dos mediados se 

refere ao fato de que o mediador irá abordar o conflito em seu ponto mais 

profundo e a compreensão dos sentimentos das partes será importante no 

tratamento do conflito para a busca da solução mais adequada. Este princípio é 

aplicado apenas à mediação, uma vez que na conciliação o conflito, em sua 

perspectiva objetiva, é o foco.132 

Mas estes são apenas princípios a serem observados, nada que venha a 

“engessar” o procedimento de mediação, através de um rol taxativo de etapas a 

serem obrigatoriamente cumpridas, pois bem alerta SPENGLER que “qualquer 

engessamento na rotina das práticas de mediação não é condizente com a sua 

proposta inicial, que é justamente a informalidade, o acolhimento da diferença e 

da diversidade.”133  

Na mediação se trata um conflito de modo diferente do outro, tendo em 

vista que as partes e as circunstância são diversas. Do contrário, estaria-se diante 

de um processo judicial, este sim possui um rol de procedimentos a serem 

obrigatoriamente cumpridos sob pena de nulidade ou anulabilidade (artigo 243 e 

seguintes do Código de Processo Civil).  

A mediação tem como meta principal a resolução do conflito apresentado. 

Porém, existem outros objetivos arraigados à solução conflitual. SERPA cita as 

seguintes metas intermediárias: 
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1- Redução dos obstáculos de comunicação existente entre os 
participantes; 
2- Consideração das necessidades de cada um envolvido; 
3- Maximização do uso de alternativas; 
4- Preparação dos participantes para aceitar as consequências de 
suas próprias decisões.134 

 

 

A mediação não visa apenas o acordo em si, mas atingir a satisfação dos 

interesses e das necessidades dos envolvidos.135 O acordo, para a mediação, é 

apenas “a consequência lógica, resultante de um bom trabalho de cooperação 

realizado ao longo de todo o procedimento, e não sua premissa básica.”136 

A respeito da inclusão social, SALES explica que a mediação valoriza o 

indivíduo, pois ele é incluído “tendo em vista sua importância como ator principal e 

fundamental para a análise e solução do conflito. A mediação contribui para 

estimular o sentimento de dignidade nas pessoas em virtude do tratamento 

respeitoso que lhes é dispensado.”137 

Ressalta-se, inicialmente, que, no direito brasileiro, para que seja instituída 

a mediação, é necessário que se trate de direito disponível (passível de renúncia) 

das partes, bem como que haja a concordância destas quanto à escolha da 

mediação como meio de resolução do conflito e ainda que esta opção esteja 

revestida da voluntariedade e da boa-fé. 

O fato de não estar positivada no ordenamento jurídico ordinário brasileiro 

não significa que não haja nenhuma regra que oriente a mediação. Este 
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mecanismo de resolução de conflitos se fundamenta em princípios emanados do 

Código de Ética do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem 

– CONIMA, em vigor desde 02 de janeiro de 2011, e outros organismos de 

abrangência nacional que se encarregam de dar publicidade a esse importante 

instituto, tais como: IMAB – Instituto de Arbitragem do Brasil, MEDIARE – Centro 

Administração de Conflitos, e o CBMA – Centro Brasileiro de Mediação e 

Arbitragem. Além disso, existe o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores 

Judiciais (Anexo III, da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça).138 

Importante salientar que o acordo resultante da sessão de mediação, caso 

seja instrumentalizado, terá natureza de transação, instituto previsto no artigo 840 

do Código Civil vigente139. CAHALI ensina que, dependendo do conteúdo do 

acordo, como, por exemplo, transferência de imóveis, será necessário escritura 

pública. “Sendo particular o instrumento, poderá ser considerado título executivo 

extrajudicial se pelas particularidades preencher os requisitos legais para tanto140. 

Ainda, nada impede que a composição seja levada a juízo para homologação por 

sentença, emprestando-lhe a força de um título executivo extrajudicial141.”142 

                                                                                                                                                                                                    
137 SERPA. Op. Cit., p. 07. 
138 A título de esclarecimento, apesar de citados os princípios norteadores da mediação, vale 
informar de onde vieram tais princípios de modo sucinto para não haver dúvidas para o leitor. O 

Código de Ética para Mediadores Extrajudiciais – CONIMA- traz os seguintes princípios: 
imparcialidade; credibilidade; aptidão; confidencialidade e diligência. Já o Código de Ética de 
Conciliadores e Mediadores Judiciais- CNJ destaca os seguintes princípios: confidencialidade; 

competência; imparcialidade/ 
;neutralidade; independência e autonomia; respeito à ordem pública e às leis vigentes. Além 
desses princípios, o CNJ estabeleceu as seguintes regras para a regência da mediação: 

informação; autonomia da vontade; ausência de obrigação de resultado; desvinculação da 
profissão de origem e teste de realidade, ou seja, as disposições devem ser exequíveis. 
VASCONCELOS. Op. cit., pp. 150-1. 
139 Art. 840. (C.C.) É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o li tígio mediante 
concessões mútuas. 
140 Art. 585. (C.P.C.) São títulos executivos extrajudiciais:  

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular 
assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de t ransação referendado pelo 
Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;  
141 Art. 475-N. (C.P.C.) São títulos executivos judiciais: 
IV – a sentença arbitral 
Art. 57. (Lei nº 9.099/95) O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser 

homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título 
executivo judicial. 
142 CAHALI. Op. Cit., p. 60. 



 

Apesar de ser um mecanismo apto a beneficiar tanto o Poder Judiciário 

quanto as partes que optarem pela mediação, esta sofre críticas e possui 

obstáculos a serem superados, inclusive há quem entenda que ela contraria 

determinadas garantias constitucionais. No item a seguir iremos apontar essas 

críticas e buscaremos esclarecer que não há prejuízo à tais garantias.  

 

2.3- Críticas à mediação e garantias constitucionais 

 

Na era pré-Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário tinha motivos 

para ser mais célere do que é atualmente para a resolução de conflitos, uma vez 

que o neoconstitucionalismo ainda não havia adentrado no Brasil, conforme 

explicado no capítulo anterior. Após 1988 percebe-se que os Tribunais não estão 

conseguindo resolver os conflitos com a mesma celeridade de outrora, tendo em 

vista as críticas que o Judiciário vem recebendo a cada dia, também explicadas 

no capítulo I. Além disso, em 30 de dezembro de 2004, adveio a Emenda 

Constitucional nº 45 que destacou ainda mais a importância da celeridade na 

resolução de conflitos. 

Os meios alternativos, diante deste cenário, são formas de devolver à 

sociedade a celeridade a que tem direito. Esses meios de resolução, dentre eles, 

a mediação, são formas legítimas que buscam agir paralelamente ao Poder 

Judiciário, que não é o único detentor da função jurisdicional. 

Ao se examinar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

é de se constatar que a função jurisdicional é exercida preponderantemente pelos 

órgãos Poder Judiciário143, mas não exclusivamente. O direito positivo também 

                                                                 
143 Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 



 

outorga ao Poder Legislativo, pequena parcela da função jurisdicional144, o que 

não se estende ao Poder Executivo. Pelo critério da preponderância, pequena 

parcela da função legislativa é exercida pelo Poder Executivo e pelo Poder 

Judiciário, conforme podemos confirmar com a leitura dos artigos 62145, 68146 e 

84, V147I da Constituição Federal. 

HABERMAS defende que não se pode supor que a fé na legalidade de um 

procedimento o legitime por si mesmo, pois o que dá força à legalidade é 

justamente a certeza de um fundamento racional, a partir de uma aceitabilidade 

consensual e dialógica, que transforma em válido todo ordenamento jurídico.148 

Não se trata se mera concepção positivista, que, segundo LÖWY “é aquela que 

afirma a possibilidade de uma ciência social completamente desligada de 

qualquer vínculo com as classes sociais, com as posições políticas, os valores 

morais, as ideologias, utopias e visões de mundo.”149 Ora, apesar da mediação 

não estar positivada em lei ordinária, isso não significa seu desprestígio. O 

processo judicial está previsto em lei, contudo, da forma que encontra-se o Poder 

Judiciário, em especial, a morosidade das varas, pode-se afirmar que está 

contrariando valores morais, ideologias e visões de mundo (itens citados por 

LÖWY).  

Nos conta AMARAL que durante toda a história, a partir do momento em 

que surgiu o processo judicial, este passou a representar um progresso da 

civilização e os métodos alternativos de solução de conflitos eram considerados 

                                                                 
144 EC 23/1999 e 45/2004 
145 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
146 Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar 
a delegação ao Congresso Nacional. 
147 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução; 
148 BARBACENA, Juliana Martins. Habermas e Weber: dois modelos de racionalidade jurídica. 

Disponível em: http://www.urutagua.uem.br/011/11barbacena.htm. Acesso em 12 de junho de 
2012. 
149 LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social. São Paulo: Cortez, 1998, p. 36.  

http://www.urutagua.uem.br/011/11barbacena.htm


 

específicos de “sociedades rudimentares, a exemplo dos oráculos dos tempos 

primitivos e dos sacerdotes nos dias bíblicos.”150 

Contudo, apesar de serem legítimos, os meios alternativos de solução de 

conflito sofre algumas críticas, em especial relacionadas a determinados 

princípios da própria mediação e princípios constitucionais. Vamos nos focar 

apenas na mediação que é o tema desta dissertação. 

De acordo com MORAIS e SPENGLER, essa resistência é porque a 

mediação é algo novo, não disciplinado legalmente em alguns países, como o 

Brasil, por exemplo, e “a perspectiva de uma verdade consensual que se opõe a 

verdade processual, de uma responsabilidade que não desemboca em uma 

sanção.”151 Esse fato é considerado por alguns juristas como um resquício de 

justiça privada, sendo uma forma paternalista de controle social, pois as próprias 

partes solucionam seus conflitos de interesses, sem a intervenção pública de um 

juiz.  

Prosseguem os autores explicando que para muitos, “a mediação não pode 

ser considerada como justiça por que é privada de critérios de igualdade, o que 

pode ser entendido como falta de garantias de isonomia no tratamento daqueles 

que a ela recorrem, de certeza e de respeito aos direitos, uma vez que se baseia 

em princípios éticos, como ouvir e compreender.”152 

A falta de certeza é a crítica principal que sofre a mediação. A certeza 

jurídica e seus critérios de previsibilidade são apontados como uma falha, pois no 

ambiente judicial, acredita-se que a autoridade impede que uma parte prevarique 

sobre a outra, tal como aponta MORAIS e SPENGLER, in fine: 

 

 

A assimetria do poder, segundo a qual o fato de confiar o 
tratamento do conflito a uma figura portadora de autoridade pode 

                                                                 
150 AMARAL, Ligia Maria de Lima. Mediação e arbitragem: uma solução para os conflitos 
trabalhistas no Brasil. São paulo: CTR, 1994, p. 11. 
151 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 
alternativas à jurisdição! Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 149.  
152 Ibidem, p. 151. 



 

depender da presença de uma assimetria de poder na relação. A 
parte em desvantagem sabe que, se a resolução depende da 
autonomia, é possível que o acordo final requeira grandes 
concessões suas.  Contudo, mediante a intervenção de uma 
autoridade, existe a confiança de não ocorrer pressões para que 
estas concessões aconteçam.153  

 

 

A respeito da previsibilidade de um procedimento, é válido trazer a tona o 

entendimento de RADBRUCH, que apesar de não poder ser considerado um 

autor que concorde com a filosofia positivista de Kelsen e muito menos ser 

considerado positivista154, explica que “a lei, mesmo quando má, conserva ainda 

um valor: o de garantir a segurança do direito perante situações duvidosas. A 

imperfeição humana não consente que sempre se combinem harmoniosamente 

nas leis o bem comum, a segurança jurídica e a justiça.”155 Em outras palavras, a 

previsão da mediação em uma lei ordinária traria a segurança tão reclamada 

pelas pessoas e a tornaria menos “duvidosa”. 

Outra vantagem do ambiente judicial, em detrimento da mediação, 

comumente apontada é a preservação das relações futuras.  

Tratam-se conflitos com base em soluções objetivas, e não em 

posicionamentos que expressem preferências, crenças ou desejos das partes 

envolvidas. Na mediação, o princípio da autonomia não é substituído pela 

autoridade de um terceiro, são sempre as partes envolvidas que buscam a 

solução para o conflito.156 

Por outro lado, a própria falta de previsibilidade do futuro é algo a ser 

ressaltado como benéfico. A não submissão a uma lei anterior permite um grau 

maior de atenção ao caso concreto, apontando uma pluralidade de caminhos a 

                                                                 
153 Ibidem, p. 150. 
154 Para demonstrar que Gustav Radbruch é um autor diferente de Kelsen, eis esta passagem de 

seu texto Cinco minutos de filosofia: “Há  princípios fundamentais de direito que são mais fortes do 
que todo e qualquer preceito jurídico positivo de tal modo que toda lei que os contrarie não poderá 
deixar de ser privada de validade.” (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Armênio 

Amado Editor, 1974, p. 417). 
155 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1974, p. 417. 
156 Ibidem, p. 153. 



 

serem adotados de acordo com as características do conflito. Entretanto, a 

diversidade de caminhos pode levar ao distanciamento do que uma parte deseja 

da outra.  SPENGLER explica que a juridificação da mediação pode não trazer 

benefícios: 

 

Nem todos aqueles que se ocupam da mediação concordam 
com a tão aclamada necessidade de juridificação através da 
criação de legislação específica que a regulamente em seus 
objetivos, formas e possibilidades. O temor nasce da 
possibilidade de perda de seu caráter não decisionista e nem 
autoritário de tratamento de conflitos. O que se pretende é ver 
cristalizadas as suas principais características que lhe permitem 
conservar a fluidez possibilitadora de adequação a situações 
diversas.157 

 

 

Ora, a mediação busca exatamente fugir de rigorosas regras jurídicas pré-

estabelecidas exatamente para não cercear a liberdade de decisão das partes, à 

comunicação entre sentimentos e vontades. 

PINHO alerta para algo que a prática jurídica tem demonstrado. Nos 

mutirões acontecem audiências em série, uma seguida da outra, na qual o juiz 

procura ser rápido para dar conta de tantas audiências. O autor afirma que seria 

um “erro grave pensar em executar mediações em série158, de forma mecanizada, 

como hoje se faz com as audiências prévias ou de conciliação nos juizados 

especiais e na Justiça do Trabalho.”159 

O autor ainda prossegue explicando que a mediação pode ser prévia ou 

incidental, porém que a respeito da incidental, é necessário amadurecer a ideia 

                                                                 
157 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação como alternativa à jurisdição no tratamento de 

conflitos. Revista A Juris. Ano XXXV, nº 109, março de 2008, p. 129. 
158 Vale ressaltar que o desejo que o autor PINHO tem de que não hajam mediações de modo 
mecanizado, a realidade, pelo menos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é que estas estão 

sendo feitas de modo semelhante à mediação, ou seja, uma logo seguida da outra tal como 
podemos perceber na agenda de mediação do Banco Panamericado. Deixaremos para dar mais 
detalhes sobre a prática da mediação no capítulo a seguir. (PANAMERICANO. Disponível em: http 

://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1168225/panamericano-26-03.pdf. Acesso em 20 de novembro 
de 2013). 
159 PINHO. Uma leitura processual dos direitos humanos. Op. Cit., p. 73. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1168225/panamericano-26-03.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1168225/panamericano-26-03.pdf


 

conforme a realidade brasileira para que haja equilíbrio entre princípios do acesso 

à justiça e a duração razoável do processo. PINHO afirma que “parece ser um 

verdadeiro despautério cogitar da existência, num mesmo processo, de uma 

sessão de mediação, uma audiência preliminar e ainda uma audiência de 

instrução e julgamento na qual, novamente, tenta-se a conciliação.”160 

Então indaga-se: será que a mediação obrigatória viria a prejudicar a 

duração razoável do processo porque, de certa forma, seria incluir mais um 

procedimento dentro ou antes do processo? Algumas reflexões devem ser feitas 

sobre isso, uma vez que, ao mesmo tempo há quem pense que a mediação 

obrigatória estaria inflando o procedimento judicial, há quem se preocupe com a 

possibilidade de as mediações passarem a ser feitas em série, de modo 

automático. 

Ora, a mediação é algo que pode ser feito durante semanas, contando com 

diversas sessões, podendo participar co-mediadores, assim, não pode a 

mediação ser feita de modo rápido. 

A mediação, se contar com determinado limite temporal, não afetará o 

processo a ponto de ferir a sua celeridade e a duração razoável do processo. Por 

mais que a mediação não deva ser feita automaticamente, o mediador precisa ter 

bom senso e não prolongar as sessões além do necessário. CACHAPUZ, alerta 

da necessidade de diligência, que deve-se assegurar-se de que a mediação não 

se alongue em demasia.161 De acordo com a autora, deve ser dada ênfase na 

rapidez e qualidade do serviço sem, entretanto, impor prazo para o seu término, 

“pois, com isso poderia descaracterizar a mediação ao forçá-la a uma solução.” 

Desta forma, a mediação obrigatória não estaria afetando a duração razoável do 

processo. Inclusive, VASCONCELOS afirma que “o procedimento que ultrapassa 

dez reuniões já não é mediação.”162 
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161 CACHAPUZ. Op. Cit., p. 39. 
162 VASCONCELOS. Op. Cit., p. 159. 



 

Há autores que entendem que a mediação caso venha a ser 

obrigatória dentro de um processo (mediação incidental), violaria o princípio 

da voluntariedade, uma vez que a previsão de requisitos formais e sua 

obrigatoriedade violaria o caráter voluntário e até mesmo a autonomia da 

vontade das partes.163 

VEZZULLA é uma autora que é contra a obrigatoriedade da 

mediação, pois este instituto é baseado no princípio da livre escolha. A 

autora assim explica: 

 

 

Na mediação não podem existir imposições de nenhuma espécie. 
Acreditamos que a mediação inserida nos procedimentos do 
Poder Judiciário só terá êxito depois de termos criado uma cultura 
no país do que é a mediação e quais são seus procedimentos. A 
mediação deve ser sempre um meio privado de resolução de 
conflitos sendo sempre eleitos, técnica e profissional, pela livre 
vontade das partes.164 

 

 

A respeito da mediação judicial, LUCHIARI nos conta que, essencialmente, 

as críticas daqueles que são contra à institucionalização desta são de duas 

espécies. A primeira é devido ao fato de que a mediação é uma técnica de 

solução de conflitos surgida no âmbito privado e a ela deve ficar circunscrita, sob 

pena de transferirem para a mediação, formalidades e objetivos próprios do 

sistema judicial, ou seja, a judicialização exige atos solenes, formais, sendo 

impossível, nesta situação, observar os sentimentos das partes. A segunda crítica 

consiste na desvalorização da sentença (solução adjudicada), o que violaria o 

princípio da inafastabilidade do Judiciário.165 

                                                                 
163 LUCHIARI, Valéria Ferioli Larasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira –origem e 
evolução até a Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 

2012, p. 77. 
164 VEZZULLA. Op. Cit., p. 114. 
165 LUCHIARI. Op. Cit., p. 78. 



 

NERY JUNIOR salienta que “podemos verificar que o direito de ação é um 

direito cívico e abstrato, vale dizer, é um direito subjetivo à sentença desde que 

preenchidas as condições da ação.”166 Desde que o Estado reclamou para si o 

monopólio do uso da força, vedando a autotutela privada, assumiu para si o dever 

de assegurar uma prestação jurisdicional àquele que a busca. 

TAVARES afirma que: 

 

 

Sendo o direito de ação a possibilidade de exercer todos os meios 
necessários à obtenção de uma solução jurisdicional definitiva, 
evidentemente que esse direito não se esgota na mera 
possibilidade de ingressar em juízo, alcançando, além da 
provocação ampla, também a possibilidade de desenvolver uma 
participação processual ampla, envolvendo a argumentação e a 
produção probatória, bem como a própria decisão final em si, 
colocando termo ao litígio da maneira mais adequada possível. 
Assim, o direito de ação não é apenas a possibilidade de provocar 
o processo judicial, mas também o direito de acompanhá-lo, com 
todas as implicações daí decorrentes.167  

 

 

Assim, a mediação obrigatória tem relação com o princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, uma vez que este princípio engloba a 

ampla participação processual das partes. Não se trata apenas de poder 

ingressar com a ação, este poder não é obstruído com a mediação, e sim de 

realçar a possibilidade de argumentação e terminar o litígio de forma adequada a 

atingir a paz social. 

Há quem acredite que a desvalorização da solução adjudicada de conflitos, 

através da sentença, pelo Poder Judiciário, violaria o princípio da inafastabilidade 

do controle jurisdicional, tendo em vista que a mediação pode por termo ao 

processo através de um acordo. 

                                                                 
166 NERY JUNIOR, Nelson Nery. Princípios de processo civil na Constituição Federal . São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 91.  
167 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 669. 



 

A mediação não afastará o controle judicial, uma vez que não impede o 

ingresso da ação judicial e não há pretensão de que a mediação substitua o já 

conhecido processo judicial, sendo apenas mais uma alternativa de solucionar 

conflitos, daí o ser espécie de um meio alternativo de resolução de conflito, só 

que é uma forma mais colaborativa e que requer maior participação das partes, 

uma vez que elas mesmas buscarão uma solução para os seus problemas. 

LUCHIARI rebate as críticas referente a colisão com o princípio em tela e explica 

que não há risco para a inafastabilidade do controle jurisdicional porque não há 

pretensão de que a mediação substitua o processo judicial, sendo apenas mais 

uma alternativa de solucionar conflitos, só que mais colaborativa, um 

complemento à pacificação social.168 

Além disso, MARINONI ressalta que este princípio também é chamado de 

direito de acesso e como tal, este não se reduz ao mero direito de ir ao juízo, mas 

também significa que “todos têm direito à adequada tutela jurisdicional ou à tutela 

jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva.”169 

A mediação obrigatória, principalmente a incidental, não viola o princípio da 

inafastabilidade do Judiciário porque a ação já teria sido ajuizada e no caso de 

insucesso da mediação, ou seja, não obtenção do acordo final, a ação seguiria 

seu curso com o juiz competente.170  

Com efeito, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional é 

intimamente ligado ao acesso à justiça, que, por sua vez, é materialmente 

informado pelo princípio da igualdade de oportunidades171, que, de acordo com 

BOBBIO visa estabelecer “chances ou pontos de partida” para que os indivíduos 

possam competir em situações que exigem disputa (mercado de trabalho; acesso 
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a determinadas instituições) com as mesmas condições e oportunidades daqueles 

segmentos que já são legitimados socialmente.”172  

Não são apenas esses dois princípios constitucionais que causam 

polêmica quando o assunto é mediação obrigatória. A própria mediação é regida 

por diversos princípios e alguns são atingidos pela polêmica: “será que a 

mediação obrigatória pode ir contra seus próprios princípios. O princípio da 

autonomia da vontade e voluntariedade, se refere ao fato da mediação ter caráter 

voluntário, uma vez que será uma opção dos mediados, que elegem em comum 

acordo o mediador e se encerra no momento desejado pelas partes. Este 

princípio é o que mais sofre polêmica em relação à mediação obrigatória.  

Estes princípios possibilitam que as partes realizem suas próprias escolhas 

no encaminhamento dos seus projetos de vida. GOULAR entende que: 

 

 

No processo, a instauração da mediação incidental obrigatória 
além de afastar a voluntariedade do instituto, inova em criar uma 
nova fase processual, o que contraria o princípio da celeridade 
processual, uma vez que suspenderia o processo para a 
realização da mediação e, depois de finalizada a mediação, o 
processo teria seu prosseguimento. Isso veemente se contradiz 
com a função jurisdicional de promover a justiça de maneira 
célere.173 

 

 

Muito tem se criticado a mediação obrigatória, especialmente os 

defensores da teoria pura da mediação. Alegam que os princípios como a 

voluntariedade, autonomia da vontade das partes, confidencialidade são 

distorcidos com essa modalidade de mediação, bem como os tribunais poderão 

ter acesso as informações adquiridas por alguns mediadores. 
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Além disso, a voluntariedade das partes permanece, pois a única 

obrigatoriedade é destinada ao ente estatal, que tem que propor a mediação. “A 

determinação para comparecimento à sessão é que é obrigatória, e essa 

obrigatoriedade se dirige ao agente estatal.”174 

Segundo WARAT, autonomia significa a “possibilidade de escapar do 

mundo das palavras e dos mitos que nos exilam do real. A vontade persistente de 

toda República é a de manter os cidadãos felizes como dependentes incuráveis 

das palavras e dos mitos.”175 

De acordo com ALMEIDA,  

 

 

Pautadas na autonomia da vontade, que tem um amplo espectro 
na mediação, as pessoas em desacordo elegem, ou não, o 
instituto; decidem, a cada momento, sobre a sua permanência no 
processo; negociam a operacionalização – entrevistas conjuntas 
ou privadas, intervalo e duração das reuniões, extensão do sigilo 
para os mediandos, forma e percentual do pagamento devido a 
cada um; escolhem as alternativas de solução e as avaliam em 
relação a custos e benefícios para os envolvidos direta e 
indiretamente; definem a solução para cada proposição; optam 
pela maior ou menor formalidade do encaminhamento a ser dado 
ao acordo, quando o tema não exigir homologação judicial.176 

 

 

Na realidade, quando está incluída no texto legislativo, estabelece a 

obrigatoriedade de ir, mas não de fazer, uma vez que ninguém, regido pelo livre-

arbítrio, é obrigado a negociar. ALMEIDA nos conta que há teóricos que 

consideram interessante a obrigatoriedade, somente, da pré-mediação, com a 

intenção de provocar conhecimento e conseqüente difusão. 
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Por fim, vale expor que o papel do mediador é essencial para a aceitação 

deste mecanismo, uma vez que sua conduta, apesar de não ser determinante, é 

muito importante para o sucesso da sessão e da solução do conflito, o que 

contribuirá para a quebra de preconceitos tanto das partes quanto dos 

advogados, assim, finalizaremos este capítulo abordando a postura que o 

mediador deve ter durante as sessões que presidir. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4- O mediador 

 

O mediador possui papel primordial para o sucesso da mediação tanto na 

sua realização quanto nas impressões que irradiarem pela sociedade. 

O mediador, tal como o juiz, deve preservar sua neutralidade com o 

objetivo de evitar, principalmente, que uma das partes sinta-se enganada.177 pois 

sua função é estabelecer a paz, esclarecendo os pontos de vistas de ambas as 

partes, tornando-o claro, mas não induzir a uma solução. Não está entre suas 

atribuições julgar ou conciliar. Essas são tarefas, respectivamente, do árbitro e do 

conciliador.178 

O mediador precisa estabelecer o que se denomina “rapport”, edificando a 

credibilidade desde a sua apresentação pessoa. “Rapport”, de acordo com 

BACELLAR, significa “estabelecer qualidade no relacionamento para o 

desenvolvimento de uma conversa respeitosa, criando uma sintonia propícia e 
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adequada de comunicação.”179 Os primeiros dez minutos são os mais críticos 

para estabelecer esse relacionamento de credibilidade pessoal e o mediador deve 

se apresentar como uma pessoa calorosa, aberta, inteligente e interessada.180  

Essa empatia é essencial, uma vez que se não for gerada, a comunicação entre 

as partes, inclusive, pode ser ainda mais prejudicada, uma vez que as partes 

tenderão a se sentirem desconfortáveis com  a frieza e/ou pressa do mediador. 

CAHALI aponta que o mediador é um coordenador dos trabalhos, 

“instigando as partes a desenvolver a dialética e a comunicação, permitindo falar 

sobre aquilo que não vinha sendo dito e fornecendo-lhes elementos para 

reconhecer valores relevantes à análise da relação. Como terceiro imparcial, não 

sugestiona.”181 Se houver favorecimento a uma das partes, a mediação perderá 

sua finalidade.  

CACHAPUZ alerta sobre a necessidade de o mediador fazer uma 

avaliação sobre o caso a ser mediado para verificar se há algum risco de 

parcialidade. “Há situações em que ele deve-se dar por impedido antes de 

começar, ou até mesmo depois, se vislumbrar que se está envolvendo com uma 

das partes.”182 

O mediador não deve apenas ouvir as partes, mas escutá-las, o que 

demanda maior complexidade, uma vez que, para tal, exige atenção, qualificação 

do tempo, persistência e treinamento. MALDONADO aponta os efeitos positivos 

de uma escuta ativa: “a) aumento da confiança e do respeito; b) encorajamento 

da expressão de sentimentos; c) redução de tensões; d) estímulo à 

colaboração.”183 A escuta ativa requer que o mediador ouça com serenidade, sem 

interromper ou intervir sem necessidade, buscando entender o que as partes 
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pretendem dizer. Se o mediado percebe que o mediador está ansioso pode se 

recusar a falar, diminuindo seu ritmo. 

Independentemente da formação do mediador, SERPA afirma que o 

mediador deve contar com as seguintes características: 

 

 

Uma paciência de Jó; uma sinceridade e características do inglês; 
astúcia de Maquiavel; a discrição de um mudo; a sabedoria de 
Salomão; a integridade e a personalidade; a resistência física de 
um corredor. 184 

 

 

Além dessas características, o mediador precisa ser flexível, confiável, 

humilde, objetivo e articulador e, de acordo com CAHALI, ter sensibilidade para 

identificar a origem verdadeira do conflito e capacidade para fazer as partes 

perceberem essa origem e, deste modo, contribuir para a escolha de soluções ou 

influenciar na mudança de comportamento.185 A respeito da flexibilidade, 

CACHAPUZ entende que pessoas radicais e com posicionamentos fixos não 

podem executar bem a missão de mediar. A autora explica que flexibilidade é a 

“aptidão de redimensionar os fatos narrados na direção inversa da que vêm sendo 

apresentados. Ser flexível não significa ser passível de ser direcionado pela parte 

mais forte e sim, ter consciência de não manter posicionamentos radicais.”186 

VASCONCELOS entende que o perfil ideal de mediador é o cooperativo, 

pois este familiariza-se com a comunicação construtiva.187 
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O mediador, antes de pensar em extinguir o conflito como objetivo 

principal, deve procurar suprir as deficiências de comunicação entre as partes 

envolvidas.188  

Não é incomum que as partes peçam ao mediador que façam constar no 

acordo de mediação determinadas situações, depoimentos, desabafos, reações 

com o objetivo de utilizar em um futuro processo judicial como meios de fortalecer 

argumentos jurídicos, contudo, não deve haver preocupação com a produção de 

provas, uma vez que a mediação é um processo autocompositivo, no qual a 

solução é criada pelos próprios interessados, além disso, não se deve olvidar o 

aspecto confidencial desta sessão, por isso, o mediador não deve se deixar 

influenciar por este pedido das partes. Inclusive, CACHAPUZ ressalta que o sigilo 

permite aos mediandos terem segurança de que tudo que foi resolvido na sessão 

não será divulgado.189 

A respeito do ambiente de trabalho da mediação, VASCONCELOS sugere 

que este seja uma sala iluminada e arejada, com isolamento acústico, meda 

redonda e cadeiras no seu entorno, procurando-se estimular a descontração, 

“sem hierarquia, podendo-se preferir que todos os envolvidos se sentem em 

círculo, dispensando a mesa. Um ambiente o mais natural, com prevalência das 

cores verde ou azul claro.”190 

BACELLAR alerta que, caso o mediador seja o próprio juiz, ele deve 

esclarecer que, naquele momento, não estará atuando como magistrado e que 

sua única função é ouvir e orientar as partes a solucionarem o conflito que 

vivenciam. O autor nos conta que há quem critique a possibilidade de haver juizes 

mediadores porque, caso as partes não cheguem a um consenso, nada do que foi 

conversado durante a mediação poderia ser utilizado para fundamentar a decisão 

judicial. “Há preocupação real de que o magistrado, embora não fundamente sua 

decisão (verdade formal dos autos) nas tratativas infrutíferas da fase 
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autocompositiva, certamente não conseguirá apagar o registro mental do ocorrido 

(verdade real dos fatos).”191 

Por fim, o mediador não pode deixar que a pressa ou cansaço dele ou das 

partes levem a concretização de acordos prematuros ou pouco refletidos, que 

terão resultados insatisfatórios. “Se os interessados não tiverem absoluta certeza 

de que é efetivamente aquilo que desejam, e de que, uma vez ajustadas as 

condições da avença, ela vai realmente ser cumprida, o mediador não deve 

encerrar o processo mediacional.”192 

Contudo, CACHAPUZ alerta da necessidade de diligência, que deve-se 

assegurar-se de que a mediação não se alongue em demasia. De acordo com a 

autora, deve ser dada ênfase na rapidez e qualidade do serviço sem, entretanto, 

impor prazo para o seu término, “pois, com isso poderia descaracterizar a 

mediação ao forçá-la a uma solução.”193 

A postura do mediador será importante até mesmo na qualidade do acordo, 

que deve ser objetivo, claro e simples, uma vez que a simplicidade na 

comunicação impedirá interpretações errôneas em relação ao que estava sendo 

tratado. É essencial que o que foi acordado esteja expresso de modo claro para 

que não haja margem para interpretações diversas. 

Com uma boa postura e um bom trabalho que transmita confiança no 

procedimento, a mediação será recebida pela sociedade com o mesmo respeito 

que o processo judicial possui, ainda mais quando há planos de tornar este meio 

“alternativo” de resolução de conflitos judicial e, quiçá, obrigatória. Compreendido 

isto, passaremos a leitura do terceiro e último capítulo desta dissertação que 

abordará o modo como a mediação está sendo planejada para um futuro próximo. 
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III- OLHAR PROSPECTIVO E PRÁTICA DA MEDIAÇÃO 

 

 

Finalizaremos esta dissertação mostrando o presente e o futuro, não tão 

distante, da mediação, tal como ela pretende ser abordada pelo Novo Código de 

Processo Civil e como já é tratada pela Resolução nº 125 da Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça, de 2010. 

Como apontado nos capítulos anteriores, a mediação (assim como os 

demais mecanismos de solução alternativa de conflito) é um instituto de grande 

valia e neste capítulo mostraremos que este já está sendo útil nos dias de hoje. A 

sociedade e determinados agentes da sociedade civil podem ser úteis à 

efetivação e sucesso da mediação, inclusive, Flávio Caetano, secretário de 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, foi entrevistado por Patrícia 

Nolasco e ele apontou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem papel 

primordial para o êxito da prática da mediação. 



 

Uma medida criada pela OAB foi a Escola Nacional de Mediação e 

Conciliação (Enam), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

tem o objetivo de capacitar operadores do Direito e a sociedade para a mediação. 

Outras medidas em prol do aumento da visibilidade da mediação é o contato com 

a OAB para incluir no exame de ordem e em concursos públicos questões 

relativas à mediação.194  

Essas medidas são, como podemos perceber, formas de facilitar a 

absorção da mediação no ânimo social, em outras palavras, familiarizar, uma vez 

que no Novo Código de Processo Civil contaremos com a judicialização, em lei 

ordinária, de meios alternativos de solução de conflitos, dentre eles, a mediação, 

que é, antes de tudo, uma prática democrática de tratamento dos conflitos e 

sendo assim, muito bem lembra SPENGLER, que essas práticas dependem, 

essencialmente, de adesão social.195  

BARBOSA MOREIRA, autor processualista, faz uma citação cujo conteúdo 

é relevante quando o assunto é a judicialização da mediação, explicando o que 

deve ser levado em consideração quando o objetivo é tirar a mediação do rol dos 

meios para-processuais, ou seja, estranhos ao processo, e colocá-la dentre os 

meios judiciais de solução de um conflito de interesses. 

 

 

O processo, para merecer a denominação de “efetivo”, deve 
conter os seguintes elementos básicos: a) o processo deve dispor 
de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a 
todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) 
contemplados no ordenamento, quer resultem de expressa 
previsão normativa, quer se possam inferir do sistema; b) esses 
instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em 
princípio, sejam quais forem os supostos titulares dos direitos de 
cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive quando 
indeterminado ou indeterminável o círculo doa eventuais sujeitos; 
c) impende assegurar condições propícias à exata e completa 
reconstituição dos fatos relevantes, a fim de que o convencimento 
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do julgador corresponda, tanto quanto puder, à realidade; d) em 
toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo 
há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da 
específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento; e) 
cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o mínimo 
dispêndio de tempo e energias.196 

 

 

Como poderemos perceber nos itens a seguir, a princípio, o Novo Código 

Civil atenderá esses requisitos a respeito da mediação. O processo de mediação 

disporá dos instrumentos adequados, que serão utilizáveis pelos titulares dos 

direitos, será assegurada as condições propícias à reconstituição dos fatos 

relevantes e o resultado, a princípio, assegurará à parte vitoriosa o gozo pleno da 

utilidade a que faz jus, atingindo semelhante resultado da sentença judicial. Esses 

requisitos são de suma importância, visto que, conforme ensinamento de 

SPENGLER, “o tratamento de um conflito somente será considerado democrático 

se os arranjos concretos que lhe dão forma, além de preencherem os requisitos 

objetivos do “modelo democrático”197, forem aceitos pelos conflitantes enquanto 

tal.” Daí a importância das instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil e 

Conselho Nacional de Justiça, promoverem tanto a publicidade da mediação 

quanto convergirem a respeito dos requisitos legais da mediação nas leis 

ordinárias atendendo a ditames constitucionais. 

Explicado isto, e antes de trazermos a visão atual e prospectiva da 

mediação no Brasil, traremos uma leitura que realça particularidades do instituto 

no Direito estrangeiro, uma vez que o objetivo mor deste trabalho é a mediação 

brasileira e seu futuro, porém, é indispensável mostrar como a mediação é tratada 

no Direito de outros países, para, quem sabe, servir de inspirações para futuras 

emendas e/ou projetos de lei. 
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3.1- Mediação no direito estrangeiro 

 

A mediação não é um instituto que está presente apenas no Brasil. Muito 

pelo contrário, existe em outros países e cada um desses possui uma 

particularidade diferente a respeito da mediação que pode, a longo prazo, servir 

de inspiração para o Brasil. 

Nos Estados Unidos surgiu a mediação, em meados de 1970, vindo a ser 

incorporada ao sistema legal (mediação judicial) em alguns Estados, como 

Califórnia, sendo instância obrigatória, anterior ao processo judicial.198 Existem 

diversos treinamentos para a formação dos mediadores a fim de que estes 

estejam devidamente preparados para lidar com o conflito entre pessoas. Narra 

RODRIGUES que “a disciplina mediação é presente em cursos como Direito, 

Psicologia, Assistência Social e é oferecida por entidades credenciadas (ex.: 

American Bar Association). Existem workshops que visam ensinar técnicas de 

mediação, prática e teoria.”199 Comparando com o Brasil, a mediação ainda está 

pouco difundida nos cursos, inclusive nos de Direito. A incorporação de estudos a 

respeito dela têm sido, como explicado supra, objetivo da Ordem dos Advogados 

do Brasil. 

Na Inglaterra, a mediação surgiu no final da década de 1970 e era aplicada 

por um pequeno número de advogados independentes e apenas em 1989 adveio 

a primeira campanha privada à resolução alternativa de conflitos. “Na Inglaterra 

se instituíram dois tipos de mediação: a) a do setor público, que apoia o trabalho 

dos tribunais, mas não como uma instância obrigatória prévia à instância formal; e 

b) a do setor privado ou voluntário, que conta com em torno de sessenta 

agências.”200 
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VEZZULLA entende que na Argentina a mediação é deturpada, pois 

confunde-se com a conciliação.201 Vale ressaltar que, no Brasil, dentre os 

leigos, essa confusão também acontece, pois muitos ainda não sabem 

diferenciar os dois mecanismos. LUCHIARI narra que, em 19 de agosto de 

1992, o Poder Executivo Nacional editou o Decreto nº 1.480 que aborda a 

mediação, que, inclusive é obrigatória na Justiça Federal da Província de Buenos 

Aires desde o ano de 1996. Atualmente, a mediação é regulada pela Lei nº  

26.589, de 06 de maio de 2010. Sobre esta obrigatoriedade, SOUZA narra que: 

 

 

A legislação que criou a mediação institucionalizada na Argentina, 
estabeleceu que esta seria obrigatória nos processos civis e 
comerciais, exceto em ações envolvendo o Estado ou qualquer de 
seus entes, falências, ações cautelares, inventários, ações de 
estado (interdição, etc), bem como em matéria de família (divórcio 
e separação judicial, anulação de casamento, investigação de 
paternidade), devendo, porém, as questões patrimoniais 
derivadas destas últimas ser remetidas à mediação. Nos 
processos de execução, a tentativa de mediação é facultativa para 
o exeqüente.202 

 

 

No Brasil, nem mesmo a Resolução nº 125/2010 e nem o Novo Código de 

Processo Civil pretendem institucionalizar a mediação obrigatória, entretanto, 

como veremos no item referente ao novo diploma processual, há determinada 

coação psicológica para que a parte compareça à mediação. 

Interessante na lei argentina e colombiana é a presença de penalidade 

pecuniária no caso de ausência injustificável do mediador e má conduta. Na 

Argentina, a legislação prevê a aplicação de uma multa equivalente ao dobro dos 
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honorários do mediador no caso de ausência e, “na Colômbia, a multa 

corresponde a nada menos do que dez salários mínimos mensais e pode ser 

aplicada quer em caso de ausência, quer na hipótese de recusa a discutir as 

propostas formuladas.”203 Acreditamos que a multa pecuniária traria uma maior 

pressão psicológica sobre o mediador para que este execute seu trabalho com o 

afinco que este requer. 

No Canadá, na Província de Quebec, há um serviço de pré-mediação 

obrigatória no ramo do Direito de Família, que antecede o julgamento da lide no 

sistema judicial. As partes, antes de ingressarem em juízo, têm que comparecer a 

uma entrevista que dura em torno de vinte minutos, na qual são esclarecidas 

sobre o procedimento de mediação e devem optar pela tentativa de mediação ou 

pelo julgamento processual.204  

Nos casos de Direito de Família, acreditamos ser válida a obrigatoriedade 

da mediação e um autor que concorda com essa crença é VILLELA, que afirma 

que “não se pretende que o direito de família se substitua à psicoterapia, mas 

seria redução imperdoável de suas virtualidades concebê-lo ou praticá-lo com 

exclusão do aconselhamento preventivo e reparatório, assim como da 

mediação.”205 Outra autora brasileira que também segue o raciocínio (o que leva a 

conclusão de que acha correta a lei canadense) é CACHAPUZ. Ela entende que a 

prevenção deveria ser desenvolvida com maior ênfase, logo, que a mediação 

obrigatória pré-processual em Direito de Família deveria ser incorporada no 

Brasil. Segundo a autora, isso seria interessante para “que o casal não espere 

deteriorar totalmente o relacionamento e, sim, quando observar que seu 

andamento não está correspondendo com a situação ideal, buscar de imediato a 

mediação.”206 
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Por fim, a respeito da obrigatoriedade da mediação em Direito de Família 

no Canadá e a importância da reflexão brasileira em adotá-la, vale explanar os 

dizeres de DIAS e GROENINGA: 

 

 

As pessoas, por meio da mediação, têm a oportunidade de 
distinguir o lado emocional e o lado econômico da situação. A 
mediação serve para diminuir o descompasso entre o nível 
jurídico da distribuição de direitos e deveres, o nível 
sociopsicológico dos papéis e funções, bem como o desequilíbrio 
econômico e psicológico dos afetos. Contribuindo para a 
conscientização do par, resta facilitada a execução dos acertos 
feitos, diminuindo a distância entre a sentença e o que é 
negociado entre as partes.207 

 

 

Na França, a mediação surgiu no direito público e depois se estendeu para 

o direito privado, contudo, não existe nenhuma autoridade central ou 

governamental responsável pela regulamentação da profissão de mediador a 

nível nacional. O que, de fato, existe são associações que realizam sessões de 

mediação que evitam a entrada de processos, tais como a FENAMEF (Féderation 

Nacionale des Associations de Médiation Familiales- Federação Nacional das 

Associação de Mediação Familiar) a qual informou no ano de 2012 que possuía 

mais de 480 centros de mediação familiar. Além deste, existe o CMAP (Centre de 

Mediation et Arbitrage de Paris – Centro de Mediação e Arbitragem de Paris), que 

trata dos litígios que envolvem grandes empresas; FMCML (Fédetation des 

Médiateurs et Chargés de Mission Libéraux- Federação dos Mediadores e 

Encarregados de Missão Independentes), que agrupa uma centena de peritos que 

mediam em diversos domínios, tais como construção, imobiliário, indústria, 

serviços, lojas, assuntos sociais e fiscais, informática, ambientes, médicos e 
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paramédicos).208 A Lei francesa processual é o Decreto nº 96.652, de 22 de julho 

de 1996, que possui um capítulo no qual permite ao juiz remeter o conflito à 

mediação conforme a concordância das partes. PINHO mostra uma 

particularidade que chama atenção na lei francesa: 

 

 

No modelo francês, o que mais chama atenção é a amplitude da 
intervenção judicial no processo de mediação. A lei permite, por 
exemplo, que o juiz coloque fim ao procedimento, a requerimento 
das partes ou mesmo de ofício; determina que o mediador o 
mantenha informado de todas as dificuldades que encontrar na 
mediação; e lhe outorga, inclusive, a responsabilidade de fixar a 
remuneração do mediador. O processo de mediação se 
desenvolve, assim, integralmente sob os auspícios do Poder 
Judiciário.209 

 

 

Assim como o Código de Processo Civil brasileiro, o francês também prevê 

a execução dos acordos obtidos via resolução alternativa de conflito. O artigo L. 

111-3, n.º 1. do Código do Processo Civil de Execução francês prevê que 

constituem títulos executivos os acordos resultantes de mediação judicial ou 

extrajudicial a que os tribunais civis ou administrativos tenham conferido força 

executória. 

Na Europa existe a Diretiva da União Europeia 2008/52/CE, de 21 de maio 

de 2008, que dispõe sobre aspectos da mediação civil e comercial em relação ao 

oferecimento dos serviços de mediação judicial e extrajudicial.210 De acordo com 

esta diretiva, a mediação é um “processo estruturado no qual duas ou mais partes 

em litígio tentam, voluntariamente, alcançar por si um acordo sobre a resolução 
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de seu litígio, com a ajuda de um mediador.”211 Vale ressaltar que esta Diretiva 

define um enquadramento destinado a favorecer a resolução amigável dos litígios 

pelas partes mediante a ajuda do mediador e suas competências são amplas, 

alargando-se não apenas às mediações transnacionais, ou seja, entre Estados-

membros, mas também às mediações a nível nacional212, salvo no caso dos 

litígios suscitados no âmbito de um contrato de trabalho ou do direito 

administrativo.213 

Esta resolução inspirou o Direito italiano (e o direito dos demais países 

europeus), que editou a Lei nº 69, de 18 de junho de 2009, na qual o artigo 60 

dispõe que o Governo é autorizado a emitir Decreto Legislativo sobre mediação e 

conciliação em matéria civil e comercial, de acordo com o Direito Comunitário. 

Uma das particularidades deste decreto é a previsão da mediação a ser 

desenvolvida por meios eletrônicos. No Brasil, com esta onda de processo 

eletrônico, a mediação realizada por este modo é algo que pode vir a ser 

tendência. 

 O decreto legislativo 28, de 04 de março de 2010, introduziu na Itália a 

disciplina da mediação civil e comercial para resolver extrajudicialmente os litígios 

relativos a direitos disponíveis.214 

Esse decreto prevê a mediação obrigatória em hipóteses versadas no 

artigo 5o.215 HILL, em seu artigo, aponta tais circunstâncias: 
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O Decreto Legislativo prevê, no artigo 5º, a mediação prévia como 
condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação judicial 
quando a controvérsia envolver as seguintes matérias: i) 
condomínio; ii) direitos reais; iii) divisão; iv) sucessões 
hereditárias; v) acordos de família; vi) locações; vii) comodato; viii) 
arrendamento de empresas; ix) ressarcimento de dano decorrente 
da circulação de veículos automotores e barcos; x) 
responsabilidade médica; xi) difamação por meio de imprensa 
escrita ou outro meio de divulgação; xii) contratos de seguro, 
bancários e financeiros.216 

 

 

 Em vez do indivíduo ir a um tribunal, será para ele possível resolver um 

litígio recorrendo à mediação, um meio de resolução alternativa de litígios em que 

um mediador ajuda as partes a alcançar um acordo e nos casos citados acima, o 

procedimento de mediação nas hipóteses citadas não é uma possibilidade, mas 

uma obrigação. 

Na lei alemã, em vigor desde 26 de julho de 2012, a particularidade é que 

O governo federal é legalmente obrigado a apresentar um relatório ao Bundestag 

(Câmara Baixa do Parlamento) sobre o impacto da lei da mediação cinco anos 

após a sua aplicação. Tem igualmente de decidir se é necessária a introdução de 

medidas adicionais no que respeita a formação e ao desenvolvimento profissional 

dos mediadores.217 Essa medida é interessante porque considera o Direito como 

um organismo vivo, ou seja, apto à mudanças de acordo com as necessidades 

sociais e com a finalidade de que o objetivo de sucesso da mediação seja atingido 

no máximo possível. 

Assim como no Brasil, na África há queixas a respeito da demora da 

decisão judicial devido à acumulação de processos pendentes nos tribunais. De 

acordo com UWAZIE, a Resolução Alternativa de Litígios (R. A. L.) é um 
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mecanismo complementar dos canais legais oficiais, cada vez mais utilizados 

“para resolver conflitos menos graves, de forma atempada, através da mediação. 

Esta, por sua vez, reforça no demandante o sentimento de que foi feita justiça.”218 

Os resultados positivos de alguns projetos pioneiros de R. A. L. no Gana, 

Etiópia e Nigéria ilustram a adequação do mecanismo de mediação ao contexto 

africano. Particularidade a ser ressaltada na lei africana é o fato de os acordos 

terem força de acórdão, vinculando outras decisões posteriores. Isso é o que 

afirma UWAZIE: “A lei “A. D. R. Act 798” é a legislação de R. A. L mais 

abrangente da África. Nos termos do seu artigo 82, os acordos de mediação são 

vinculativos e executórios como acórdãos de tribunal.”219 

Em outros países africanos, como Etiópia e Nigéria, por exemplo, a 

experiência com a mediação tem sido válida, visto que muitos conflitos têm 

terminado em acordo, evitando-se o ingresso de processos judiciais. Isso 

demonstra que a mediação têm sido benéfica a nível continental, em especial, 

América (s), Europa e África. O Brasil está em período de transição, prestes a 

passar pelo advento do Novo Código de Processo Civil, logo, caso ainda queira 

se inspirar nas particularidades das leis supra-citadas do direito estrangeiro, ainda 

há tempo, entretanto, vamos agora analisar como está a presente situação da 

mediação na Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça que é o 

documento legal que traz regras gerais sobre mediação no presente.  

 

 

3.2- Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça 

 

Os métodos alternativos de resolução de conflitos, apesar de já existirem, 

nesta última década vêm ganhando notoriedade, inclusive sendo a mediação 

exercida dentro dos órgãos do Poder Judiciário. De acordo com LUCHIARI, as 
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mediações vinham se desenvolvendo sem planejamento e coordenação, o que 

poderia levar ao descontrole, ao desperdício de energias e não solucionar os 

conflitos com eficiência.220 Essa situação não poderia permanecer.  

Em 23 de abril de 2010, o Ministro Cezar Peluso, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no discurso de sua posse, 

discorreu sobre a “sobrecarga insuportável de processos” no âmbito do Poder 

Judiciário e afirmou a necessidade de uma “política menos ortodoxa do Poder 

Judiciário em relação ao tratamento dos conflitos de interesses.” Esta, inclusive, é 

uma das diretrizes de seu mandato, o que foi comprovado em 29 de novembro do 

mesmo ano, quando foi baixada a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, publicada em 1o de dezembro de 2010, que instituiu a Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário.221 Segundo MASSA-ARZABE, “trata-se da política voltada a fazer 

avançar os objetivos coletivos de aprimoramento da comunidade e da coesão – 

ou da interdependência-social.”222 Assim, esta Resolução é uma forma de política 

porque consiste em um conjunto de medidas articuladas para movimentar a 

máquina judiciária, “no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública, ou, na 

ótica dos juristas, concretizar um direito.”223 No caso, o direito a ser concretizado 

é o acesso à justiça e à paz social. 

Afirmam MORAIS e SPENGLER que no caso da mediação como política 

pública elas cumprem com um objetivo que é tratar de maneira adequada os 

conflitos sociais pelos membros da própria sociedade e seguem discorrendo:  
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Deste modo, é possível afirmar que a fase de formulação de 
políticas públicas baseia-se em estudos prévios e em um sistema 
adequado de informações, definindo-se não só metas, mas 
também os recursos e o horizonte temporal da atividade de 
planejamento (...). Por conseguinte, a mediação enquanto política 
pública é alternativa que pretende mais do que simplesmente 
desafogar o Judiciário diminuindo o número de demandas que a 
ele são direcionadas. O que se espera delas é uma forma de 
tratamento dos conflitos mais adequada, em termos 
qualitativos.224 

 

 

PINHO leciona que esta Resolução foi o resultado da “necessidade de se 

organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos 

consensuais de solução de conflitos, para evitar disparidades de orientação e 

práticas. (...) Referida resolução confirma a difusão da prática da mediação no 

Brasil, trazendo, em seu anexo, o Código de Ética dos Mediadores Judiciais.”225 

Ou seja, esta Resolução foi o primeiro passo, no Brasil, para a uniformização do 

procedimento de mediação. 

Trata-se de uma Resolução que contém apenas 19 artigos e, conforme o 

artigo 19, entrou em vigor no mesmo dia de sua publicação. 

De acordo com o parágrafo único do artigo 1o da Resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça, ficou instituída a “Política Judiciária Nacional de 

tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridades”. 

Além disso, trouxe a seguinte disposição:  

 

 

Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções 
de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, 
como a mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento 
e orientação ao cidadão. Nas hipóteses em que este atendimento 
de cidadania não for imediatamente implantado, esses serviços 
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devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) 
meses. 

 

 

Ao Poder Judiciário foi atribuída a tarefa de instalar e fiscalizar as centrais 

de mediação e o Conselho Nacional de Justiça se comprometeu a gestar os 

recursos humanos e estruturais relacionados à implementação da política pública 

de tratamento de conflito de interesses. 

Para a criação dos mecanismos de soluções de controvérsias, o Conselho 

Nacional de Justiça auxiliará os tribunais na organização destes serviços 

podendo, inclusive, serem firmadas parcerias com entidades públicas e privadas. 

MORAIS e SPENGLER vêem essa possibilidade de formação de parcerias com 

entidades públicas e privadas como benéfica porque isso pode resolver a 

problemática “da falta de mediadores e o arejamento na elaboração e 

administração de cursos de capacitação que, distanciados do Judiciário, poderão 

olhar suas dificuldades com completa isenção.”226 

O capítulo II da Resolução trata das atribuições do Conselho Nacional de 

Justiça, ao qual cabe organizar programas para promover ações de incentivo à 

autocomposição de litígios e à pacificação social através da conciliação e da 

mediação. Segundo o artigo 5o, o programa será implantado com a participação 

de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades 

públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. 

O capítulo III da Resolução aborda as atribuições dos Tribunais. Na seção I 

abordam-se os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de 

conflitos. De acordo com MORAIS e SPENGLER, o objetivo da criação destes 

núcleos é “diminuir a quantidade de processos que chegam diariamente aos 

juízes, bem como o número de recursos utilizados pelas partes derrotadas.”227  
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O artigo 7o impõe que os Tribunais deverão criar Núcleos Permanentes de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, com determinadas atribuições.228 

Dentro da seção II, aborda-se os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se for necessário, 

com um adjunto, aos quais caberá a sua administração, bem como a supervisão 

do serviço de mediadores. Nestes Centros, poderão atuar membros do Ministério 

Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados.229 

No Rio Grande do Sul, este núcleo foi criado com a Resolução nº 04/2012-

Orgão Especial.230 De acordo com o artigo 1o desta Resolução, trata-se de órgão 

deliberativo, vinculado diretamente à 1a vice-presidência. 

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região, este Núcleo foi 

criado em substituição ao Núcleo de Conciliação. De acordo com o site deste 

Tribunal, existem procedimentos a serem seguidos pela parte que desejar a 

mediação/conciliação. 

 

 

Para inclusão de um processo em audiências de conciliação, 
basta uma petição do advogado constituído nos autos. Nos casos 
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em que a parte não tenha advogado, a solicitação poderá ser feita 
através de email enviado para o Núcleo, contendo: nome 
completo, CPF, nº do processo e a matéria sobre a qual versa o 
mesmo, informando que a parte tem interesse de que o processo 
seja incluído em mutirão de conciliação. Não são cobradas taxas 
ou custas judiciais de qualquer tipo, na prestação deste tipo de 
serviço.231 

 

 

Em 07 de novembro de 2011, foi criado o primeiro Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania no Estado de São Paulo para atender ao 

disposto na Resolução nº 125/2010, visando atender à Política Nacional de 

Tratamento dos Conflitos de Interesses. Já o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos paulista foi criado em fevereiro de 2011.232 

No Rio de Janeiro, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (Nupemec) foi criado pela Resolução nº 23/2011 do Egrégio 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça carioca.233 Já em Minas Gerais, este 

Núcleo foi criado pela Resolução nº 661, de 29 de junho de 2011. Esta Resolução 

mineira também criou “em todas as comarcas do Estado os “Centros Judiciários 

de Solução de Conflitos e Cidadania”, unidades do Poder Judiciário que 

concentrarão a realização das audiências e sessões de conciliação e mediação, 

processuais e pré-processuais, bem como o serviço de atendimento e orientação 

ao cidadão.”234 Esses exemplos citados mostram que a Resolução está sendo 

cumprida pelos Estados brasileiros. 

Como podemos observar, apesar de a Resolução em seu artigo 1o, 

parágrafo único ter estabelecido o prazo de doze meses para a instalação dos 
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/pagina-inicial/mediacao/estrutura-administrativa


 

núcleos, o Rio Grande do Sul não o cumpriu, mas também não foi sancionado, 

uma vez que a Resolução não prescreveu uma sanção pelo descumprimento. 

MORAIS e SPENGLER entendem que o prazo foi pequeno e que isto pode trazer 

resultados negativos. Segundo os autores,  

 

 

a pressão pode ser um entrave na consolidação da mediação 
como meio alternativo de tratamento de conflitos, uma vez que 
poderá dar margem à atuação de profissionais bem 
intencionados, porém pouco habilitados. O maior risco é a 
realização de mediações intuitivas em detrimento do 
conhecimento teórico e técnico que a matéria exige e do qual não 
é possível abrir mão.235 

 

 

Um aspecto importante da Resolução a respeito dos Centros é a dedicação 

exclusiva prevista no artigo 9o, §2.o236 Sobre isto, MORAIS e SPENGLER 

acreditam que essa necessidade é difícil de concretizar tendo em vista o número 

de servidores e de magistrados na ativa e o acúmulo de demandas e de 

responsabilidades a eles atribuídas. Se a solução depender de contratação, 

haverão problemas financeiros.237  

A seção III é destinada a tratar a respeito dos conciliadores e mediadores. 

O artigo 12, §2o impõe que os mediadores, assim como os conciliadores, deverão 

se submeter a reciclagem permanente e à avaliação do usuário. Isso é importante 

para que o profissional sempre relembre tanto da legislação sobre mediação 

quanto dos demais aspectos que fazem de uma pessoa um bom mediador (isso 

foi abordado no item 1.4 desta dissertação).  

                                                                                                                                                                                                    
234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos. Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/terceiro_vice/nucleo.html. 

Acesso em 01o de novembro de 2013. 
235 MORAIS; SPENGLER. Op. Cit., p. 178. 
236 Art. 9o § 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação 

exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, um 
deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de casos.  
237 MORAIS e SPENGLER. Op. Cit., p. 172. 



 

A seção IV sugere que os Tribunais criem e mantenham dados estatísticos 

sobre as atividades de cada Centro de mediação e dispõe que caberá ao 

Conselho Nacional de Justiça “compilar informações sobre os serviços públicos 

de solução consensual das controvérsias existentes no país e sobre o 

desempenho de cada um deles, por meio do DPJ, mantendo permanentemente 

atualizado o banco de dados.” 

O Capítulo IV aborda a conciliação, logo, não nos ateremos a tecer 

comentários sobre os artigos presentes do citado capítulo, uma vez que nosso 

objeto de estudo é apenas a mediação. 

Nas disposições finais, em especial, no artigo 16, ficou firmado o 

compromisso de que a Resolução não prejudicará a continuidade de programas 

similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, adaptá-los 

aos termos da Resolução em estudo, uma vez que esta considera “a relevância e 

a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e 

outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades 

de orientação e práticas”.  

De acordo com o parágrafo único,  “em relação aos Núcleos e Centros, os 

Tribunais poderão utilizar siglas e denominações distintas das referidas nesta 

Resolução, desde que mantidas as suas atribuições previstas no Capítulo III.” E é, 

o que de fato, vem acontecendo, uma vez que as denominações dos referidos 

núcleos não são iguais em todos os Estados brasileiros. Por exemplo, em 

Pernambuco, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflito recebe a sigla NUCON238; no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, 

NUPEMEC239; no Distrito Federal, NUPECON240. 

                                                                 
238 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. Disponível em: http://www.tjpe.jus.br/documents/ 
171976/172133/Semana+Nacional+de+Concilia%C3%A7%C3%A3o.pdf/e54fc3f5-d147-4cab-
a718-c3caea41b031. Acesso em 30 de outubro de 2013. 
239 APROVADOS MAIS CENTROS JUDICIÁRIOS NA REGIÃO. Disponível em: 
http://www.justica2. org.br/j21.php?id=484&pg=0#.Un2TviclhgU. Acesso em 08 de novembro de 
2013. 
240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Relatório anual NUPECON 2012. 
Disponível em: www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/relatorios. Acesso em 08 de 
novembro de 2013. 

http://www.tjpe.jus.br/documents/171976/172133/Semana+Nacional+de+Concilia%C3%A7%C3%A3o.pdf/e54fc3f5-d147-4cab-a718-c3caea41b031
http://www.tjpe.jus.br/documents/171976/172133/Semana+Nacional+de+Concilia%C3%A7%C3%A3o.pdf/e54fc3f5-d147-4cab-a718-c3caea41b031
http://www.tjpe.jus.br/documents/171976/172133/Semana+Nacional+de+Concilia%C3%A7%C3%A3o.pdf/e54fc3f5-d147-4cab-a718-c3caea41b031
http://www.justica21.org.br/j21.php?id=484&pg=0#.Un2TviclhgU
http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/relatorios


 

O artigo 17 da Resolução em tela dispõe que: 

 

 

Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o 
apoio da Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e 
Responsabilidade Social, coordenar as atividades da Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê 
Gestor da Conciliação, que será responsável pela implementação 
e acompanhamento das medidas previstas neste ato. 

 

 

O artigo 18 impõe que os anexos integrantes da Resolução nº 125/2010 

possuem caráter vinculante, quais sejam: anexo I – Cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento; anexo II- Setores de solução de conflitos e cidadania (foi 

revogado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013); anexo III – Código de 

Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais; Anexo IV – Dados estatísticos (f oi 

revogado pela Emenda nº 1, de 31 de janeiro de 2013). 

A resolução em estudo, segundo LUCHIARI, trata-se da tentativa brasileira 

de adotar um sistema multiportas, e, deste modo, trazendo para o Poder 

Judiciário a imagem de prestador de serviços que atende os anseios da 

comunidade.241  

Por fim, MORAIS e SPENGLER criticam o fato de a remuneração dos 

mediadores (e também dos conciliadores) não ter sido abordada na Resolução, 

pois desde antes de 2010 a sociedade discute sobre o assunto, principalmente os 

conciliadores que já anseiam pelo retorno financeiro. De acordo com os autores, 

há grande expectativa colocada nesses profissionais, pois lhes são atribuídos o 

papel de “salvadores”, aqueles que farão acordos e resolverão conflitos com 

resultados que os próprios conflitantes, seus advogados e o magistrados não 

conseguiriam alcançar. “O risco é de não atender a expectativa uma vez que 

muitos mediadores, habilidosos e técnicos precisam ser remunerados para fins de 

                                                                 
241 LUCHIARI. Op. Cit., p. 87 



 

manter sua subsistência, deixando, desse modo, de realizar o trabalho junto ao 

Judiciário por falta de retorno financeiro. Perderíamos assim, os melhores 

profissionais.”242 Por outro lado, o Novo Código Civil, corrigindo esta lacuna, 

mencionou a questão da remuneração dos conciliadores e mediadores, 

entretanto, não fixou o valor desta.  

Assim, atendendo aos ditames da Resolução nº 125/2010 e até mesmo 

indo um pouco além do previsto nela, foi elaborado um capítulo específico no 

Novo Código de Processo Civil a respeito da conciliação e mediação. Este ainda 

encontra-se em trâmite, seus artigos, aos poucos estão sendo aprovados e a 

seguir vamos prosseguir os estudos a respeito da mediação no novo diploma 

processual que está por vir. 

 

 

 

3.3- Mediação nos projetos de lei e no novo Código de Processo Civil 

 

A mediação, embora não esteja prevista no ordenamento jurídico 

processual vigente, será inserida no Novo Código de Processo Civil. Seguindo o 

mesmo raciocínio da Resolução 125/2010, este novo diploma legal também não 

pretende excluir as mediações extrajudiciais que já ocorrem. Explica 

VASCONCELOS que, “a mediação referida e regulada que venha a ser 

desenvolvida em colaboração com a jurisdição estatal, conhecida como mediação 

judicial ou pré-judicial, não afetará diretamente as mediações comunitárias ou 

realizadas no âmbito das relações privadas, extrajudiciais, não litigiosas, 

portanto.”243 

Antes de adentrarmos nos detalhes da mediação judicial no Novo Código 

de Processo Civil, vale, a título de esclarecimento, conceituar este instituto. 

GOULAR conceitua a mediação judicial como “aquela em que seu início se dá por 

                                                                 
242 MORAIS e SPENGLER. Op. Cit., p. 178. 
243 VASCONCELOS. Op. Cit., p. 72. 



 

determinação legal ou por determinação de cláusula contratual que prevê tal 

procedimento.”244 Logo, a mediação regulada no Novo Código de Processo Civil 

será a judicial, mas claro, pode servir de molde para procedimentos extrajudiciais.  

Além disso, vale ressaltar que, apesar do atual ordenamento processual 

encontrar-se silente, a mediação não deixa de ser um direito que o cidadão já 

possui. Muito bem afirmou LUHMANN quando escreveu que “as lacunas somente 

existem na lei, mas o Direito não se restringe à lei.”245 O atual Código de 

Processo Civil não cita expressamente a palavra mediação, contudo, ela já tem 

portas para seu exercício tendo em vista, por exemplo, o artigo 447 do citado 

Código246, que traz hipóteses em que a lei permite a transação. Apesar do artigo 

contar com a palavra “conciliação”, a transação também é resultado da mediação. 

No Brasil, tramita a mais de dez anos no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei da Câmara nº 94 apresentado em 02 de dezembro de 2002, originário do 

Projeto de Lei nº 4.827/1998247, que instituiu a “reforma processual civil”, de 

autoria do Deputado Zulaiê Cobra (PSDB/SP). Em 2002, o projeto foi aprovado 

pela Comissão de Constituição e Justiça e enviado para o Senado Federal, onde 

foi enumerado como PLC nº 94, de 2002.248  

Neste Projeto de Lei, os seus artigos 43 e 44 modificariam o artigo 331 do 

Código de Processo Civil, permitindo que o juiz ou o tribunal, em qualquer tempo 

                                                                 
244 GOULAR, Leandro Henrique Simões; SANTOS, Douglerson. A obrigatoriedade da mediação 
incidental à luz da reforma do Código de Processo Civil. Revista Eletrônica de Direito.  16a ed. 

Disponível em: http://npa.newtonpaiva.br/direito/?p=803. Acesso em 04 de novembro de 2013.  
245 LUHMANN, Niklas. A posição dos tribunais no sistema jurídico. Revista A Juris. Porto 
Alegre. Nª 49, ano XVII, julho, 1990, pp. 149-68. 
246 Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, 
determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento.  
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e 

para os fins em que a lei consente a transação.  
247 A última ação legislativa no citado projeto de lei aconteceu em 19 de junho de 2013. Tratou-se 
da aprovação do parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS. PL 4827/1998. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fi 
chade tramitacao?idProposicao=21158. Acesso em 05 de novembro de 2013). 
248 A atual situação do Projeto de Lei é “aguardando decisão dos deputados ”. Este despacho 

ocorreu em 08 de janeiro de 2007. (SENADO FEDERAL. PCL – Projeto de Lei da Câmara, nº 94 
de 2002. Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=5 
3367. Acesso em 05 de novembro de 2013). 

http://npa.newtonpaiva.br/direito/?p=803
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21158
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21158
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


 

e grau de jurisdição possa buscar outras formas adequadas de solução do 

conflito, entre as quais a mediação.249 

A segunda proposta deste projeto, “agora através do anteprojeto nasceu na 

Comissão de Reforma do Código de Processo Civil de 1999, que tinha como 

maior foco a mediação paraprocessual, inclusive sugerida a sua tentativa como 

obrigatória.”250 PINHO explica que este texto foi apresentado ao Governo Federal. 

Diante da existência do citado projeto de lei da Deputada Zulaiê Cobra, que já 

havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, o Ministério da Justiça realizou 

uma audiência pública, convidando a própria Deputada autora, as pessoas que 

com ela colaboravam, o Instituto Brasileiro de Direito Processual e demais 

organizações sociais engajadas com o tema “mediação”.251  

Em 2006 o relatório final da Comissão e Justiça foi aprovado e acolhido 

pelo Senado, retornando para a Câmara para aprovação. Eis alguns pontos 

importantes do relatório: 

 

 

1- Objetivo do legislador: descongestionar os Tribunais; 2- 
Definição de mediação paraprocessual; 3- exclusão da área 
penal; 4- critério de definição sobre as modalidades de mediação; 
5- subscrição pelas partes, por advogados e pelo mediador do 
Termo de Mediação; 6- definição do mediador: sua formação e 
sua seleção; 7- mediador judicial, seu registro e sua fiscalização; 
8- mediação extrajudicial, seu registro e sua fiscalização; 9- 
comediador, seu registro e sua fiscalização; 10- mediação prévia; 
11- mediação incidental; 12- alterações do Código de Processo 
civil.252  

 

 

No Brasil, tramita no Congresso Nacional mais outro projeto de lei que 

pretende disciplinar a mediação, qual seja: 4.945 de 2005, de autoria do 
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251 PINHO. Op. Cit., p. 886. 
252 BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 136. 



 

Deputado Antônio Carlos Biscaia, que tramita na Comissão de Seguridade Social 

e Família. Um dos objetivos deste Projeto é alterar os artigos 1.571 e 1.578 do 

Código Civil253 vigente, estabelecendo, no que tange à separação e ao divórcio 

que caberá ao juiz incentivar a prática da mediação familiar. Seria inserido um §2o 

ao artigo 1.571, que expressamente cita a mediação, qual seja: “Nos feitos de 

separação judicial ou divórcio, o juiz deverá incentivar a prática da mediação 

familiar.” 

 Além deste, existe ainda o Projeto de Lei do Senado Federal nº 8.046, 

apresentado em 22 de dezembro de 2010, que revoga a Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 e traz o novo Código de Processo Civil254. Para fins de 

esclarecimentos, é válido citar a explicação que PINHO dá a respeito do projeto 

deste Projeto de Lei e sua relação com o Projeto de Lei nº 166/2010: 

 

 

Em tempo recorde, foi apresentado um Anteprojeto, convertido em 
projeto de Lei (nº 166/10), submetido a discussões e exames por 
uma Comissão especialmente constituída por Senadores, no 
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. 

                                                                 
253 Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 
I - pela morte de um dos cônjuges; 

II - pela nulidade ou anulação do casamento; 
III - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 

§ 1o O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, 
aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. 
§ 2o Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o 

nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação 
judicial. 
 

Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o 
sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração 
não acarretar: 

I - evidente prejuízo para a sua identificação; 
II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida;  
III - dano grave reconhecido na decisão judicial. 

§ 1o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao 
direito de usar o sobrenome do outro. 
§ 2o Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado.  
254 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 8.046, de 2010. Disponível em: http://www.ca 
mara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=921859&filename=Avulso+-PL+8046/ 
2010. Acesso em 05 de novembro de 2013. 
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=921859&filename=Avulso+-PL+8046/2010


 

Em dezembro de 2010 foi apresentado um substitutivo pelo 
Senador Valter Pereira, que foi aprovado pelo Pleno do Senado, 
com duas pequenas alterações. O texto foi então encaminhado à 
Câmara dos Deputados, onde foi identificado como Projeto de Lei 
nº 8.046/2010.255 

 

 

Neste projeto, a sociedade não é excluída do processo resolutivo, 

demonstrando o ideal contemporâneo da justiça participativa e do processo de 

estrutura cooperatória. De acordo com MANCUSO, “mesmo após formado o 

processo, preserva-se a virtualidade da conciliação/mediação”256, desta forma, o 

artigo 118, IV, do Projeto de Lei prevê que incumbe ao juiz “tentar, 

prioritariamente e a qualquer tempo, compor amigavelmente as partes, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.” 

Este projeto de lei insere no rol de auxiliares da justiça, o mediador e o 

conciliador judicial (artigo 119, do projeto original e artigo 129 do projeto 

atualizado)257. De acordo com MARINONI, os auxiliares da justiça são aquelas 

pessoas que “se destinam a dar apoio às atividades desenvolvidas pelo órgão 

jurisdicional, complementando-as dentro ou fora da sede do juízo. Os atos dos 

auxiliares do juízo gozam de presunção de veracidade e lisura, sendo 

presumidamente equidistantes das partes até prova em contrário.”258 

Essa inserção do mediador no Código de Processo Civil é um avanço que 

traz formalidade a algo (mediação) que tem sido feito, geralmente, de modo 

informal. AMARAL assevera que “a justiça informal, em virtude de possuir uma 

visão futurista, visa compor, conciliar e prevenir aquelas situações de tensões de 

                                                                 
255 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 06 de novembro de 2013. 
256 MANCUSO. Op. Cit., p. 161. 
257  Art. 129- São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições são determinadas pelas 
normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria judicial, o oficial de justiça, o 

perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador e o conciliador judicial 
258 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 184.  
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rupturas levadas à apreciação da justiça tradicional, resultante da valorização que 

confere a coexistência pacífica.”259 

Nesta onda de coexistência pacífica, o Novo Código de Processo Civil 

conta com onze artigos referentes à mediação, instrumento que, como afirmarmos 

no capítulo I, tem como um dos fins a paz social, que se encontra na sessão V, 

que trata dos conciliadores e dos mediadores judiciais.  

O artigo 144 (antigo artigo 134 do projeto original), expõe que cada 

Tribunal poderá propor a criação de setor de mediação ou programas destinados 

a estimular a autocomposição, e seu §1o cita os princípios adotados pela lei que 

informarão a mediação, quais sejam, independência, neutralidade, autonomia da 

vontade, confidencialidade (que se extenderá a todas as informações produzidas 

ao longo do procedimento), oralidade e informalidade. Tais princípios já foram 

explicados no capítulo anterior. 

O Senador Valter Pereira ainda alterou o projeto, estimulando a criação de 

qualquer outro programa que estimule a autocomposição. 

O artigo 145 (artigo 135 do projeto original) sugere que a mediação seja 

estimulada por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive dentro do curso do processo judicial. O mediador 

auxiliará as pessoas em conflito a compreenderem as questões e interesses 

envolvidos no litígio e, finalmente, a identificarem, por si mesmas, alternativas de 

benefício mútuo, diferentemente da conciliação, na qual o conciliador pode sugerir 

soluções para o conflito de interesses. 

Uma vez que as partes possuem a opção de escolher um mediador, pode 

acontecer destas divergirem sobre a escolha, ou seja, o mediador que uma parte 

escolhe pode não agradar a outra. Assim, o parágrafo único do artigo 146 (artigo 

136 do projeto original) aborda a problemática da não obtenção de acordo das 

partes a respeito da escolha do mediador. Nesta hipótese, haverá “distribuição a 

mediador entre aqueles inscritos no registro do tribunal, observada a respectiva 

formação”. 

                                                                 
259 AMARAL. Op. Cit., p. 13. 



 

Na redação original do Projeto de Lei do Senado nº 166/2010, era 

obrigatória a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para ser mediador, 

entretanto, o Senador Valter Pereira retirou, através do substitutivo apresentado 

em 24 de novembro de 2010, do Projeto de Lei esta exigência. Isso atendeu o 

entendimento de doutrina majoritária, ao contrário da lei argentina que preferiu 

manter a mediação como privativa de advogado260. Segundo o artigo 147, os 

tribunais manterão um registro de mediadores, que conterá o cadastro atualizado 

de todos os habilitados por área profissional.  

Requisito essencial para ser mediador é a capacitação mínima que será 

efetuada através de um curso realizado por entidade credenciada que emitirá um 

certificado. Assim, o mediador requererá inscrição no registro do tribunal e este 

registro, uma vez efetivado, 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.”261 

O §3o do artigo 147 dispõe que no registro de mediadores constarão 

informações relevantes para 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.” Vale ressaltar que este artigo pode ser tomado como discriminatório, 

uma vez que o sucesso ou insucesso na obtenção do acordo não 

necessariamente é dado relevante para afirmar que o mediador é ruim, uma vez 

que depende-se muito do estado de ânimo das partes de estarem dispostas a 

transigirem. PINHO, ao mesmo tempo que elogia o artigo, também alerta para 

não haver um ranking que qualifique o mediador: 
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É digno de elogio esse dispositivo por criar uma forma de controle 
externo do trabalho do mediador, bem como dar mais 
transparência a seu ofício. Por outro lado, é preciso que não 
permitamos certos exageros. Não se pode chegar ao extremo de 
ranquear os mediadores, baseando-se apenas em premissas 
numéricas. Um mediador que faz 5 acordos numa semana pode 
não ser tão eficiente assim. Aquele que faz apenas um, pode 
alcançar níveis mais profundos de comprometimento e de 
conscientização entre as partes envolvidas. Da mesma forma, um 
mediador que tem um ranking de participação em 10 mediações, 
tendo alcançado o acordo em todas, pode não ser tão eficiente 
assim. É possível que tenha enfrentado casos em que as partes já 
tivessem uma pré-disposição ao acordo ou mesmo que o “nó a 
ser desatado não estivesse tão apertado”.262 

 

 

Na prática, ainda não sabemos se este dado poderá prejudicar o mediador 

com uma quantidade maior de insucesso do que outro. Um outro risco sobre essa 

classificação seria a busca frenética por resultados rápidos, o que “é incompatível 

com a mediação”263, uma vez que, como já afirmou BAUMAN, “todo “depois”, 

cedo ou tarde, se transformará em “agora”. Qualquer um pode ter o prazer 

quando quiser, mas acelerar sua chegada não torna o gozo desse prazer mais 

acessível.”264 Em outras palavras, o imediatismo pelo sucesso da mediação pode 

levar o mediador a se preocupar em demasia com sua classificação e isso pode 

não ser bom para as partes que estão passando pelo procedimento. Entretanto, 

esta informação (se a classificação é ou não prejudicial) apenas será possível de 

obter com a prática a médio-longo prazo. 

Essas informações constantes no cadastro serão publicadas, pelo menos, 

anualmente para o conhecimento da população e terá finalidade estatística e de 

avaliação da mediação e dos mediadores (§4o do artigo 147). 
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O Senador Valter Pereira acresceu ao artigo 147 o §5o (artigo 137, §5o do 

projeto original)  que, a nosso ver, deve ser repensado, uma vez que interfere na 

autonomia do mediador e até mesmo pode desestimular um advogado de mediar. 

De acordo com o citado parágrafo: 

 

 

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. 

 

 

Em outras palavras, o advogado que se torna mediador não pode mais 

advogar no Tribunal aonde trabalha e nem sequer trabalhar em algum escritório 

de advocacia que o faça. Quem atua na comarca da Capital poderá sofrer queda 

financeira dependendo a interpretação prática que será dada ao parágrafo acima. 

Um autor que ressalta a polêmica deste artigo é VASCONCELOS, para quem a 

exigência é despropositada:  

 

 

primeiramente, porque o mediador não tem poder para multar, 
punir, julgar, decidir, pois é apenas avaliador ou facilitador de 
soluções autocompositivas. Segundo, porque os motivos de 
impedimento e de suspeição desses mediadores, ao atuarem 
como auxiliares da justiça devidamente cadastrados, já estão 
satisfatoriamente detalhados no artigo 124 c/c 128. Terceiro, 
porque o artigo 151 já dispõe que o mediador fica impedido, pelo 
prazo de um ano a contar do término do procedimento, de 
assessorar, representar ou patrocinar qualquer dos litigantes. E 
quarto, porque a cultura da pacificação social não é incompatível 
com a advocacia, daí porque não devem ser incompatiblizadas 
essas duas ações, que não se confundem, obedecidos os limites 
antes referidos.265 
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O artigo 148 (artigo 138 do projeto original) trata da exclusão do mediador 

do registro266, que ocorrerá mediante regular processo administrativo. De acordo 

com o § 2o deste dispositivo, o juiz da causa caso verifique “a atuação 

inadequada do mediador, poderá afastá-lo, motivadamente, de suas atividades no 

processo, informando ao tribunal, para instauração do respectivo processo 

administrativo.” Será excluído do registro de mediadores aquele que tiver sua 

exclusão motivadamente solicitada por qualquer órgão julgador do tribunal; agir 

com dolo ou culpa na condução da mediação, apesar de impedido.267 

O artigo 149 (artigo 139 do projeto original) trata dos impedimentos 

referentes ao mediador. Quando este estiver impedido de atuar em uma 

mediação, ele devolverá os autos ao juiz, que realizará nova distribuição. Na 

hipótese de 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 um novo mediador. 

O artigo 150 (artigo 140 do projeto original) aborda a impossibilidade 

temporária do mediador. Nesta situação, o mediador precisará informar ao 

tribunal onde exerce função da sua impossibilidade para que não haja novas 

distribuições de mediações enquanto perdurar a impossibilidade.  

O artigo 151 (artigo 141 do projeto original) traz uma hipótese de 

impedimento plenamente justificável. Segundo o dispositivo em estudo, o 

mediador ficará impedido, pelo prazo de um ano contado a partir do término do 

procedimento, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer dos litigantes. 

Isso é razoável uma vez que, caso venha a advogar para uma das partes contra a 

outra em outro processo, saberá de alguns detalhes da vida do adversário. 

O trabalho de mediação não será gratuito, tal como ainda o é o do 

conciliador no Estado do Rio de Janeiro nos termos do artigo 12, §3o da Lei 
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Estadual nº 2.556, de 21 de maio de 1996268, pois o artigo 152 (artigo 142 do 

projeto original) prevê para o trabalho de mediação uma remuneração que será 

prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça. 

Segundo o artigo 143, o acordo obtido será assinado pelas partes e pelo 

mediador e será homologado pelo juiz. O Senador Valter Pereira, entretanto, 

suprimiu este dispositivo. 

Por fim, o artigo 153 (artigo 144 do projeto original) dispõe que “as 

disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação 

extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de 

profissionais independentes.” Em outras palavras, com o advento do Novo Código 

de Processo Civil não impedirá a existência de mediação que não seja feita pelo 

Poder Judiciário, ou seja, as extrajudiciais, contudo, de acordo com 

VASCONCELOS, “implicações éticas nos procedimentos extrajudiciais poderão 

ser mais seguramente equacionadas, a partir de critérios oferecidos pela 

legislação processual civil”269. Este dispositivo, inclusive é uma forma de estar em 

consonância com os ditames da Resolução nº 125/2010, que será objeto de 

estudo do item a seguir. 

Vale ressaltar que a mediação é tratada indiretamente por outros artigos do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 323, §2o dispõe que “poderá haver mais 

de uma sessão destinada à mediação (...), não excedentes a sessenta dias da 

primeira, desde que necessárias à composição das partes.” 

A mediação prevista no Novo Código de Processo Civil pode ser 

considerada como obrigatória, pois há uma sanção pelo não comparecimento ao 
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procedimento. É o que está disposto no § 6o , qual seja: “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento do valor da causa ou 

da vantagem econômica objetivada, revertida em favor da União ou do Estado.” 

A respeito da obrigatoriedade, é válido mencionar o Projeto de Lei nº 517, 

apresentado em 25 de agosto de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, 

que trata tanto da mediação judicial quanto da extrajudicial e em seu artigo 8o, §2o 

veda qualquer penalidade para aquele que faltar a mediação. De acordo com o 

artigo em comento “a participação na mediação será sempre facultativa. A recusa 

em participar da mediação não pode acarretar sanção à parte.” Nos resta, então, 

esperar, qual entendimento prevalecerá, se haverá sanção ou não para aquele 

que não estiver presente na mediação. 

Existem outros projetos de lei relacionados à mediação, contudo, não 

ampliaremos o leque de estudo, uma vez que estamos abordando os aspectos 

relevantes sobre mediação judicial, mas, a título de observação, existem também 

o projeto de lei nº 405, apresentado em 02 de outubro de 2013, de autoria do 

Senador Renan Calheiros, que trata da mediação extrajudicial e on line270 e o 

projeto de lei nº 434, apresentado em 22 de outubro de 2013, de autoria do 

Senador José Pimentel, que estabelece normas gerais sobre a mediação; define 

as funções de mediador e de mediador judicial e determina que o Ministério da 

Justiça crie e mantenha banco de dados reunindo informações relativas à 

mediação, para fins de formulação, planejamento e avaliação de políticas 

públicas.271 Ambos projetos, até a presente data (09 de novembro de 2013) ainda 

estão aguardando a leitura do requerimento, logo, a respeito da mediação judicial, 

terminaremos neste item os aspectos procedimentais-legais e prospectivos sobre 

o instituto e passaremos ao estudo da mediação na prática.  
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3.4- Da prática da mediação no Brasil 

 

De acordo com LUCHIARI, podemos dizer que no Brasil não há, até o 

presente momento, a mediação judicial incidental obrigatória272, desta forma vale 

trazer a tona exemplos tanto de mediação judicial, quanto de extrajudicial, pois 

queremos reiterar a importância do instituto e os benefícios que ele é capaz de 

trazer para a sociedade. 

Extrajudicialmente, podemos citar a mediação que tem sido realizada pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial que visa evitar que processos 

milionários e longos venham a ser objeto de litígio judicial e também as 

mediações ocorridas em Santa Cruz do Sul. 

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) assinaram um acordo sobre mediação 

com o objetivo de evitar que conflitos sobre propriedade intelectual chegassem ao 

Poder Judiciário. 

 

 

Com o Centro de Mediação, o INPI busca lançar uma nova 
forma de solucionar conflitos envolvendo propriedade intelectual, 
com mais rapidez e menores custos. A OMPI é responsável pela 
capacitação de 80 mediadores, que poderão atuar no Centro. O 
primeiro projeto piloto de mediação deverá ser realizado em 
dezembro. “A tarefa é evitar que disputas cheguem ao Judiciário, 
oferecendo uma nova solução para disputas de propriedade 
intelectual”, disse Avila, citado na nota do INPI.273 
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Nos processos relacionados à propriedade intelectual, se a demanda for 

para o Superior Tribunal de Justiça, pode demorar até oito anos. “A decisão 

demorada atrasa o lançamento de produtos e a aplicação de novas tecnologias. A 

meta do INPI é resolver os casos em até 60 dias, prorrogáveis por igual 

período.”274 Em outras palavras, caso haja sucesso na implementação da 

mediação no INPI, muitos produtos poderão ser lançados com mais agilidade no 

mercado e desafogará o Poder Judiciário de longas demandas. 

Em 16 de outubro de 2013 foi noticiado que serão mediados os primeiros 

50 pedidos de mediação em marcas solicitados a partir de 15 de julho até o final 

de dezembro de 2013. Esses casos serão administrados gratuitamente 

(relembrando que o Novo Código de Processo Civil ainda não está em vigor, o 

que não obriga a remuneração dos mediadores) pelo Centro de Defesa de 

Propriedade Intelectual do INPI.275 

A mediação no âmbito do INPI é regida pela Resolução nº 084/2013 e o 

serviço de mediação será administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade 

Intelectual do INPI (CEDPI), quando a disputa envolver partes sediadas ou 

residentes no Brasil; e será administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação 

da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI), quando a 

disputa envolver uma parte com sede ou residência fora do Brasil. 

Como podemos perceber, a mediação no âmbito do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial é extrajudicial, uma vez que não há um processo 

correndo, visto que as partes podem recorrer à mediação antes da 

propositura de uma demanda judicial. 

Outro exemplo de aplicação prática da mediação é a corrente no Rio 

Grande do Sul, mais especificamente, na Universidade de Santa Cruz do Sul, 

aonde foi efetivado um projeto de extensão junto ao Fórum local da Comarca de 
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Santa Cruz do Sul, incentivando a mediação para resolver os litígios que surgiam 

no Juizado da Infância e da Juventude. O projeto iniciou suas atividades práticas 

em 07 de maio de 2009 e terminou em 04 de dezembro do mesmo ano. O 

objetivo era mostrar a mediação como meio tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente mais eficaz, que proporciona às partes a reapropriação do 

problema, responsabilizando-se por tais escolhas.276 Eis o procedimento adotado 

no projeto: 

 

 

Na abertura, os mediadores explicavam às partes e aos seus 
respectivos patronos, em linguagem simples e compreensível, 
no que consiste a mediação e quais são os objetivos e as 
expectativas daquela sessão. Ressaltavam a total neutralidade e 
imparcialidade dos mediadores na condução da mediação, bem 
como o total sigilo de todas as informações que seriam 
prestadas durante os trabalhos. Se as partes não quisessem 
participar do procedimento de mediação o processo teria seu 
trâmite tradicional até o desfecho final da lide. O procedimento 
de mediação ocorria em dois turnos semanais (quinta e sexta 
feira à tarde). Os mediadores ainda se encontravam em outros 
dois turnos para reuniões de troca de experiências e estudo. 
Também se convencionou que seriam realizadas até seis 
mediações paralelas, de modo que, para um novo caso ser 
aceito, um anterior precisava ser resolvido.277 

 

 

Essa tática demonstrou a preocupação de não tornar a mediação um 

processo mecânico e rápido. O acordo era redigido em comunhão de esforços 

das partes, dos advogados e dos mediadores. Todos participavam para que o 

convencionado fosse transcrito fielmente. Com o aperfeiçoamento e o decorrer do 
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tempo, o Juizado da Infância e da Juventude remeteu à mediação, 

paulatinamente, volume maior de processos aptos a serem mediados. 

Vale ressaltar que o motivo mais relevante que impossibilitava a realização 

da mediação era a ausência de uma ou de ambas as partes, contudo, essa 

ausência também é comum nas audiências de instrução e julgamento, de forma 

que não se pode concluir que as partes não compareceram à sessão de 

mediação tão somente por ser mediação e não uma audiência convencional. 

SPENGLER e WARTSCHOW apontam que é difícil ponderar os motivos que 

levaram ao não acordo da mediação e afirmam: 

 

 
Nas causas de competência do Juizado da Infância e da 
Juventude, todas relativas a direito de família com envolvimento 
de crianças e adolescentes, a carga emocional é 
demasiadamente pesada. As mágoas e frustrações impedem o 
discernimento, fazendo com que o objeto litigioso e as mágoas 
tornem-se indissociáveis.278 

 

 

Por fim, vale finalizar este capítulo trazendo a citação de NALINI, que 

abordando os mecanismos alternativos de solução de conflitos pondera que a 

tentativa de conciliar as partes. O raciocínio do autor pode ser interpretado tendo 

como ponto de vista a mediação. Segundo o autor, “bem sucedida, faz-se com 

que se alcance a paz social, que é objetivo fundamental da sociedade brasileira. 

O acordo reveste aspecto psicológico bastante válido: a convicção das partes de 

que se acertaram espontaneamente, fazendo prevalecer o bom senso, o 

desapego, na luta contra a intransigência e o egoísmo.”279 

Por outro lado, não podemos deixar de citar as mediações judiciais 

incidentais que tem acontecido no Brasil. 

Como a instalação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos ainda é algo muito recente no Brasil, não é de tão fácil 
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acesso a observação dos acordos obtidos em mediação, mas para encerrarmos 

este capítulo que conclui esta dissertação, eis que mostraremos que a mediação 

judicial já está sendo aplicada em diversos tribunais brasileiros. 

No Rio de Janeiro, em 08 de abril de 2013, o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos promoveu uma “Agenda 

Concentrada de Mediação” para o qual foram selecionados processos contra a 

Unimed em curso nas Varas Cíveis. Antes disso, em 25 e 26 de março de 2013, 

foi a vez das mediações em processos contra o réu Banco Panamericano.280 

Em relação às mediações de processos cujo réu era Unimed, informa o site 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que “no total, foram realizadas 65 

audiências com 92% de acordos. Essa foi a primeira vez que a Unimed-Rio 

participa de um mutirão com ações de competência das varas cíveis.”281 

Percebe-se, através da consulta processual por número do processo, que 

as mediações realizadas nestes mutirões são todas incidentais, ou seja, 

ocorreram durante o andamento do processo e não antes do ingresso judicial da 

lide.282  

Esses casos apontados na nota de rodapé são apenas poucos exemplos 

diante de um grande número de processos nos quais conseguiu-se unir consenso 

e compromisso. A esse respeito, observa-se que a tendência normal do consenso 

é chegar a um compromisso. MOSCOVICI explica que: 
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Tentar o consenso, tentar o compromisso, significa sempre o 
mesmo. O compromisso é, portanto, a solução mediante a qual 
cada ator de um eventual conflito renuncia àquilo que lhe é caro, 
mas não vital, a fim de obter o apoio dos outros, o qual lhe é 
verdadeiramente indispensável. Sem que lhes peça de modo 
explícito, eles convergem, tentativa após tentativa, para uma 
avaliação comum próxima das médias dos juízos individuais.283 

 

 

Em Santa Catarina já existe o Serviço de Mediação Familiar, que é 

executado por equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, 

psicólogos e bacharéis em Direito. Trata-se de mediação pré-processual, pois 

proporciona a resolução de problemas íntimos pelos próprios envolvidos, 

deixando nas mãos do magistrado apenas o que não foi possível acordar pela 

mediação. O acordo obtido é homologado pelo juiz.284 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não permite acesso às 

estatísticas e aos processos a passarem pelo procedimento de mediação, pois 

exige um e-mail institucional e uma senha. 

Outra novidade, porém, ainda não implantada, é a possibilidade de 

mediação com o objetivo de facilitar na esfera do direito de família a comunicação 

entre cônjuges que, por exemplo, se separam e um cônjuge fica no Brasil e outro 

no Japão. Trata-se de um projeto para instalação do centro para mediação dentro 

do consulado de Hamamatsu. Entretanto, o projeto ainda está em tramitação, não 

havendo previsão de concretização. De acordo com o cônsul-geral de 

Hamamatsu, Antônio Piras, “não só o Itamaraty, como o pessoal da justiça e os 

                                                                 
283 MOSCOVICI, Serge; DOISE, Willen. Dissensões e consenso: uma teoria geral das decisões 
coletivas. Traduzido por Maria Fernanda Jesuíno. Lisboa: livros Horizonte, 1991, pp. 12-3. 
 
284 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. Serviço de mediação familiar. Disponível 
em: http://www.tjsc.jus.br/institucional/mediacaofamiliar/mediacao.htm. Acesso em 09 de 
novembro de 2013. 



 

próprios juizes especializados nessa área tem demonstrado interesse em 

colaborar.”285 

 

 
O brasileiro que vive no Japão, como a maioria sabe, quando 
surge um conflito, quando tem um problema, ele logo pensa na 
justiça japonesa, ou justiça brasileira. A justiça japonesa nem 
sempre é competente, a justiça brasileira, por outro lado, sendo 
competente, tem aquela dificuldade de se conseguir contratar um 
profissional adequado, em condições de resolver o problema no 
Brasil”, comenta o advogado Etsuo Ishikawa da Associação Brasil 
de Hamamatsu.286 

 

 

Segundo informações locais, atualmente existem 10.552 brasileiros em 

Hamamatsu, tratando-se da maior população estrangeira daquela cidade. O 

presidente do TRF3 tomou conhecimento das dificuldades dos brasileiros 

residentes em Hamamatsu, especialmente quando acusados de crimes ou 

quando tenham que, de algum modo, valer-se dos serviços do Poder Judiciário no 

Japão.287 

Por fim, percebe-se que a mediação está a cada dia conquistando seu 

espaço em diversos tribunais brasileiros, em universidades, em instituições da 

Administração Pública Indireta, como o INPI. A tendência é o sucesso e a 

apresentação dos casos citados acima servem apenas para mostrar a importância 

do instituto frente à cultura do conflito, uma vez que prova que processos judiciais 

podem ser solucionados pela via da mediação e que conflitos podem ser 

solucionados sem, necessariamente, os conflitantes ingressarem com um 

processo.  

                                                                 
285 UCHIYAMA, Marcelo. Hamamatsu pode ter centro de mediação e conciliação para 
questões jurídicas. Disponível em: http://www.ipcdigital.com/br/Noticias/Comunidade/Shizuoka/ 

Hamamatsu-pode-ter-centro-de-mediacao-e-conciliacao-para-questoes-juridicas_24072013. 
Acesso em 03 de novembro de 2013. 
286 Ibidem. 
287 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO. Presidente do TRF3 participa de eventos 
jurídicos no Japão. Disponível em: http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/290020. 
Acesso em 09 de novembro de 2013. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Após a leitura destes três capítulos, podemos concluir que a mediação  é 

uma forma de garantir objetivos constitucionais de um Estado Democrático de 

Direito, dentre eles, a dignidade humana, a paz social, a igualdade, a celeridade 

processual e o acesso à justiça. 

O conflito é inerente ao ser humano, quanto mais a sociedade evolui e 

toma consciência de seus direitos, mais entra em conflito de interesses com o 

próximo. A Constituição Federal vigente, o rol de direitos sociais, a transformação 

do Estado em Democrático de Direito (não mais aquele Estado liberal ou social), 

cujo conteúdo é transformador da realidade associado ao surgimento de direitos 

que até então não existiam (novos direitos), tais como o Direito do Consumidor, o 

Direito da Criança e do Adolescente e a inserção de valores dentro do corpo 



 

constitucional fez com que novas modalidades de conflitos surgissem e, assim, 

cada vez mais o número de processos judiciais aumentou.  

As pessoas não buscavam resolver o problema entre elas mesmas, 

precisavam de um terceiro imparcial (o Estado-juiz) para determinar quem, de fato 

tinha direito em detrimento do outro. Daí porque a cultura do conflito ficou ainda 

mais acirrada pelo neoconstitucionalismo. Entretanto, o Poder Judiciário, depois 

de um tempo, começou a ser falho e a não ser eficiente diante da quantidade, que 

a cada ano cresce, de processos. 

Outro problema em relação ao Poder Judiciário é o acesso à justiça 

desigual. Cidadãos de menores recursos tendem a conhecer menos os seus 

direitos e, portanto, a ter mais dificuldades em reconhecer um problema que os 

afeta como jurídico e, mesmo reconhecendo o problema como tal, é necessário 

que a pessoa se disponha a interpor a ação. Dados mostram que os indivíduos 

das classes baixas hesitam muito mais que os outros em recorrer aos tribunais 

mesmo quando reconhecem estar perante um problema legal. Além disso, quanto 

mais baixo é o estrato socioeconômico do cidadão, menos provável é que ele 

conheça um bom advogado, e até mesmo, como e quando pode contratar o 

advogado, e maior é a distância geográfica entre o lugar onde vive e a zona da 

cidade onde se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais. 

Além disso, como certos processos são solucionados através da 

ponderação entre princípios, não há mais a mesma agilidade na resolução de 

conflitos com mera subsunção de normas-regras, atividade praticamente 

mecânica. Deste modo, a realidade jurídica clama pela inserção definitiva de 

métodos tradicionais de resolução de conflitos normativos.  

Os mecanismos alternativos de resolução de conflitos têm como maior 

objetivo ampliar o acesso à justiça com qualidade. Não se trata de, simplesmente, 

tornar mais célere a solução de conflitos e desafogar o judiciário e sim de garantir 

a igualdade entre os litigantes. 



 

A democracia respaldada no consenso é, de fato, uma construção 

institucional, ou seja, de um conjunto de instituições legalmente estabelecidas e 

organizadas conforme certos arranjos, dentre os quais, a mediação. 

A mediação não pode ser vista como um mero meio de gerar celeridade 

processual, ou seja, apenas com o objetivo de desafogar o Poder Judiciário de 

processos judiciais.  Essa poderá ser uma das suas consequências, mas sua 

função primordial é dar autonomia àqueles que estão em conflito para decidir e 

resolver seus problemas, responsabilizando-se por suas escolhas. 

Concluímos também que a expressão meios alternativos nos remete para 

uma relação. Uma coisa só é alternativa por referência a outra, a alternatividade 

não é qualidade absoluta.”  Em outras palavras, nada é exclusivamente 

alternativo, e para haver um meio alternativo, é necessário que haja um meio 

“principal”. O autor entende que a expressão “A. D. R.” desfoca a real relação 

entre eles existente, pois a mediação e a conciliação, por exemplo, são meios tão 

eficazes para a solução de conflitos como o processo judicial. Todos são meios 

legítimos de resolução de conflitos, logo não deveriam ser considerados 

alternativos 

A mediação, apenas se for vista como benéfica em si mesma, e não como 

“alternativa” ao processo judicial, tendo em vista o simples objetivo de desafogar o 

Poder Judiciário, um sistema que não dá sempre a melhor resposta aos 

problemas dos cidadãos, é que poderá gerar confiança, respeito e aceitação 

perante toda a sociedade. 

O conflito será solucionado satisfatoriamente para ambas as partes, uma 

vez que todas as partes envolvidas podem sair vitoriosas (ganha/ganha), pois 

apesar das diferenças, as partes podem possuir objetivos comuns, possibilitando 

um acordo que traga uma satisfação mútua, fazendo com que ambas as partes 

saiam vencedoras por estarem satisfeitas com a solução do problema, pois a 

vontade que prevalecerá será a de todas as pessoas envolvidas no conflito e não 

a do mediador. Não se trata de uma forma de o mediador impor novos valores, 

mas sim de restabelecer a comunicação entre as partes. 



 

Contudo, vale refletir a inserção da mediação no Código de Processo Civil, 

pois o engessamento na rotina da mediação não é condizente com a sua 

proposta inicial, que é justamente a informalidade, o acolhimento da diferença e 

da diversidade, contudo, percebe-se que o Novo Código de Processo Civil não 

impõe procedimento rigoroso a ser seguido, tanto que trata da mediação em 

apenas onze artigos. 

A mediação sofre críticas, dentre elas, a falta de certeza, pois no ambiente 

judicial, acredita-se que a autoridade impede que uma parte prevarique sobre a 

outra, preservação de relações futuras. A mediação busca fugir de regras 

jurídicas pré-estabelecidas exatamente para não cercear a liberdade de decisão 

das partes, à comunicação entre sentimentos e vontades, além disso, realizar 

mediações em série, mecanizadamente, pode ser perigoso. 

Conclui-se também que a mediação não afasta o controle judicial, uma vez 

que não impede o ingresso da ação judicial e não há pretensão de que a 

mediação o substitua, sendo apenas mais uma forma de solucionar conflitos. Até 

mesmo a mediação obrigatória incidental não viola o princípio da inafastabilidade 

do Judiciário porque a ação já teria sido ajuizada e no caso de insucesso da 

mediação, ou seja, não obtenção do acordo final, a ação seguiria seu curso com o 

juiz competente. Além disso, a voluntariedade e a autonomia das partes 

permanecem pois a única obrigatoriedade é destinada ao ente estatal, que tem 

que propor a mediação.  

A Resolução nº 125/2010 trata a mediação judicial como um mecanismo 

voluntário, ao contrário do novo Código de Processo Civil, que considera a 

ausência da parte na sessão de mediação como ato atentatório à dignidade da 

justiça e sanciona o faltante. 

Concluímos também que a mediação não é tratada de forma igual em 

todos os países. Sempre há uma particularidade, ou seja, um diferencial no 

tratamento do instituto. Por exemplo, na lei argentina e colombiana é a presença 

de penalidade pecuniária no caso de ausência injustificável do mediador e má 



 

conduta, no Canadá, há um serviço de pré-mediação obrigatória no ramo do 

Direito de Família, que antecede o julgamento da lide no sistema judicial.  

A resolução nº 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça trouxe uma 

política pública com medidas relativas a implantação da mediação como direito do 

cidadão e atendendo a objetivos de ordem pública, concretizando o acesso a 

justiça de modo mais igualitário. Outro objetivo foi a uniformização dos serviços 

de mediação, evitando disparidades de orientação e práticas. 

Esta resolução não ficou apenas no papel e foram efetivados, 

paulatinamente, nos Tribunais de Justiça dos Estados e nos Tribunais Federais os 

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, visando 

atender à Política Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses. 

Tendo em vista harmonizar o ordenamento processual com os ditames da 

Resolução nº 125, de 2010, é que o Novo Código de Processo Civil que está por 

vir conta com onze artigos destinados especificamente à mediação. 

Como trata-se de novidade, há pontos que ainda serão objeto de 

divergência, tais como a divulgações a respeito do mediador (quantidade de 

êxitos em mediações, por exemplo), o que pode levar à uma desconfiança 

daquele profissional que não obteve muito sucesso nas mediações. Isso criará um 

ranking discriminatório que pode levar a uma busca frenética por resultados 

rápidos, o que é incompatível com a mediação. 

Além disso, o novo diploma processual trata a mediação como obrigatória, 

sem, no entanto, explicitar isso, contudo, isto fica evidente com a leitura do artigo 

323, §6o que considera ato atentatório à dignidade da justiça a ausência 

injustificada do autor ou do réu e traz sanção pecuniária (o que também pode ser 

considerado uma sanção psicológica). Claro, a parte pode se ausentar, desde que 

justifique, o que, a princípio, parece dispensar o pagamento de multa. Neste 

diapasão, já existe o Projeto de Lei nº 517/2011 que veda qualquer penalidade 

para aquele que faltar a sessão de mediação.  

Mesmo sem estar prevista ainda na legislação processual brasileira, a 

mediação judicial já vem sendo aplicada e obtendo sucesso. A extrajudicial, no 



 

âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial têm evitado que longos 

processos milionários sejam iniciados. 

No Brasil, nos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos de diversos Estados já estão realizando mediação agendadamente, 

tendo, por exemplo, a Unimed-Rio realizado 92% de acordo nos processos 

agendados. Tanto nas ações da Unimed quanto nas do Panamericano o que 

ocorreu foi a mediação judicial incidental porque ocorreram após a propositura da 

petição inicial. 

Em Santa Catarina, existe a mediação pré-´rpcessual em processos de 

Varas de Família.   

Por fim, conclui-se que a mediação será um excelente modo de garantir o 

efetivo acesso à justiça e amplamente, tendo em vista que não exige a 

participação de advogado, haverá um terceiro eliminando "ruídos na 

comunicação", ou seja, vai esclarecer os pontos de vista de um para o outro de 

forma a levar a melhor compreensão do conflito. Desafogar o Poder Judiciário 

será apenas consequência de um trabalho de mediação efetivo em que o 

mediador esteja preparado e estimulado a seguir no seu ofício. 
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ANEXO 

 

QUADRO COMPARATIVO 

 

PLS 517/2011 X PLS 434/2013 

 

PLS 517/2011 - Sen. Ricardo Ferraço 

(mediação judicial e extrajudicial) 

PLS 434/2013 - Ministério da Justiça 
(mediação extrajudicial, judicial, 

pública e on line) 



 

Art. 1o Esta Lei disciplina o uso da 
mediação de conflitos em quaisquer 

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

Art. 2o Para fins desta Lei, mediação é 

um processo decisório conduzido por 
terceiro imparcial, com o objetivo de 

auxiliara as partes a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais. 

 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas 
sobre a mediação. 

Parágrafo único. Considera-se 
mediação a atividade técnica exercida 
por terceiro imparcial que, escolhido ou 

aceito pelas partes, promove a 
comunicação entre elas com o propósito 

de prevenir o conflito e de buscar 
consenso na solução de controvérsias. 

 

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. 

Art. 2o A mediação tem por princípios 
fundamentais:  

I - oralidade; 
II - informalidade; 
III - autonomia da vontade das partes; 

IV - consensualismo; 
V - confidencialidade; 

VI - igualdade das partes e de seu 
poder decisório. 

 

Art. 8° A mediação pode versar sobre 
todo o conflito ou parte dele. 
§ 1o Após a reunião inicial de 

mediação, toda e qualquer reunião 
posterior, para a continuidade das 

negociações em mediação, somente 
poderá ser marcada com a anuência de 
todas as partes na mediação. 

§ 2o A participação na mediação será 
sempre facultativa. A recusa em 

participar da mediação não pode 
acarretar sanção à parte. 

Art. 3o Pode ser objeto de mediação 
toda matéria que verse sobre direitos 
disponíveis ou de direitos indisponíveis 

que admitam transação. 
§1o Os acordos que envolvam direitos 

indisponíveis somente terão validade 
após a oitiva do Ministério Público, 
quando devida, e posterior 

homologação judicial. 
§2o O Ministério Público deverá se 

manifestar sobre o termo de mediação 
no prazo máximo de quinze dias. 

 



 

 

 

 


