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RESUMO 
 
 
O objetivo da presente pesquisa é compreender de que forma o Balcão de Justiça e Cidadania 
em convênio com a Faculdade Nobre contribui para o acesso à justiça através da mediação em 
Feira de Santana-BA. Para tanto foi utilizado o método empírico, partindo da experiência do 
projeto para verificar como ele tem viabilizado acesso à justiça para a sociedade de Feira de 
Santana e região através da mediação. Foi observado que entre Abril de 2009 a Junho de 2014 
o Balcão de Justiça em convênio com a Faculdade Nobre atendeu a 2.944 clientes, dos quais 
foram gerados 4.458 atendimentos e 1198 acordos homologados judicialmente. Constatou-se, 
ainda, que foram realizadas 2.135 sessões conjuntas de mediação e que o índice de 
cumprimento dos acordos é bastante alto. O projeto contou nesse período com a participação 
de muitos extensionistas como mediadores que foram capacitados para a mediação civil e 
familiar. Observou-se, ainda, que o Projeto possui atendimento de Serviço Social e Psicologia 
Jurídica, alcançando um atendimento mais completo aos clientes. Ficou demonstrado por esta 
pesquisa que a mediação é meio adequado para resolução de conflitos oriundos de relações de 
natureza continuada, sendo uma via democrática de acesso à justiça e que, em Feira de 
Santana – BA, o Balcão de Justiça é um mecanismo de acesso à justiça que oferta um serviço 
de mediação qualitativo e relevante. 

 
 
Palavras-chave: Mediação. Acesso à justiça. Balcão de Justiça e Cidadania. Faculdade Nobre. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of the present research is to understand in witch way Balcany of Justice and 
Citezenship in convention with Faculdade Nobre add to acess to justice through mediation in 
Feira de Santana-BA. It was used empirical method, beginning from the experience of the 
project to verify how it has made feasible acess to justice to Feira de Santana’s society. It was 
observed that from April 2009 to June 2014 the Balcany of Justice and Citezenship in 
convention with Faculdade Nobre attended to 2.944 clients, form with was generated 1.198 
that were judicially homologated. It was verified that it was made 2.135 together session and 
that the index of accord performance is extremely high. The project had in the period many 
mediators that were law students in project of extension were trained to civil and familiar 
mediation. It was also noticed the project has a service of Social Assistance and Forensic 
Psychology, achieving a more complete attendance to clients. It was demonstrated that 
mediation is an adequate form of conflict resolutions from continuous relationship, 
constituting a democratic way to access to justice and that in Feira de  Santana-BA  the 
Balcany of Justice and Citezenship in convention with Faculdade Nobre is a mechanism of 
access to justice that offers an service o mediation qualitative and relevant. 

 
 
Key-words: Mediation. Access to justice. Balcany of Justice and Citezenship. Faculdade 
Nobre. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O direito de acesso à justiça constitui um importante veículo para a consolidação 

da realidade democrática no Brasil, bem como para a implementação dos direitos 

fundamentais. No entanto, numa época em que ainda são grandes as dificuldades de verificar  

a eficácia social desse direito, e com a situação crítica pela qual passa o Poder Judiciário, a 

mediação é resgatada como uma possibilidade de trazer paz social através da resolução 

consensual de controvérsias. 

Com a mediação propõe-se um retorno ao diálogo, à restauração das relações, um 

caminho de conciliação que permita uma aproximação de contextos para, de forma conjunta e 

voluntária, com o auxílio de um terceiro imparcial, as partes tomarem as iniciativas e fazerem 

os combinados necessários para chegarem a uma solução satisfatória a ambas. E é nesse 

contexto, na cidade de Feira de Santana - BA, que essa pesquisa se insere, com o objetivo de 

compreender de que forma o Balcão de Justiça e Cidadania, em convênio com a Faculdade 

Nobre, contribui para o acesso à justiça através da mediação. 

Para a presente pesquisa foi utilizada uma abordagem de natureza qualitativa, 

perpassando pela análise predominantemente doutrinária, no estudo da mediação e, 

quantitativa, na análise dos atendimentos realizados pelo Balcão de Justiça e Cidadania em 

convênio com a Faculdade Nobre. Quanto aos instrumentos para análise de dados da pesquisa, 

foram utilizados as fichas de atendimentos dos clientes e os relatórios do Balcão de Justiça e 

Cidadania e convênio com a Faculdade Nobre. 

O método de abordagem foi empírico, pois partiu da observação da experiência do 

Projeto para verificar o alcance, inclusivo quantitativo, do trabalho por ele desempenhado. 

Essa pesquisa tem como análise o trabalho do Balcão de Justiça desde sua implantação, em 
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Abril de 2009, a Junho de 2014. A sistemática de trabalho se deu com a análise de 2.944 

fichas de atendimento e de todos os relatórios do Balcão de Justiça, de onde e se extraíram os 

dados que se julgaram relevantes para a temática e que foram tabulados e  manuseados 

objetiva e graficamente. 

Essa pesquisa tem cunho descritivo e pretende demonstrar a dinâmica de 

funcionamento do Balcão de Justiça bem como explanar o trabalho de mediação 

desempenhado no período do recorte da pesquisa. Para tanto, de início será feita uma análise 

sobre acesso à justiça e os meios alternativos de resolução de conflitos e posteriormente será 

estuada a mediação de forma específica no que se refere aos seus princípios, objetivos, 

procedimentos, resultados, dentre outros. 

Posteriormente se apresentará o Projeto Balcão de Justiça e Cidadania enquanto 

projeto de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça da Bahia para, enfim, trabalhar a 

problemática dessa pesquisa: o Balcão de Justiça e Cidadania em convênio com a Faculdade 

Nobre de Feira de Santana. 

Esse é um trabalho cujo tema é relevante e atual, sendo seu desempenho 

significativo para a compreensão do acesso à justiça em Feira de Santana-BA e região, em 

especial para as comunidades carentes e a parcela social menos favorecida economicamente. 
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2 ACESSO À JUSTIÇA E MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITO 

O direito de acesso à justiça compreende o sistema pelo qual é possível a 

reivindicação de direitos e/ou a resolução dos conflitos das pessoas e, geralmente, funciona 

sob o poder do Estado. Por ter natureza de direitos fundamentais, é preciso que esse 

mecanismo esteja ao alcance de todos, indistintamente, e que os resultados sejam social e 

individualmente aceitos.1  Esse conceito de acesso à justiça, no entanto, passou por diversas 

modificações. 
 

Nos séculos XVIII e XIX o acesso à justiça compreendia sua concepção 

formal, o direito de propor ou contestar uma ação. Era um direito subjetivo que, pela 

concepção liberal burguesa, poderia ser acionado por aqueles que pudessem arcar com seus 

custos, e o Estado agiria, apenas, em casos de infração de direitos. A compreensão da época 

era de que se tratava de direito natural, anterior ao Estado, que não carecia de proteção, pois 

existiria independente de seu reconhecimento. O surgimento do Estado apenas faria com que 

os direitos naturais fossem melhor preservados e, por isso, aquele apenas agiria em casos   em 

que houvesse violação dos mesmos.2 

 
O crescimento do Estado liberal e o desenvolvimento dos direitos humanos, em 

especial no século XX, trazem uma conotação menos individualista e mais abrangente aos 

direitos, que passam a ser vistos não apenas como uma declaração formal prevista, mas como 

algo que precisa ser vivenciado por todos, coletiva e indistintamente. Para tanto, se faz 

necessária a atuação do Estado de forma participativa e positiva. E assim, o direito de acesso à 

justiça é repensado e valorizado de forma a viabilizar o exercício e gozo dos demais   direitos. 
 

1 CAPPELLETTI, Mauro [et al.]. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 
Título original: Acess to Justice: the worldwide movement to make rights effective: a general report, p.3. 

 
2 MELLO, Leonel Itaussi Almeida. John Locke e o individualismo Liberal. In: WEFFORT, Francisco C. Os 
clássicos da Política. Vol. 1 São Paulo: Ática, 2001, p. 86. 
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Por esse motivo, o acesso à justiça passa a ser visto como um mecanismo essencial para o 

exercício dos direitos, a busca pela efetivação de direitos requer uma releitura do sistema 

jurídico e, em especial, do processo civil. O acesso à justiça não é somente um direito social 

fundamental, mas é o ponto central das discussões processuais na atualidade3, sendo um 

elemento constitutivo do próprio exercício da cidadania.4 

São muitas as dificuldades para a efetivação do acesso à justiça. Cappelleti e 

Garth5 elencam algumas delas. De início, o valor das despesas judiciais representa uma 

problemática no sistema jurídico. Os honorários advocatícios e as custas judiciais são 

realidades que distanciam a efetivação do acesso à justiça, em especial numa perspectiva   em 

que o período de tempo para o término do processo é longo. Dessa forma, verifica-se um 

aumento nos custos para as partes, o que, não raras as vezes, ocasiona a desistência ou 

abandono da ação, ou ainda a aceitação da parte por um acordo que seja muito inferior ao que 

lhe é devido. Ademais, existem pessoas que não conseguem reconhecer um direito e nem 

sabem como agir para efetivá-lo ou exigi-lo. Essa barreira do conhecimento ou capacidade 

envolve uma série de situações, como a situação econômica e social das pessoas, ou dos 

ambientes e formalidades próprios do Judiciário. Todas essas questões podem se configurar 

como obstáculo de acesso à justiça. Não bastassem essas, há ainda a realidade das pequenas 

causas, que podem ter o valor das custas judicias maior que o próprio objeto do litígio, 

configurando um desincentivo às partes e seus procuradores, bem como a sensação do caráter 

contraproducente do processo para o poder público, que empenhará esforços e recursos em 

maior quantidade do que aquilo que está sendo discutido em juízo. Considerando todas essas  

e outras dificuldades existentes, foram pensadas soluções denominadas “ondas   renovatórias” 

 

3 CAPPELLETTI,  op.cit., p. 5. 
 

4 ALMEIDA, Guilherme de. Acesso à Justiça, direitos humanos e novas esferas da justice. Contemporânea – 
Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, v. 2, n. 1, jan-jun 2012, pp. 88. 

 
5  CAPPELLETTI, op.cit., p. 7-10. 
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do Direito,6 na tentativa de trazer respostas mais efetivas à sociedade no tocante ao acesso à 

justiça. 

A primeira onda é a de assistência jurídica àqueles que não têm condições 

financeiras de custear as despesas que envolvem uma demanda judicial; a segunda é a da 

representação dos interesses difusos, e a terceira trata da representação em juízo, como uma 

concepção mais ampla de acesso à justiça. Esta última é a que interessa a esse trabalho, por 

abarcar a advocacia judicial e extrajudicial, bem como focar uma conjuntura estrutural e 

pessoal para repensar o processo e as formas de pacificação social. Esse terceiro aspecto trata 

das formas alternativas de resolução de conflitos, conhecidos também como Meios 

Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs), que se originaram da Alternative Dispute 

Resolution (ADR) nos Estados Unidos, na década de 1980.7 

As ADR foram definidas nos Estados Unidos pela lei federal denominada 

Alternative Dispute Resolution Act of 1988, segundo a qual um processo de resolução 

alternativa de litígio inclui qualquer processo ou procedimento que não aquele presidido por 

um juiz, no qual uma terceira parte neutra participa para auxiliar na resolução de questões 

controvertidas, através de processos como análise precoce e neutra, mediação,  

minijulgamento e arbitragem.8  Assim, os meios alternativos de resolução de conflito foram 
 

pensados como uma forma diferente de resolver os conflitos – não pelos moldes 

jurisdicionais, que são dispendiosos, demorados e revestidos de uma formalidade que pode ser 

transigida pelos MASC – mas por convicção do papel de cada meio alternativo, de sua 

significação e autonomia, do papel do Estado que atua na regulação, e não na real e intensa 

6 CAPPELETTI, op. cit., p. 12. ss. 
 

7 El-Hakim Jacques. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats. Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 49 nº 2. Abril/jun. pp. 347-357. Disponível em:< 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_2_5435>. Acesso em 
26.06.2014. 

 
8 tradução livre 
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intervenção na vida humana. Será utilizada, a partir do presente momento, a nomenclatura 

“adequados” para se referir aos MASCs. Esse entendimento é no sentido de que os meios 

alternativos à jurisdição estatal podem configurar meios definitivamente adequados para 

resolver o conflito, compreendendo que alguns conflitos devem ser resolvidos sem a real 

intervenção estatal. 

Há basicamente dois argumentos a favor dos MASC: um de natureza quantitativa, 

externado no fato de que os meios adequados são formas mais eficientes por serem mais 

rápidas e terem menor custo, e um argumento qualitativo, que viabiliza uma maior 

participação   das   partes   no   processo,   bem   como   oferece   maiores   possibilidades   de 

comunicação, até que se estabeleça a reconciliação entre as partes e aumente as chances de 

manutenção ou recuperação das relações interpessoais.9 Tradicionalmente os MASC são 

constituídos da mediação, da conciliação e da arbitragem, processos primários de resolução e 

dos processos híbridos, como é o caso do private judging, fact finding, mini trial, ombudsman 

e  summary  jury  trial.  Nesse  trabalho,  no  entanto,  serão  estudados  apenas  os   processos 

primários, com enfoque na mediação. 
 
 
 

2.1 A CONCILIAÇÃO 
 
 
 

Oriunda do latim conciliatione, a expressão conciliação significa ato ou efeito de 

conciliar; ajuste, acordo ou harmonização de litigantes10, podendo tanto designar    a atividade 

 
 
 
 

9 NETO, Eugênio Facchini. ADR (Alternative Dispute Resolution) – Meios Alternativos De Resolução de 
Conflitos: Solução Ou Problema? Direitos Fundamentas e justiça. Ano 5, nº 17, pp. 118-141, out/dez. 2011. 
Disponível em < http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/17_Dout_Nacional_3.pdf>. Acesso em 22.06.2014 

 
10 AMARAL, Marcia Terezinha Gomes. O Direito de acesso à justiça e a Mediação. Rio de Janeiro: lumen 
Juris, 2009, p. 71. 
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do processo de harmonização quanto o resultado obtido.11 Ela constitui um modo  muito  

antigo de resolver controvérsias, sendo difícil precisar sua origem. Sabe-se, no entanto, que 

muitos povos antigos fizeram uso desse método, em especial quando os chefes de família  

eram tidos como autoridade máxima e referencial social. Há relatos de conciliação entre 

hebreus, gregos e romanos, bem como na Lei das XII Tábuas e na Idade Média12. 

Na Bíblia há diversos casos em que a conciliação era utilizada. É o que se vê no 
 

relato da desavença entre Labão e Jacó13 e da descrição do ofício de Moisés, que podia julgar, 

conciliar e delegar essas atribuições a outros14. Os romanos, por sua vez, veneravam a deusa 

Concórdi, cuja estátua está em diversos fóruns, e designavam de conciliatrix as senhoras que 

se incumbiam de reunir o casal separado, fazendo uma reconciliação.15
 

Não se sabe, no entanto, se a conciliação praticada nessas épocas seria idêntica à 

forma que se utiliza na atualidade. O que se pode inferir é que a conciliação é um meio não 

adversarial de resolução de conflito que se caracteriza pela existência de um terceiro que 

auxilia as partes a chegarem a uma solução para suas demandas. Em termos de conceito, 

portanto, pode-se afirmar que a conciliação é um meio consensual de resolver conflitos com a 

intervenção de um terceiro, o conciliador, que auxilia as partes a um acordo, podendo, 

inclusive, sugerir soluções ao conflito. O objetivo primordial da conciliação é a resolução do 

conflito por meio de um acordo, sem necessariamente permear questões adjacentes ao objeto 

da demanda. Assim, a conciliação visa ao acordo, de forma que é indicada como técnica  para 

 
 
 

11 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: 2001, 3v, p. 138 
12 MEDINA, Eduardo Borges de Mattos. Meios alternativos de solução de conflitos. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2004. 

 
13  Gênesis 31:36-44. 

 
14 Êxodo 18:14-26. 

 
15 MIRANDA, Fernando Silveira Melo Plentz [et al.]. A Conciliação nos Juizados Especiais Cíveis. Revista 
Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. V 1 , nº 1, 2010. Disponível em: 
<http:www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdfs/ilza.pdf>. Acesso em 26.06.2014. 
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a resolução de conflitos em que as partes não tenham vínculos, como é o caso das relações 

consumeiristas e dos acidentes de trânsito. 

Na maior parte dos casos a conciliação é rápida, pois ocorre com o uso da 

oralidade e se limita, geralmente, a apenas um encontro entre as partes e o conciliador. E 

inexistindo outras questões a não ser o da lide, as partes restringem seus objetivos a resolver a 

demanda da melhor forma e do modo mais rápido possível. O conciliador, portanto, ajuda as 

partes a refletirem visando encontrar a melhor forma de resolver a controvérsia, podendo 

sugerir opções aceitáveis a todos e mostrar as vantagens de um acordo à resposta  

jurisdicional. 

No Brasil a conciliação tem sido bastante divulgada e é uma realidade, não só nos 

Juizados Especiais Cíveis, mas também na Justiça Comum. O Tribunal de Justiça da Bahia, 

por exemplo, por meio da Resolução 07/2002 e da Resolução 08/2008, estabeleceu e 

estruturou o denominado Núcleo de Conciliação Prévia, que é responsável por atuar em 

processos relacionados às ações de divórcio, alimentos e afins, guarda e regulamentação de 

visitas, reconhecimento e dissolução de união estável e investigação de paternidade. Assim, 

qualquer processo dessa natureza, antes de marcada a audiência de instrução e julgamento, 

passa por uma fase de tentativa de conciliação no Núcleo de Conciliação Prévia, onde um 

conciliador recepciona as partes e trabalha em conjunto com elas para a consecução do acordo 

e finalização da demanda. O resultado desse trabalho é tão significativo que no ano de 2011 

em todos os Núcleos de Conciliação Prévia foram realizadas 9.814 audiências de  conciliação, 

sendo que foram efetivados 7.880 acordos, num total de 80% de êxito e de processos findos.16
 

 
Esse é um dado expressivo que demonstra que a conciliação tem sido aculturada e incentivada 

pelo poder público e tem tido excelentes resultados. 

 
 

16 Dados disponíveis no site do TJBA. Disponível em : 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6>. Acesso 
em 26.06.2014. 
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Um marco para a conciliação brasileira se deu no mês de agosto de 2006, quando 

se criou o Movimento pela Conciliação, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMAB). Esse trabalho 

conjunto resultou na criação do Dia Nacional da Conciliação, estabelecido para o dia 08 de 

dezembro,  sendo  este,  inclusive,  o  Dia  da  Justiça.17   A  finalidade  desse  movimento  é  a 

“divulgação e o incentivo à solução do conflito por meio do diálogo, com vistas a garantir 
 

mais celeridade e efetividade a Justiça”.18
 

 
Desde então várias medidas tem sido tomadas para divulgação e estímulo da 

conciliação, com é o caso da criação de centrais de conciliação, da realização de cursos para 

os servidores e dos mutirões. Entre tantas iniciativas, merece destaque a Semana Nacional de 

Conciliação, que é uma campanha anual que visa a diminuir o número de processos da justiça 

brasileira. A campanha do ano de 2013 foi realizada de 02 a 06 de dezembro, tendo como 

incentivo   a   frase   “quem   concilia   sempre   sai   ganhando”.19    Na   Semana   Nacional de 
 

Conciliação do ano de 2013, foram realizadas 350.411 audiências e 180.795 acordos, num 

aproveitamento de 51.60%.20
 

Esses dados indicam que a conciliação tem sido utilizada e incentivada no Brasil e 

que seus resultados tem sido benéficos para o Poder Judiciário. No entanto, há outros meios 

adequados de resolução de controvérsia que dinamizam o cenário da justiça brasileira e 

contribuem com a efetivação do acesso à justiça. Uma delas é a arbitragem, vista a seguir. 

 
 
 
 
 

17 Cf. Lei 1.408/1951. 
 

18 Segundo informação do site do CNJ. Disponível em http://www.cnj.jus.br/cidadao/356-geral/125-conciliacao. 
Acesso em 26.06.2014. 

 
19 Idem 

 
20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório de Conciliação do ano de 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2013/relatorio_conciliacao_2013.pdf>. Acesso em 
02.07.2014 
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2.2 A ARBITRAGEM 
 

Historicamente, há três formas de se solucionar um conflito: pelo uso da força, 

pela autocomposição ou pela heterocomposição. A autotutela ou autodefesa é proibida pelo 

ordenamento jurídico pátrio, consubstanciando o crime de exercício arbitrário das próprias 

razões. Essa forma de tutela será admitida em casos excepcionais, a exemplo da legítima 

defesa. 

Os mecanismos autocompositvos são aqueles em que as próprias partes do litígio 

se envolvem para resolvê-lo, com a ajuda de terceiro, no caso da mediação e conciliação, ou 

sem a ajuda deste, no caso da negociação direta. Já os mecanismos heterocompositivos são 

aqueles em que as partes não participam da formulação da resolução do conflito, mas a 

decisão é tomada por um juiz, como é o caso do processo judicial tradicional ou da  

arbitragem. 

Na arbitragem, um terceiro imparcial que não integra o Poder Judiciário é 

legitimado pelas partes e é escolhido por elas para decidir sobre um conflito existente. Assim, 

há processo que será julgado e analisado pelo árbitro e sua decisão constituirá um título 

executivo extrajudicial. Nada impede, todavia, que as partes resolvam esse conflito mediante 

um acordo e o árbitro simplesmente o homologue. Essa é, inclusive, uma previsão do 

ordenamento jurídico pátrio na Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem). 

Dessa forma, a arbitragem pode ser basicamente conceituada como uma maneira 

de resolução de controvérsias “através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem 

seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem 

intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial”.21
 

 
 

21 CAMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 19. 
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Há evidências de utilização da arbitragem na Grécia antiga, tanto entre 

particulares como entre cidades-estados, como o caso do previsto no Tratado de Paz feito  

entre Esparta e Atenas em 445 a.C.22 Entre os romanos, a arbitragem também era amplamente 

utilizada, inclusive com características semelhantes à forma atual do instituto, como por 

exemplo, a liberdade do árbitro de evitar o formalismo do direito puro e o cabimento da 

execução forçada do aludo arbitral,23 de forma que a arbitragem em Roma se constituiria de 

duas formas: a facultativa, que seria fixada entre os litigantes, de caráter extrajudicial, e a 

obrigatória (ou necessária), que seria a arbitragem judicial.24
 

Durante a Idade Média observa-se que também havia a utilização da arbitragem, 

como é expressamente previsto nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas25. No 

Brasil, é utilizada desde a época da colonização portuguesa. Inicialmente, a arbitragem foi 

prevista pelas Ordenações Filipinas, sendo complementada pelo Código Comercial Brasileiro 

de 1850,26 no qual ficou estabelecido o arbitramento obrigatório pra as causas entre sócios de 

sociedades comerciais. O código Civil de 1916 tratou do instituto como um mero 

compromisso, o que também foi feito pelo Código de Processo Civil, tanto o do ano de 1939, 

quanto o de 1973. A arbitragem era, portanto, apenas um compromisso arbitral, estipulado 

pelas partes após o surgimento do litígio. Essa situação se modificou com a Lei 9.307/96 (Lei 

de Arbitragem), que trata a cláusula arbitral  de forma semelhante ao    compromisso  arbitral, 

tornando a mera promessa de contratar em uma obrigação, que não pode ser resolvida em 

perdas e danos. 

 
 

22 MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e Arbitragem: Alternativas à Jurisdição!. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999, p.176. 
23 MORAES, op. cit., p. 177 

 
24 MEDINA, op. cit. 

 
25 AMARAL, op.cit., p. 79. 

 
26 MORAES, op.cit., p. 177. 
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A Constituição da República de 1988, no art. 4º, VII, estabelece o princípio da 

resolução pacífica de conflitos nas relações internacionais e prevê no art. 114, §1º a 

possibilidade de utilização da arbitragem, quando frustrada a negociação coletiva do trabalho. 

Ainda, a Lei 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais, prevê nos artigos 24 a 26 o juízo 

arbitral após a tentativa de conciliação. 

A arbitragem, no Brasil, é regulada pela Lei 9.307/96 e qualquer pessoa capaz 

pode elegê-la como meio de resolução de conflito. No art. 18 há uma especificação acerca da 

área de atuação e extensão da utilização do instituto, de forma que se pode definir a  

arbitragem como um método de resolução de controvérsias que se destina a demandas 

relativas a direitos patrimoniais disponíveis, nas quais as partes escolhem um árbitro para 

julgar a demanda, sendo que esse árbitro passa a ser o juiz de fato e de direito da causa, e sua 

decisão não prescinde de homologação ou é passível de recurso no Poder Judiciário. Isso quer 

dizer que, apesar de não ter a natureza, tem a eficácia de sentença judicial.27
 

 
A convenção de arbitragem é o mecanismo pelo qual as partes optam juízo arbitral 

para a resolução de seus conflitos e tem duas espécies: a cláusula compromissória, que é 

genérica e abrange um número indeterminado de lides, e o compromisso arbitral, que visa a 

solução de lides existentes e delimitadas.28
 

A arbitragem pode ser de direito ou de equidade, sendo essa uma escolha da parte 

(art. 2º da Lei de Arbitragem). O árbitro, conforme estabelecido no art. 13, é a pessoa capaz 

que tenha a confiança da parte, podendo ser estabelecido mais de um árbitro, caso em que se 

requererá um número ímpar. Não é preciso que o árbitro tenha formação superior, bastando- 

lhe a capacidade civil e técnica para resolver a questão. E isso constitui uma das grandes 

vantagens  da  utilização  da  arbitragem:  a  resolução  da  lide  por  um  especialista  na   área 

27 CARMONA, op.cit., p.19. 
 

28 Cf. arts. 3º a 7º da Lei de Arbitragem. 
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repercutirá uma maior qualidade, pois o conhecimento técnico necessário para tal é de 

domínio do juiz arbitral. 

Alguns fatores têm sido determinantes para o uso cada vez mais constante da 

utilização da arbitragem. Pode-se pensar, inicialmente, na demora da prestação jurisdicional, 

que, muitas vezes, não apenas prejudica o direito em litígio, mas traz outros prejuízos, como é 

o caso de perecimento de bens e perdas econômicas. Outro fator que deve ser considerado é 

que, em decorrência da complexidade das relações sociais e dos avanços tecnológicos, as 

relações comerciais também se tornam mais complicadas, exigindo um conhecimento singular 

e técnico da questão. Isso faz com que a arbitragem seja ventilada com uma possibilidade 

rápida e segura na resolução do conflito. Ainda pode-se mencionar que o procedimento 

arbitral não atua como o Judiciário e não sofre suas deficiências, de forma que reveste de mais 

rapidez, baixo custo, especialização, confidência e um procedimento mais flexível. 

Somando-se esses fatores à crescente facilidade de execução das sentenças 

arbitrais, em especial quando se considerada as relações internacionais, quando não é mais 

necessária a homologação de sentença arbitral, a arbitragem se torna um mecanismo de 

resolução de conflitos, extremamente útil e eficaz, trazendo às relações, em especial as 

comerciais, a resolução do litígio com segurança e rapidez se comparado à realidade 

jurisdicional. 

 
 
 
2.3 A MEDIACAO 

 

A mediação é um mecanismo autocompositivo e não adversarial de resolução de 

controvérsias em que um terceiro imparcial e sem poder de decisão assiste às partes para   que 
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a comunicação seja (r)estabelecida e os envolvidos possam gerar um acordo. É um processo 

em que as partes constroem para si uma decisão rápida, ponderada, eficaz e satisfatória.29
 

Esse instituto foi utilizado em quase todas as culturas do mundo, como a judaica, 

islâmica, cristã, indígenas, budistas e hinduístas.30 Há relatos segundo os quais, nas antigas 

comunidades judaicas, os líderes religiosos e políticos usaram a mediação para solucionar os 

conflitos sociais, sendo que, posteriormente, na Europa, África do Norte e Ásia, os rabinos 

utilizavam largamente o instituto. Essa constatação se deve, em especial, ao fato de que “os 

judeus em muitos lugares não tinham acesso a outros meios de resolução de disputas”31,  

sendo a mediação a forma mais usual para tal. 

 
Os islâmicos também têm tradição na mediação. Há relatos de que no Oriente 

Médio, em sociedades pastoris, os conflitos tribais e intertribais eram resolvidos através da 

mediação, quando um grupo de idosos se reunia para discutir e mediar os problemas trazidos  

a ele.32 Já os hindus, na Índia, mantêm a cultura da mediação desde antes de Cristo, sendo que 

algumas aldeias possuem um grupo de pessoas de cinco membros que tanto media, quanto 

arbitra as disputas, sendo este um sistema tradicional de justiça no país.33
 

Na China antiga, a mediação era praticada como principal meio de resolver 

conflitos e disputas. Com a influência dos pensamentos de Confúcio, os chineses também 

criam que se os homens conseguissem resolver seus conflitos pacificamente, era possível ter 

um paraíso na terra. Para o pensador, a melhor e mais justa forma de convício social era 

29  ARAUJO, Adriano L., SILVEIRA, Anarita A., DYTZ, Karen I., apud MORAES, José Luiz Bonlzan de. 
Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

 
30 AMARAL, op.cit., p.61. 

 
31 AMARAL, op. cit., p.62 
. 
32  MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. 
Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 32-33. 

 
33 Idem. 
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através da persuasão moral e a do acordo, nunca através de coerção ou qualquer outro tipo de 

poder.34 Para os chineses, o processo era considerado desonroso, pois feria a paz social e 

atentava contra ela. Quando surgia algum conflito, o que deveria ser feito era procurar a 

conciliação, o compromisso ou uma solução necessariamente negociada que fosse benéfica 

para ambas as partes. 

Os romanos, por sua vez, tinham dois procedimentos distintos: um na presença do 

juiz e outro na presença do mediador ou árbitro. Eles reconheciam a mediação como meio de 

justiça social, sendo isso previsto no direito romano35. 

As tradições judaicas da mediação foram também usadas pelos cristãos dos 

primeiros séculos, sendo Cristo considerado, inclusive, como mediador supremo. Na primeira 

carta de Paulo a Timóteo (II Tim 2:5-6), a Bíblia relata Jesus como mediador entre Deus e o 

homem: “Pois há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem, o qual se  

deu a si mesmo em resgate por todos”36. A utilização da mediação segue ao logo da Idade 

Média, em especial porque o “clero exercia o papel de mediador nas disputas familiares, 
 

criminais e diplomáticos entre os membros da nobreza”37. 

 
Na Europa, por uma questão de contexto evolutivo social, até os dias de hoje, 

muitas pessoas resolvem seus conflitos sem a interferência do Estado, pois a via não judicial 

foi a forma de solucionar os questões em litígio mais comumente utilizada, em grande parte  

no continente antigo. Para os europeus, portanto, método alternativo seria a opção pelas vias 

judiciais. 

 

34 SERPHA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da Mediação de conflitos. Rio  de Janeiro: Lumen Juris,  
1999, p. 67-68. 

 
35 CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos & Direito de Família. Curitiba: Juruá, 2003, p. 24. 

 
36 BÍBLIA SHEDD Português. Bíblia sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. São Paulo: Vida Nova; 
Barueui: Sociedade Bíblica do Brasil, 1997. 

 
37 AMARAL, op.cit., p.61. 
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Como uma forma de sistema de resolução de conflitos estruturado e devidamente 

estudado, a mediação surge a partir do século XX nos Estados Unidos da América (EUA), 

expandindo-se para várias partes do mundo, como é o caso da França, Noruega, Japão, 

Alemanha e outros. No início dos EUA, os primeiros imigrantes chineses, judeus e quacres 

utilizavam um mecanismo próprio para resolver os conflitos, uma vez que não conheciam ou 

confiavam no sistema jurídico da época, que ficava com última opção para eles.38 No século 

XIX, através do Erdman Act, o governo americano reconheceu o instituto como forma de 

solucionar conflitos na área trabalhista. No século XX, muitas leis significativas para a 

mediação foram criadas, estabelecendo várias instituições destinadas não apenas ao  exercício 

da mediação, como à formação e capacitação de mediadores. A partir de 1980, com a 

aprovação de um programa nacional para a resolução de disputas, pelo congresso nacional, 

ocorreu a institucionalização da mediação, de forma que esta tem sido utilizada em larga 

escala e em múltiplas áreas de atuação. 

Em 2001, na Conferência Anual de Comissários para a Uniformização de leis, foi 

estabelecido o Uniform Mediation Act, um documento válido em todo território, cuja 

finalidade é uniformizar a mediação de conflitos.39 Além da normatização e unificação de 

procedimentos, os EUA tomaram algumas medidas que viabilizaram o aculturamento do 

instituto da mediação de forma mais intensa na sociedade. Dentre essas mudanças pode-se 

mencionar a inclusão de cursos de mediação e arbitragem nos currículos das faculdades de 

Direito e Administração, a implementação da mediação em escolas públicas e privadas, com o 

 
 
 
 
 
 

38 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à Justiça. Belo Horizonte: Del  
Rey, 2006, p.66. 

 
39 SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e Mediação de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 125. 
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envolvimento dos alunos e a criação de centros de mediação comunitária e de programas 

dentro de empresas e faculdades40. 

A relevância do instituto é tamanha que, pesquisa recente sobre o uso de sistemas 

alternativos de conflitos em empresas norte-americanas de grande porte, revelou que: 90% 

delas consideram a mediação como um método que lhes poupa dinheiro, 88% usam a 

mediação desde 1994, e 59% consideram a mediação como um método eficaz de preservação 

das relações comerciais.41
 

No Brasil, a utilização da mediação tem sido incentivada e, ainda que de forma 

tímida, ela vai se aculturando e sua atuação tem sido divulgada. É o que poderá ser 

contemplado ao longo deste trabalho. 

A mediação segue o prisma do paradigma da resolução adequada de conflitos, isto 

é, privilegia o diálogo e a possibilidade de as partes resolverem seus conflitos pessoalmente. 

Isso quer dizer que as partes têm, também, uma oportunidade única de se desenvolverem 

pessoalmente, de forma que as duas partes ganham com o procedimento. O centro do modelo 

da mediação é o discurso e a participação, constituindo uma realidade democrática, pois a 

pacificação dos conflitos é discutida e resolvida com as partes interessadas, e não, 

necessariamente, pelo Estado juiz.42
 

 
 
 
 
 

40 PORTELA SCRIPILLITI, Caetano. Aspectos relevantes da mediação. Revista de arbitragem e mediação. 
São Paulo, ano 1, n. 1, jan-abr, 2004,  p. 319. 

 
41 DAVIS, Edward. Mediação no Direito Comparado. Série de cadernos do CEJ – Seminário de Mediação: 
Um projeto inovador. Brasília, v. 22, p. 22-33, 2003. 

 
42 PINHO, Humberto Dalla Bernardina De; DURÇO, Karol Araújo. A mediação e a solução dos conflitos no 
Estado Democrático de Direito. O “juiz Hermes” e a nova dimensão da função jurisdicional. 
www.humbertodalla.pro.br, 2015. Disponível em: 
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/o_novo_cpc_e_a_mediacao.pdf>. Acesso em 10.02.2015. 
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O método jurisdicional, a adjudicatura, privilegia a ótica do “ganha-perde”, no 

qual uma parte termina o conflito judicial como vencedora e a outra como perdedora. Essa 

forma de resolver conflitos traz um paradigma binário de oposição e reduz as possibilidades 

de resolução de conflitos, causando às partes – que se vêem como adversárias – um custo 

financeiro e emocional que poderia ser evitado. Na mediação, como as partes envolvidas 

dialogam, transigem, agem com alteridade e pensam de forma criativa a melhor forma de 

resolver suas questões, ambas podem sair vencedoras de uma situação, aparentemente, 

negativa e ruim. É o paradigma do “ganha-ganha”. As partes podem se ver como agentes que 

colaboram entre si para a solução de uma questão que tenham em comum. 

Essa possibilidade de resolver esses conflitos de uma forma diferenciada pode 

mostrar às partes que o conflito nem sempre tem uma conotação negativa, ou seja, que o 

conflito pode ser uma oportunidade de mudança significativa e positiva, podendo estabelecer 

uma situação mais benéfica para todos os envolvidos e, ainda, melhorar a qualidade do 

relacionamento entre eles. 

Se considerada a realidade da complexidade das relações sociais e os desafios 

dela decorrentes, é possível perceber que conciliar tantas diferenças é extremamente difícil e 

que, pela polaridade impressa pelo sistema jurisdicional, o conflito resolvido pelo Judiciário 

nem sempre põe fim ao conflito social. A mediação se coloca, nesse momento, com uma 

possibilidade de se resolver o conflito na íntegra, e não apenas a lide processual. Assim, para 

além da lide, a mediação oferece a possibilidade de pacificar as relações sociais, promovendo 

uma mudança na própria forma de se relacionar. O acesso à justiça, portanto, deve ser visto 
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não apenas como um direito social, mas como uma questão social, que requer um 

envolvimento de toda a sociedade.43
 

A mediação tem uma fundamentação dialógica e a linguagem é utilizada como 

forma de expressão das partes, sendo incentivada a cooperação entre as partes em detrimento 

da disputa. Ela pode ser utilizada em vários campos de atuação, em vários tipos de conflito: 

ecológico, escolar, empresarial, familiar, penal, trabalhistas, políticos, menores em situação de 

risco, comunitário, trabalhista e consumidor.44
 

Uma das grandes vantagens da mediação é que sua utilização tem também uma 

acepção preventiva. Isso que dizer que as pessoas que utilizam a mediação se educam a 

resolver seus próprios problemas na cultura do “ganha-ganha”, percebendo a importância e 

vantagem de elas mesmas atuarem para resolver os conflitos que são de sua responsabilidade. 

Isso fará com que essas pessoas estejam aptas a solucionar os conflitos futuros ou até mesmo, 

agir preventivamente, antes que eles surjam, trazendo uma mudança estrutural na forma de as 

pessoas se socializarem. 

De fato, a mediação tem se mostrado como um excelente instrumento de 

pacificação social e com grande espectro de atuação. No entanto, ela requer cuidados, técnica, 

ciência, não podendo ser feita de forma aleatória ou meramente intuitiva. 

A mediação exige tempo, dedicação e compreensão de seu âmbito de atuação e 

suas finalidades.  É um equívoco pensar na mediação como um trabalho de aconselhamento  

ou de compartilhamento de experiências. A mediação possui técnicas, regras e requer 

conhecimento e preparo. Ela não pode ser feita de forma desidiosa ou descomprometida, 

 
 

43 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à Justiça. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, p. 67. 

 
44 WARAT. Luis Alberto. O ofício do mediador. Vol I. Santa Catarina: Editora Habitus, 2001, p. 87. 
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motivo pelo qual para esse trabalho necessário se faz um aprofundamento sobre o tema, o que 

será feito a seguir. 
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3 MEDIAÇÃO 
 

A palavra mediação deriva do latim, mediare, que significa mediar, dividir ao 

meio ou intervir. A mediação, portanto, “revela um procedimento pacífico de solução de 

conflitos (...) e apresenta-se como uma forma amigável e colaborativa de solução das 

controvérsias que busca a melhor solução pelas próprias partes”.1 

Há atualmente três escolas clássicas para orientar as diferentes formas de 

desempenhar a mediação: o modelo tradicional, o modelo transformativo e o modelo circular 

narrativo. O primeiro movimento de teorização da mediação, o tradicional, se iniciou no final 

da década de 1960 e início da década de 1970 na Universidade de Harvard, quando 

especialistas ligados à faculdade de Direito iniciaram a implementação de técnicas negociais 

através de um facilitador. É um modelo originado na área empresarial, geralmente utilizada 

nas questões empresariais e trabalhistas e tem como objetivo a consecução do acordo2. 

Considerando as questões relacionais e emocionais presentes nas demandas, surge 

o modelo transformativo, que tem seu foco nas teorias comunicativas e na relação 

interpessoal. E “este modelo privilegia as partes conflitantes, e não mais o conflito”3, tendo 

como objetivo transformar a relação e viabilizar, como consectário natural, o acordo.  

Centrado   na   revalorização   pessoal   (empowerment)   e   no   reconhecimento   do      outro 

(recognition), busca o crescimento social, o fortalecimento das partes e a consideração pelo 

outro. 

Por fim, também oriundo de Harvard, surge o modelo circular proposto por Sarah 

Cobb,  que  privilegia  a  comunicação  e  considera  as  diversas  variantes  presentes  em uma 

1 SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e Mediação de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 23. 
 

2 FAGUNDES, Rosane Maria Silva Vaz. Mediação: novo paradigma para os conflitos familiares?. 2008.  
Diss. Mestrado. Universidade Católica do Salvador, p. 60. 

 
3 FARIAS, Juliana Guanaes S de C. (Org). Mediação: um novo paradigma para a convivência Humana. 
Presidente Tancredo Neves: Instituto Direito e Cidadania, 2012, p. 31. 
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mediação, como as pessoas, a mensagem transmitida, verbal ou corporal/gestual, e os 

sentimentos trazidos para a mediação, implícita ou explicitamente. Para essa escola não há 

uma causa única que seja definidora do conflito ou de sua resolução, mas uma causalidade 

circular ou sistêmica do conflito que irá sempre se retroalimentar, e a mediação se mostra 

como meio indicado para a resolução desses conflitos, auxiliando as partes nessa  

compreensão e na necessidade de cuidar da relação para que ela seja construtiva e de fácil 

comunicação. 

Os três modelos tem sua utilidade a depender da formação cultural e social das 

pessoas e do mediador, bem como das questões a serem tratadas na mediação, motivo pelo 

qual não há que se falar em modelo superior ou mais atual. A depender da matéria tratada, da 

necessidade e expectativa das partes, qualquer dos modelos pode ser utilizado, sendo esse um 

fator que pode otimizar o uso da mediação, pois esta pode ser aplicada nos mais diversos 

contextos. 

Para a mediação, o conflito deve ser visto de uma forma positiva, com uma 

oportunidade de mudar situações, comportamentos e condutas para que cooperativamente se 

encontre uma solução, das muitas possíveis, que seja mais satisfatória para as partes. As 

disputas devem ser vistas como oportunidade de crescimento e transformação social, até 

porque, o conflito faz parte da realidade humana e é natural, cabendo ao indivíduo buscar 

formas de lidar pacificamente com ele. 

Em sua obra, Luís Alberto Warat aduz que muitos juristas acabam vendo o 

conflito como um mal a ser corrigido, algo não natural ou de desordem, como se fosse uma 

falha no funcionamento social e, por isso, deve ser dirimido sem a necessária satisfação dos 

interessados ou a construção das suas autonomias4. A mediação trabalhará no sentido oposto, 

ou seja, reconhecendo que os conflitos são parte da existência humana e que sua solução   está 

 
4 WARAT. Luis Alberto. O ofício do mediador. Vol I. Santa Catarina: Editora Habitus, 2001.. 
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em sua alquimia, em sua fórmula única e específica para cada caso, a ser forjada num  

processo singular e pessoal, considerando as partes envolvidas, seus sentimentos, expectativas 

e desejos.5 

 

3.1 PRINCÍPIOS DA MEDIACAO 
 

A mediação pode ser judicial ou extrajudicial, preventiva ao litígio processual ou 

no decurso desse. Independente do tipo, a mediação será exercida segundo elementos 

norteadores, o que a doutrina denomina de princípios da mediação de conflitos. São elementos 

que caracterizam o procedimento da mediação e a viabiliza. 

No tocante às partes envolvidas, a mediação segue o princípio da liberdade das 

partes, segundo o qual as partes são autônomas para escolher resolver o conflito. Aqui se 

visualiza o caráter voluntário6 do procedimento da mediação, que deve ser entendido em sua 

ampla concepção, ou seja, as partes são livres para optar pela mediação e tomarem suas 

próprias decisões para decidir o conflito, inclusive, de interromper a mediação, caso não 

desejem mais utilizá-la. Em decorrência desse princípio, são as partes que tem o poder de 

decisão sobre a questão, não cabendo ao mediador findar o conflito impondo uma decisão. Ao 

contrário, o poder de decisão das partes estabelece que o mediador deverá facilitar o diálogo 

para que as partes compreendam a real dimensão do conflito e suas possíveis formas de 

resolução. 

A mediação também é guiada pelo princípio da boa-fé. As partes não apenas têm 

que estar interessadas na resolução de conflitos, bem como o comportamento delas deve 

evidenciar um padrão de conduta confiável, de alteridade e respeito, de forma que a mediação 
 

5 WARAT, op. cit., p. 93. 
 

6 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à Justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006, p.85. 
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se revele como uma solução criada por elas dentro dos limites da lei e em observância à boa- 

fé objetiva. Ainda, a mediação deve ser orientada pela igualdade de condições de diálogo  

entre as partes, pois o descompasso entre uma realidade social, cultural, financeira, por 

exemplo, pode ser um fator de desequilíbrio na relação. Quando isso acontece, é mister que o 

mediador (r)estabeleça esse equilíbrio, seja fazendo uma intervenção nesse sentido durante a 

mediação ou suspendendo a mediação para que a parte busque auxílio, se oriente, traga seu 

procurador ou (re)pense as condições do acordo. 

No tocante ao mediador, esse será guiado pelos princípios da imparcialidade, 

credibilidade, competência7. O mediador deve ser independente e, consequentemente, 

imparcial, de forma que não haja nenhum conflito de interesse ou relacionamento que possa 

afetar sua imparcialidade. O mediador deve também compreender as situações narradas nas 

sessões de forma a se abster de preconceitos e possibilitar igualdade de oportunidade às 

partes. Há doutrinadores que vão eleger a neutralidade como característica do mediador. No 

entanto, a própria condição humana inviabiliza a neutralidade, e a condução do mediador será 

feita a partir de suas acepções de mundo e vida, não havendo, portanto neutralidade. Aqui  

vale a pena mencionar a colocação de José Osmir Fiorelli recusando a posição de neutralidade 

do mediador: 

“Não se acuse o mediador de neutralidade- ainda que inúmeros textos 
e livros a apregoem como uma vantagem da mediação! Ela não acontece, porque o 
mediador promove o equilíbrio entre os litigantes e, ao fazê-lo, necessariamente 
deixa-se de lado, para propiciar condições ao mais fraco de enfrentar as opressões do 
mais poderoso. O mediador não se refugia na confortável neutralidade para   escapar 
da árdua missão de equilibrar”.8 

 
 
 
 
 
 
 

7 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 40 ss. 
 

8 FIORELLI, J. O. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008, p. 149-150. 
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O mediador deve ser imparcial, pois neutro é humanamente impossível. A única 

possibilidade de uso da palavra neutralidade para o mediador se aplica no sentido da decisão: 

o mediador é neutro porque não participará do processo de tomada de decisão dos conflitos, 

sendo essa atribuição única e exclusiva das partes. Nesse aspecto, pode-se entender o 

mediador como neutro. No entanto, para evitar confusões semânticas, ao longo desse trabalho, 

será utilizado o termo imparcialidade. 

As partes que elegem a mediação como forma de resolverem suas questões o 

fazem porque acreditam nela. Pelo princípio da credibilidade o mediador se obriga a construir 

e manter uma relação de confiança entre as partes, inclusive técnica, de forma que tenha a 

credibilidade das partes durante todo o procedimento da mediação. E, pelo princípio da 

competência, o mediador deve estar apto para realizar a mediação, tendo a qualificação 

necessária para a prática de todos os atos do procedimento, inclusive a aplicação de técnicas, 

diligência e acolhimento dos sentimentos das partes, por exemplo. 

E, por fim, com relação ao procedimento da mediação, tem-se que ela é guiada 

pelos princípios da não competitividade, informalidade e confidencialidade 9. Não 

competitividade (ou não-adversariedade), pois se afasta a cultura do litígio e absorve-se a 

cooperação. Na verdade, as partes envolvidas no conflito devem sair satisfeitas com a solução 

que juntas  irão  encontrar, não  havendo  perdedores,  mas pessoas que abrem  mão de     suas 

pretensões iniciais para a realização de um acordo que seja justo. Para tanto, “deve-se usar a 

criatividade a fim de que seja alcançada a satisfação de ambas as partes, de maneira 

cooperativa”.10  E uma vez que de forma cooperativa as partes vão solucionar um conflito  que 

 
9 VASCONCELOS, Mônica de Carvalho[et al.]. O Projeto “Balcão de Justiça e Cidadania” como um  
Instrumento de Efetivação do Acesso à Justiça e à Cidadania Ativa por Meio da Mediação Comunitária. Entre 
aspas – Revista da Unicorp.  2011, vol 1, p. 5. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/unicorp/images/entre_aspas/revista_entre_aspas_volume_1.pdf>. Acesso em 

28.06.2014. 
 

10 DUPUIS, Juan Carlos G. Mediación y conciliación. Buenos Aires: Abeledo-Perrot 1997, p.53. 
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possuem, elas podem desfrutar da real sensação de que são ambas ganhadoras e que não há 

perdedores. 

A mediação é norteada pela informalidade, posto que não existe uma maneira 

prescrita que determine a forma de se realizar uma mediação; na verdade, cada caso terá um 

procedimento que atenda às necessidades específicas para sua resolução. As partes, auxiliadas 

pelo mediador, terão liberdade para estabelecer as regras e combinados sobre o procedimento, 

como por exemplo, os dias dos encontros e os locais. A informalidade trará a simplificação e 

celeridade à mediação, que é feita eminentemente com o domínio da oralidade. 

E, por fim, o princípio da confidencialidade, que determina que os fatos, 

documentos, relatos e situações vivenciadas por aqueles que participam da mediação, 

inclusive o mediador, devem ser mantidos em sigilo, desde que não contrariem a ordem 

pública. Na verdade, esse princípio é de suma importância, pois sem ele seria muito difícil 

compreender  os  interesses  subjacentes  das  partes  para  facilitar  a  busca  pela  solução  do 

acordo11. Por esta razão é que os mediadores se atentam para a escolha do lugar em que as 
 

partes se encontrarão para as sessões de mediação, seja a sala de espera ou o lugar da 

mediação, evitando-se locais em que haja muito fluxo de pessoas, visando preservar a 

discrição dos encontros12. 

Além desses princípios, há outros como o da equidade e do respeito, por exemplo, 

mas que por serem princípios gerais, presentes em todo ordenamento jurídico, não exclusivos 

do recorte temático da mediação, foram apenas mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 

11  DUPUIS, op. cit., p. 49. 
 

12 BONAFÉ-SCHIMITT, Jean-Pierre. La mediatión: une justice douce. Paris: Syros-Alternatives, 1992, p. 209. 
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3.2 DIFERENCIAÇÕES E OBJETIVO 
 

Cumpre, ainda que objetivamente, fazer uma diferenciação entre os três métodos 

adequados de resolução de conflitos abordados nesse trabalho, bem como compreender os 

objetivos da mediação. 

A mediação se distingue da arbitragem em inúmeros aspectos, a começar pela 

natureza13. A arbitragem é um mecanismo contratual cujo resultado será uma sentença arbitral 

com eficácia judicial; a mediação, por sua vez, é procedimento voluntário que pode vir a 

resultar em um acordo entre as partes, que poderá ou não ser homologado judicialmente. Na 

arbitragem “não se trata de promover um acordo, pois é o mérito da questão que deverá ser 

analisado e julgado pelo árbitro”.14 Nada impede, no entanto, que as partes entrem em acordo  

e o árbitro homologue o acordo. Uma outra distinção diz respeito à terceira pessoa que 

participa da relação. “O mediador é um pacificador qualificado e não um juiz privado, como é 

o árbitro”15; o mediador não interfere nas decisões das partes e é um facilitador do diálogo, o 

árbitro, por sua vez, profere a decisão arbitral por força executiva judicial. 

O campo de atuação de ambos os procedimentos é igualmente distinto, pois a 

mediação atua sobre os diversos campos da vida em sociedade, e a arbitragem se  

circunscreve, principalmente, a questões comerciais. Vale ressaltar que a forma de 

processamento dos referidos métodos também se distingue, posto que a mediação é 

caracterizada pela informalidade e a arbitragem institui as formalidades e o rigor trazido pela 

lei. 

A diferença entre mediação e arbitragem é mais facilmente visualizada que a 

diferença entre mediação e conciliação. Isso porque a conciliação e a mediação se 

assemelham em vários aspectos, como a natureza consensual, o poder de decisão das partes  e 

13 DION, Nathalie. De la médiation. Paris: Éditions mare & martin, 2011, p. 56 
 

14 RODRIGUES JÚNIOR, op.cit. 54. 
 

15 DION, op.cit. p. 58, tradução livre. 
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a confidencialidade16. No entanto, a mediação se difere da conciliação em relação ao campo 

de atuação, pois a conciliação é técnica a ser utilizada em conflitos de natureza eventual, em 

que não há relacionamento entre as partes, o que se percebe nas batidas de carros e em grande 

parte dos casos de relações comerciais e consumeristas. Isso porque o objetivo da conciliação 

é a resolução do conflito, tão-somente. A mediação, por sua vez, atua num campo em que 

existem vínculos entre as partes, sendo que essa relação continuará a existir, apesar do 

conflito, e entendendo que novos conflitos naturalmente virão. Assim, a mediação é adequada 

para aqueles casos em que há um relacionamento anterior ao conflito e que precisará ser 

mantido por algum motivo, sendo necessário restabelecer a comunicação e viabilizar o 

convívio pacífico. É o caso das relações familiares e de vizinhança, por exemplo. O objetivo 

da mediação não é apenas o acordo, mas a reformulação ou reestruturação do relacionamento 

para a continuidade da convivência. 

Pensando nessa questão, vale mencionar as palavras de Luiz Alberto Warat, 

quando explica: 

“[...] a conciliação não trabalha o conflito, ignora-o, e, portanto, não o transforma. O 
conciliador exerce a função de negociador do litígio, reduzindo a relação conflituosa 
a uma mercadoria. O termo conciliação é um termo de cedência de um litigante a 
outro, encerrando-o. Mas o conflito no relacionamento, na melhor das hipóteses 
permanece inalterado”.17

 

 
 

A mediação é, portanto, mais complexa que a conciliação, pois envolve uma série 

de questões que não permeia a objetividade proposta pela conciliação para a formalização de 

um acordo. A mediação trata da relação e, por isso, visita questões adjacentes ao conflito, o 

que traz para o processo sentimentos e expectativas que tornam mais difícil o diálogo. E esses 

sentimentos, como a vingança, raiva, ódio, amor e disputa, por exemplo, precisam ser 

trabalhados com atenção, não podendo ser ignorados, mas considerados como fatores 

determinantes e terem um tratamento adequado na mediação. 

16 DION, op.cit. p. 62, tradução livre. 
 

17  WARAT, op.cit. p. 80. 
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Aqui cabe refletir rapidamente sobre a importância do sentimento. O sentir integra 

o humano tanto quanto ou mais que a razão, logo, desconsiderar o sentimento é segregar a 

realidade humana tornando imprecisa e irreal qualquer análise. No caso da mediação,  é 

preciso que o mediador tenha sensibilidade e percepção, sabendo entender a diferença entre 

intervir no conflito e nos sentimento das partes.18  E mesmo diante da racionalidade exposta no 

procedimento da mediação, é necessário reconhecer o que as pessoas sentem e precisam 

sentir, e, juntamente com elas, o mediador que integra esse processo Assim como, para viver é 

preciso sentir, para mediar também. O mediador não pode e não deve se preocupar em intervir 

no conflito ou em transformá-lo. Na verdade esse papel é exclusivamente da parte. O 

mediador deve intervir sobre os sentimentos das pessoas, ajudando-as a senti-los. E diante de 

um conflito, a parte deve intervir sobre si mesma, permitindo-se sentir e transformar-se. 

Quando todas as partes se comprometem a fazer o mesmo, aí, sim, o conflito se dissolve.19
 

 
Na mediação, as partes são convidadas a participar ativamente da resolução da 

questão e percebem que elas são os maiores interessados na solução para o caso. O papel do 

mediador não é conseguir um acordo, mas mostrar às partes que as questões trazidas para a 

mediação são de responsabilidade deles, motivo pelo qual cabe a eles se empenharem 

conjuntamente para resolver todos os aspectos da melhor forma possível. Assim, os 

mediandos refletem sobre sua participação para a resolução do conflito e o acordo é cumprido 

de maneira mais fácil, pois a solução não é imposta, mas acordada entre as partes. E para 

alcançar esse objetivo, o mediador precisa ter a qualificação necessária e dominar as técnicas 

de mediação. 

Tanto na mediação quanto na conciliação, o poder de decisão é das partes, no 

entanto,  como  o  conciliador  visa  ao  acordo,  ele  pode  interferir,  sugerir,  dar     opiniões, 

 
 

18 WARAT, op. cit., p. 26. 
 

19 Idem. 
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intervindo diretamente sobre a decisão das partes. Já o mediador, que visa a relação, não pode 

sugerir, dar opiniões ou mesmo aconselhar as partes. A decisão é delas, tão somente. 

A mediação cuida, portanto, da qualidade das relações sociais de natureza 

continuada, sendo seu objetivo primordial reestabelecer o diálogo e reestruturar as relações,  

de forma a pôr fim ao conflito social e, se for o caso, o jurídico. Ela é um processo que 

ultrapassa a noção de resolução de conflito, constituindo-se como ferramenta educativa que 

visa a responsabilização dos envolvidos nos combinados realizados durante e após o processo 

de mediação. 

Pense-se, por exemplo, na vantagem da mediação em processos familiares 

complexos, como as relações familiares da pós-modernidade, em que há diversos agentes 

participantes da vida familiar, não apenas pai, mãe e filhos, mas padrasto/madrasta, enteados, 

outras figuras de representação, bem como o reconhecimento do afeto como fato de tutela 

jurídica e psicológica. A mediação passará a ter um caráter educativo que repercutirá em todo 

seio familiar e atingirá a sociedade. A mediação busca, portanto, pacificar a sociedade e 

educar as pessoas, através do diálogo, para a resolução de seus conflitos por si mesmos. Essa 

iniciativa fará com que as pessoas aprendam a lidar com os conflitos e, no futuro, aqueles que 

certamente virão, serão resolvidos da mesma forma, com as pessoas dialogando entre si e 

deliberando sobre a melhor solução para suas questões. E isso faz com que a mediação se 

constitua como um agente de transformação cultural, em especial, da cultura do diálogo. 

 
 
 
3.3 RESULTADOS, BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES 

 
Para fins de análise desse tópico é preciso um acordo semântico. Como resultado, 

será entendido toda questão que pode ser identificada e objetivada, facilmente computada para 

fins de dados estatísticos. Como benefício, será entendido qualquer outro ganho de cunho 
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subjetivo ou social que não possa ser facilmente quantificado, pois se refere a uma questão 

qualitativa. 

O resultado da mediação, frequentemente relatado como maior, é o alívio no 

congestionamento do Judiciário. Dos casos que são levados para a mediação, 70% são 

resolvidos por meio de acordo,20 reduzindo o número de lides a serem decididas pela 

adjudicatura. De fato, a mediação minimiza o número de processos e o acúmulo de demandas 

do Judiciário, mas é preciso esclarecer que esse é um resultado que não advém da finalidade 

da mediação, ou seja, esse resultado não é um objetivo e, sim, uma consequência natural. A 

mediação é uma forma adequada para se resolver alguns conflitos e não uma “alternativa” à 

adjudicatura. Parte desse trabalho demonstra que existem questões que devem ser resolvidas 

por aqueles que são os reais responsáveis por elas, devendo o Estado intervir apenas quando 

necessário. Assim, “desafogar o Judiciário” ou reduzir o número de processos é um efeito da 

mediação, e não sua finalidade. 

Outro resultado da mediação é a redução de custos e de tempo para a resolução 

dos conflitos. O fato de que são as partes, juntamente com o mediador, que irão agendar as 

sessões, bem como horário e local, e que o procedimento seja feito com o domínio da 

oralidade e da informalidade, faz com que o processo de mediação se resolva num período de 

tempo muito curto. Essa é uma perspectiva desconhecida, por exemplo, para o modelo da 

judicialização, em que o tempo da demanda é muito logo. Sendo das partes o controle do 

tempo na mediação, esse será um reflexo da vontade delas e trará rapidamente a solução para 

a disputa. A redução do tempo trará, consequentemente, uma redução nos custos. Pense-se  

que uma mediação pode resolver uma questão em horas ou dias, sendo bem mais barata que 

outros tipos de resolução de conflitos. Isso sem considerar que, em alguns casos, a mediação é 

 
 
 
 

20 RODRIGUES JÚNIOR, op. cit., p. 78. 
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gratuita, como acontece nos Balcões de Justiça e Cidadania e em alguns centros comunitários 

ou de mediação. 

Não deve ser ignorado o fato de que a mediação pode resultar em um não acordo e 

permanecer um impasse sobre uma questão de direito, por exemplo. Nesse caso, além dos 

gastos com a mediação, as partes terão que arcar com os custos de um processo judicial. Vale 

ressaltar que diante dessa possibilidade, deve-se considerar uma nova oportunidade para 

realizar uma mediação, bem como que, alguns acordos parciais podem ter sido obtidos na 

mediação, não sendo esta, portanto, objetivamente infrutífera. 

Existem resultados que nunca serão catalogados, pois um resultado da mediação é 

o não retorno do cliente. Espera-se com a mediação que o indivíduo trate da relação e consiga 

uma realidade de diálogo para resolver questões futuras. Assim, pelo processo de mediação as 

partes vão se tornando aptas para resolverem seus próprios conflitos, evitando novas 

mediações ou processos, sendo tudo resolvido pela negociação direta. Essa não intervenção  

do Estado ou instituições é fator positivo e que não tem como ser computado para fins 

estatísticos da forma tradicional, com os números de processos em cada juízo ou de cada 

mediação realizada. 

Sobre benefícios da mediação pode-se pensar, inicialmente, na compreensão da 

parte acerca de uma visão positiva do conflito. A mediação proporciona às partes uma 

oportunidade de ver as situações adversas e complexas pelas quais passam, como uma  

situação natural e rotineira e mais, como uma possibilidade de crescimento pessoal. Nessa 

perspectiva, a mediação gera um ganho que é a administração dos conflitos com mais 

naturalidade, facilitando a feitura de acordos. 

O empoderamento das partes é um benefício que pode ser percebido facilmente 

pelo mediador. Empoderar é buscar a restauração do senso de valor e poder da parte para que 

esta esteja apta a melhor dirimir futuros conflitos. Ela está ligada à noção de emancipação, 
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quando o sujeito percebe-se como autônomo e consciente, estando apto para fazer para si as 

melhores opções nas resoluções de conflitos. 

A mediação traz também como benefícios a inclusão social e o exercício da 

cidadania, pois viabiliza o aumento da autodeterminação e da responsabilidade das pessoas, 

que participam ativamente na resolução dos seus próprios conflitos, como também daqueles 

da comunidade local, gerando uma conscientização sobre os direitos e deveres. Essa noção de 

cidadania é resgatada pela mediação, “que se propõe a tentar alcançar o ser humano e resgatar 

sua autonomia”.21  Devolver ao indivíduo sua autonomia para que ele possa resolver suas 
 

questões é uma árdua tarefa, pois as pessoas se frustram ao perceberem que são elas que 

devem resolver seus próprios conflitos e as rédeas se sua própria vida.22 Cabe, portanto, ao 

mediador essa tarefa de despertamento e provocação de mudanças relacionais. Quando o 

mediando começa a vivenciar essa realidade, ele resgata sua condição de cidadão, não  apenas 

tornando-se consciente de seus direitos e deveres, mas podendo efetivamente exercer seus 

direitos, inclusive instrumentalizando-os, como o faz na mediação, e compreender seus 

deveres. 

A mediação também apresenta o benefício da emancipação social “na medida em 

que auxilia as partes a reavaliar criticamente a realidade que os cerca, instigando-os na busca 

por melhores condições de vida”23 e por soluções mais justas para elas. Isso facilita o acesso e 

o envolvimento da sociedade na resolução dos conflitos, trazendo a noção de restauração 

 
 
 
 

21 DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Coord.). Mediação, cidadania e emancipação social: a experiência da 
implantação do centro de mediação e cidadania da UFOP e outros ensaios. Belo Horizonte: Fórum, 2010, 
p.52. 

 
22 DIAS, 2010, apud TIMO, Alberto Luiz Rodrigues. Diálogos em psicanálise e direito. Centro de Mediação e 
Cidadania da UFOP, 2010. Palestra (não publicada). 

 
23 DA SILVA, Nathane Fernandes; ORSINI, Adriana Goulart de Sena. Mediação como instrumento de 
efetivação      dos      direitos      humanos      e      de      promoção      da      cidadania.      Disponível       em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=92262bf907af914b> Acesso em 19.02.2015. 
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individual e coletiva.24 Restaurar é recompor uma realidade de comunicação e  

relacionamento, que terá repercussão individual e, num plano maior, coletiva. A restauração 

da comunicação e das relações é um fator que viabiliza a pacificação social. 

Finalmente, cabe mencionar, por sua vez, a pacificação social. Apesar de não ter 

como finalidade o fim das disputas, a mediação traz esse benefício, pois tem um caráter 

pedagógico no compartilhamento da forma dialógica de resolução de conflitos. A educação na 

cultura da mediação pacifica as relações sociais por meio do diálogo e as partes aprendem 

novas maneiras de se comportar e, no futuro, essa experiência vai permitir “uma nova leitura 

dos fatos com habilidade suficiente para gerir aquele e futuros conflitos, transformando-se em 

autores e atores da própria vida, e saber conviver em suas relações cotidianas”25. 

Ao relatar tantos resultados e benefícios parece que a mediação não tem 

limitações ou dificuldades. Na verdade, é preciso compreender que a mediação tem um  

recorte temático que precisa ser considerado, só podendo ser utilizada em casos que se refiram 

a direitos disponíveis e a situações que sejam originadas de relacionamentos interpessoais 

continuados26. Esse contorno demonstra que a mediação só se aplica a casos específicos e não 

indistintamente. 
 

Um dos grandes limites da mediação é a boa-fé das partes mediadas. Para que a 

mediação seja aplicada é preciso que todas as partes envolvidas estejam agindo de boa-fé, 

estando dispostas a aceitar os princípios da mediação e agir numa perspectiva de inteireza, 

solidariedade e verdade. É grande a dificuldade nesse ponto, porque a predominância na 

 
24 DION, op.cit., p. 163 

 
25 FIRMEZA, Vera de Miranda.. O efeito transformador da mediação no cotidiano das relações. Revista 
eletrônica díke . vol. 1, nº , 2011, jan/jul. 

26PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Novo CPC   e a mediação: reflexões e ponderações. 
www.humbertodalla.pro.br, 2015. Disponível em: 
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/o_novo_cpc_e_a_mediacao.pdf>. Acesso em 10.02.2015. 
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sociedade brasileira ainda é a da cultura do litígio e a sociedade continua a ser estimulada a 

uma relação de oposição e de obter e ganhar vantagens, sem considerar outros ganhos que não 

o financeiro. 

Por último, pode-se pensar numa limitação ligada à atuação do mediador. Como  

se verá no próximo item, esse profissional tem que estar devidamente qualificado para a 

prática da mediação. É preciso abandonar aquela visão, quase que lúdica, de que um mediador 

é uma pessoa de “bom senso” que pode ajudar em casos de brigas ou disputas. Na verdade, a 

mediação envolve um processo de racionalização e requer conhecimento técnico. Caso 

contrário, corre-se o risco de o mediador abandonar sua imparcialidade e interferir no mérito, 

deixando de fazer uma mediação para fazer, por exemplo, uma conciliação. 

 
 
 
3.4 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 
Nesse tópico visa-se uma abordagem específica no procedimento e nas técnicas de 

mediação. De fato, não há um procedimento único ou exclusivo para a mediação. Isso 

dependerá da demanda trazida, da formação do mediador e da necessidade das partes. No 

entanto, nessa parte da pesquisa foram utilizados o procedimento e as técnicas estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o que tem sido usado no Balcão de Justiça e 

Cidadania em convênio com a Faculdade Nobre, em especial, a partir do ano de 2012, quando 

houve a capacitação ofertada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O objetivo do curso era a 

inserção de um modelo padronizado de mediação judicial e dos centros de mediação ligados 

aos tribunais. Assim, o procedimento e técnicas abordados nesse trabalho tem sido o de maior 

utilização no Brasil desde 2010, com o estabelecimento da Política Judiciária Nacional 

(Resolução 125 do CNJ). 
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3.4.1 O mediador 
 

a) Atuação: 
 

Apesar de ser um terceiro, o mediador também é responsável pelo resultado do 

processo da mediação.27 Isso porque a atuação do mediador é determinante para o desfecho do 

processo, seja para sucesso ou malogro. Sua atuação deve ser pautada nos princípios que 

dirigem seu trabalho e ele deve acompanhar a postura das partes, de forma a orientá-las como 

se portar durante o processo. 

Não existe no Brasil determinação legal que preveja quem pode ser um mediador. 

No entanto essa ausência legislativa não deve ser vista como inexistência de habilidades ou 

capacidade para o desempenho da função. Há determinadas características que o mediador 

precisa ter para atuar mediando, bem como posturas importantes a tomar para alcançar a 

prática da mediação. 

Além dos princípios da imparcialidade, credibilidade e confiabilidade do 

mediador, há alguns papéis que ele pode assumir para ajudar as parte através da mediação. Ele 

pode ser o facilitador da comunicação, iniciando o diálogo ou intervindo nele, promovendo  

um ambiente propício e criando condições de possibilidades para uma comunicação eficiente 

entre as partes. Ele pode ser também um legitimador, quando ajuda as partes  a 

compreenderem o direito uns dos outros, promovendo a cidadania e a emancipação das partes. 

É um facilitador do processo, pois, ao mediar, propõe um procedimento e preside a sessão de 

negociação, facilitando a participação das partes no processo de mediação; também atua como 

ampliador de recursos, quando interage de forma a vincular especialistas e recursos no 

processo. Ele é, ainda, um explorador de problemas, pois demonstra às partes as diversas 

 
 
 
 
 

27  MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. 
Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 31. 
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possibilidades de olhar para o problema em foco. 28 O mediador pode ter qualquer outro papel 

de acordo com a necessidade e o exercício da mediação. 

Sendo tamanha a responsabilidade desse agente, é preciso que ele tenha muitas 

habilidades e conhecimento técnico para que seu trabalho seja desenvolvido. Assim, além do 

conhecimento sobre o direito que assiste às partes, é preciso que o mediador tenha uma gama 

de habilidades pessoais e sociais para desempenhar suas funções, como paciência, astúcia, 

discrição, serenidade e equilíbrio. Maria de Nazareth Serpa inclui, ainda, de forma quase   que 

poética, a percepção do felino, a memória da escrita, a serenidade das águas de um lago, a 

firmeza da montanha e a determinação de uma bússola29, sendo que o mediador deve ser um 

“mestre em alternativa, na medida em que deve fomentar a criação de caminhos novos, 

quando dois caminhos se cruzam e se obstruem”. 30
 

É apropriada a concepção de que o mediador é um “agitador silencioso”: Ele, 

mesmo em silêncio, chama e provoca as partes para uma real mudança. De fato é o mediador 

que vai proporcionar a oportunidade de uma mudança relacional entre as partes; mesmo sendo 

esse um papel incômodo, que gera desconforto e reflexão, cabe a ele fazê-lo. Qualquer 

mudança gera desconfiança e expectativas, sendo importante que o mediador esteja ciente 

desse papel e de sua importância. Só assim ele contribuirá positivamente para que as 

mudanças de comportamento e atitude – uma condição necessária – aconteçam, e a mediação 

seja frutífera. 

O papel do mediador é facilitar e não intervir na decisão das partes, sendo um 

“facilitador que cria condições para o diálogo sempre que as partes envolvidas não conseguem 

 
 
 

28 MOORE, op. cit. p 108 
 

29 SERPHA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da Mediação de conflitos. Rio  de Janeiro: Lumen Juris,  
1999, p. 218-219. 

 
30 idem, p. 219. 
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prosseguir sozinhas”.31 É o mediador que se ocupa do relacionamento e da descoberta dos 

verdadeiros interesses de cada uma das partes, contribuindo para a compreensão recíproca 

delas. É ele que possui a respeitabilidade e perícia técnica para atuar mediando. “Cabe ao 

mediador absorver e neutralizar emoções”32, ajudando as partes a formular hipóteses de 

soluções. Nesse contexto, o mediador, ao se deparar com partes que estejam alteradas, com 

“sentimentos exacerbados ou sequelas morais, deve estar preparado para ouvir e ensinar a 
 

ouvir, entender as razões de um e fazê-lo com que entenda as colocações do outro, como 

forma de se atingir (...) a verdadeira catarse, a solução definitiva”,33 não devendo interferir 

diretamente nas disputas das partes. 

Delfina Link enumera três habilidades essenciais para o mediador, sendo elas: 

saber quais são as condições para uma negociação satisfatória; saber por que meios as partes 

podem alcançar essas condições; e saber conduzir um procedimento que permita que as partes 

alcancem essas condições34. E para viabilizar essas condições, o mediador deve auxiliar as 

partes a vencer desafios, ajudando-as a: não reagir, escutar ativamente, reconhecer a 

perspectiva do outro, expressar suas opiniões sem provocar, aumentar as emoções positivas, 

adotar uma postura de cooperação, abrir a mente para propostas criativas35, além de outras 

condutas benéficas para o sucesso da mediação. 

Pensado numa realidade prática, o mediador deverá estar apto para perceber a 

condição da relação entre as partes, bem como seus sentimentos, devendo ser um bom 

comunicador. Ele deve ser bem sucedido em mostrar para as partes o benefício da resolução 

do conflito para a relação no presente e no futuro. Nas palavras de Luiz Alberto Warat: 

31  MOORE, op. cit., p. 174. 
 

32 GRINOVER, Ada Pellegrini, WATANABE, Kazuo, NETO, Caetano Lagrasta - coordenação. Mediação e 
Gerenciamento do Processo - Revolução na Prestação Jurisdicional. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 23. 

 
33 Idem. 

 
34 LINK, Delfina. El valor de la medición. Buenos Aires: Ad hoc, 1997, p. 44-45, tradução livre. 

 
35 Idem. 
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“o mediador deve compreender os mediandos como construtores de suas realidades, 

em uma outra perspectiva, fazendo com que eles analisem o verdadeiro sentido do 

conflito, conforme seus reais interesses. Em vez das vias do já construído ou 

edificado na alma, propor-se a encaminhá-los para participarem de uma forma mais 

adequada de vida, para poderem preparar seu futuro e transmitir um caminho entre o 

real e o possível” 

 
 

Para um trabalho tão complexo, portanto, é preciso não só que o mediador esteja 

devidamente qualificado, mas que as partes tenham estabelecido com ele uma relação de 

confiança, de forma que quando esse intervenha, as partes reconheçam essa intervenção como 

necessária e útil. Assim, as partes reconhecerão que com a intervenção do mediador, elas não 

terão nada a perder, ao contrário, só a ganhar. 

b) Capacitação: 

Para ser um mediador não basta ser calmo e pacífico, muito menos ter “jogo de 

cintura”. A mediação tem que ser realizada com técnica, de forma a ser efetiva e satisfatória  

às partes e à sociedade. A mediação é uma “arte que não terminamos jamais de afinar, de 

aperfeiçoar (...) e tomá-la por uma aplicação de especialistas e de técnicos absolutos é 

enganar-se sobre ela”.36 Por isso, é preciso que além de habilidades, o mediador tenha uma 

capacitação adequada para a realização desse ofício. 
 

Juan Carlos Vezzula afirma que, para a completa formação de um mediador, 

existem temas que devem ser necessariamente estudados37. O primeiro deles é a negociação 

cooperativa, sendo que o mediador deve conhecer com propriedade a negociação e as técnicas 

de sua utilização. A comunicação é outro ponto em que o mediador precisa se capacitar. Tanto 

o  conflito  quando  sua  resolução  são  pautados  pela  comunicação.  A  mediação  será  toda 

 
 

36 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 166. 
 

37 VEZZULA, Juan Carlos. A mediação. O mediador. A Justiça e outros conceitos. In: OLIVEIRA, ÂNGELA 
(Coord.). Mediação: Métodos e Resoluções de Controvérsias. São Paulo: LTr, 1999, p; 113-120. 
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conduzida pela oralidade e também serão utilizadas linguagens não verbais, que devem ser 

compreendidas e utilizadas pelo mediador, quando necessárias. 

Não devem ser desconsiderados os aspectos psicológicos da personalidade 

humana, de forma que o conhecimento sobre o comportamento humano e suas causas são de 

grande valia para que o mediador possa compreender os conflitos, emoções e os interesses 

presentes na relação. Da mesma forma, o estudo da teoria das decisões deve nortear o 

mediador, uma vez compreendido o conflito e os interesses presentes no caso, a ajudar as 

partes a encontrar diversas e criativas soluções para o litígio. O mediador deve dominar, 

portanto, as técnicas de gestão de conflitos para conduzir as partes à escolha da melhor, entre 

tantas soluções. 

O mediador deve também conhecer as leis que regem o caso trazido para a 

mediação, de forma a evitar que os mediandos tomem decisões que os conduzam a práticas 

ilegais. Nesses casos, o mediador orienta as partes para que procurem seus advogados e 

tenham o assessoramento jurídico pertinente ao tema. 

Ainda, na visão de Vezzula, é importante que a capacitação do mediador passe 

pelo conhecimento de aspectos da sociologia, pois o meio em que as partes vivem será 

relevante para a busca pelas melhores soluções.38Considerar a realidade social e econômica é 

necessário, sendo uma condição essencial para compreender os conflitos em que estão imersas 

as partes. E, por fim, a capacitação em técnicas de investigação e resumo. Aqui há uma 

retomada na necessidade da boa comunicação, mas com o enfoque em técnicas 

especificadamente elaboradas para se obter as informações necessárias para despertar nos 

mediandos o sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro, e ter uma visão 

diferenciada do conflito, bem como proceder na mediação de forma a investigar sem buscar 

 
 
 

38 VEZZULA, Juan Carlos. A mediação. O mediador. A Justiça e outros conceitos. In: OLIVEIRA, ÂNGELA 
(Coord.). Mediação: Métodos e Resoluções de Controvérsias. São Paulo: LTr, 1999, p; 113-120. 
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“culpa” ou “verdade”, a não ser para a história comumente identificada pelas partes, de forma 

a priorizar a responsabilidade e a decisão. 

Naturalmente, esse conhecimento teórico é imperioso para o exercício da  

mediação e deve ser atrelado a uma realidade prática, a ser desenvolvido em instituições 

sólidas e de credibilidade. O exercício prático da mediação deve ser acompanhado na 

formação do mediador para que, com a prática necessária, ele esteja apto para desempenhar 

seu papel de mediador. 

No Brasil, através da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, foi 

instituída a Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos, sendo previsto o conteúdo 

programático mínimo para os cursos de capacitação de mediadores. A formação mínima 

compõe-se de três módulos sucessivos e complementares, sendo o primeiro obrigatório para 

todos que atuam em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O módulo dois 

é direcionado para mediadores e conciliadores, e o módulo três é obrigatório para os 

mediadores. Após os módulos dois e três, haverá estágio supervisionado, sendo o   certificado 

expedido após o cumprimento da conclusão da espata supervisionada.39
 

 
 

c) Comediador: 
 

A comediação é um “processo interdisciplinar que redimensiona o conflito e as 

formas de lidar com ele”40 oferecendo a possibilidade de um outro olhar, que contribuirá para 

uma visão mais ampla do conflito e das partes. Os comediadores trabalham em equipe, 

“complementando, de maneira flexível e dinâmica, as intervenções do mediador, melhorando 

e ampliando as possibilidades de escuta, de observação e reconhecimento”.41
 

 
39 Informações disponíveis em: 
< http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/conciliador-e-mediador >. Acesso em 

14.01.2015. 
40 RODRIGUES JÚNIOR, op.cit. p.119. 
41 LINK, op. cit, p. 69-70, tradução livre. 
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A complexidade das relações sociais é campo fértil para a comediação, e a 

complementação da formação dos advogados, assistentes sociais e diversos profissionais da 

área de saúde possibilitará um conhecimento diferenciado, levando em consideração as 

diversas áreas de atuação, como a jurídica, psíquica e social. 

Necessário esclarecer que os mediadores envolvidos, independentemente da área 

de atuação, devem ser devidamente qualificados e precisam atuar em sinergia, de forma que 

contribuam conjuntamente para a solução do litígio. Nesses casos, é preciso que haja entre os 

comediadores concordância sobre os procedimentos e técnicas utilizadas, bem como que seja 

acordado como será a atuação de cada um. 

Na mediação familiar é comum que equipes de mediadores sejam formadas 

normalmente por um homem e uma mulher, com a finalidade de equilibrar os possíveis 

conflitos de gênero, como por exemplo, nas situações de violência doméstica. Mas não há 

impedimento de que sejam formadas por pessoas do mesmo sexo. O mais relevante é que  

antes de proceder à mediação, os comediadores façam um alinhamento para garantir a correta 

atuação de cada um deles. Assim, importa que eles combinem acerca de quem irá conduzir a 

sessão, quem fará as perguntas centrais, como irão indicar para o outro que desejam 

interrupção para o momento, etc. Caso contrário, a prática da comediação pode ser mais um 

retrocesso que um avanço para os mediadores e os mediandos. 

3.4.2 A Sessão de mediação42
 

 
O procedimento da mediação varia em razão de diversos fatores, conforme a 

matéria envolvida, o estado emocional das partes ou da experiência do mediador43, por 

exemplo. Isso trará mudanças também no processo da mediação. Apesar de ser um processo 

42 Foi utilizado o Manual de Mediação Judicial como orientador para a explanação do processo da mediação, 
conforme: AZEVEDO, André Gomma (Org). Manual de Mediação Judicial. Brasília: Ministério da Justiça e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2012. 

 
43 RODRIGUES JÚNIOR, op.cit. p. 121. 
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flexível e dinâmico, há uma sequência de atos que envolvem a atuação do mediador e a 

participação dos mediandos no processo de comunicação. 

Antes de pensar na sessão de mediação, é preciso considerar como conduzir esse 

processo e estabelecer o diálogo. 

A linguagem é a principal ferramenta da mediação e todas as partes devem ser 

envolvidas no diálogo, que deve ser conduzido em igualdade de condições e de forma 

organizada. O mediador deve conduzir a sessão com vistas à finalidade proposta, “evitando 

que as discussões se centrem em questões desvinculadas do propósito de cada sessão”.44
 

O  Manual  de  Mediação  Judicial  feito  pelo  Ministério  da  Justiça  do     Brasil 
 

esclarece que, para estabelecer um diálogo, o mediador deve utilizar um tom de voz eficiente, 

estar sempre atento à comunicação não verbal, utilizar uma linguagem adequada à realidade 

sociocultural das partes, ser paciente e perseverante, entre outros.45 A linguagem viabilizará a 

compreensão das instruções e combinados feitos pelas partes para, então, iniciar o processo de 

mediação. 

 
a) Preparação: 

 
A preparação para a mediação tem sido dividida em quatro modalidades: técnica, 

ambiental, social e ética. Na modalidade técnica tem-se a capacitação do mediador e a 

verificação de que as técnicas estão sendo utilizadas corretamente quando do treinamento do 

estágio supervisionado. A modalidade ambiental está relacionada ao local em que ocorrerão 

as mediações. O ambiente deve ser adequado e funcional, dotado de privacidade. A 

preparação na modalidade social é o reconhecimento das habilidades sociais para a condução 

dos trabalhos. Uma recepção afetuosa e uma escuta atenciosa são extremamente importantes 

para a acolhida das partes, em especial porque envolve uma realidade de sentimentos, tanto no 

 

44AZEVEDO, André Gomma, op.cit. p. 167. 
 

45  Idem, p.167-169. 
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que se refere aos mediandos, quanto aos mediadores, que devem estar aptos a conduzir o 

procedimento e preparados para encontrar as partes da forma que estejam, sendo seu objetivo 

criar um ambiente favorável ao diálogo. Já a preparação ética, se refere aos parâmetros 

mínimos de legitimidade das soluções. Assim, deve prevalecer o princípio da informação (ou 

da decisão informada), segundo o qual a solução só é considerada legítima se as partes 

estiverem cientes quanto aos seus direitos e deveres, sendo esse um compromisso ético do 

mediador. 

Antes da chegada das partes, algumas medidas devem ser tomadas. O local em  

que ocorrerá a mediação deve ser preparado, sendo verificado a temperatura, a condição das 

mesas, cadeiras, iluminação, local de espera, papel para anotações, dentre outros. Aqui vale 

algumas iniciativas, como a utilização de mesas redondas, arrumar as cadeiras de forma 

equidistantes, usar cadeiras iguais – evitando demonstrar um tratamento diferenciado às partes 

ou uma posição de superioridade do mediador – e direcionar a cada uma das partes o mesmo 

cumprimento ou saudação, de forma que, desde o início, a parte perceba a imparcialidade do 

mediador. 

O mediador deve verificar suas anotações sobre o caso, memorizando o nome das 

partes caso já os tenha. Durante a sessão, deve-se questionar a cada uma das partes acerca da 

preferência da utilização do nome, devendo ser este anotado para que o mediador não se 

esqueça. Caso o mediador se esqueça do nome de uma das partes, e ela perceber que o 

mediador memorizou o nome da outra, poderá ser assimilada a ideia de que o mediador é 

parcial, o que prejudicará a mediação. 

Ainda, em casos de comediação, os mediadores deverão discutir a forma como 

irão trabalhar e estabelecer quem fará cada uma das etapas da mediação. 
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b) Sessão de abertura: 
 

A sessão de abertura (ou declaração de abertura) tem o objetivo de apresentar às 

partes o processo da mediação, explicar seus propósitos e as regras a serem seguidas. É nesse 

momento que o mediador deve firmar-se como condutor da mediação e educador desse 

processo. Por meio de sua fala, o mediador estabelece às partes o tom de voz que deseja 

desenvolver ao longo da sessão e ganha a confiança das partes. A partir da declaração de 

abertura, as partes terão ciência do procedimento e das regras da mediação. Assim, em caso 

de descumprimento dos combinados, como é o caso da alteração de voz ou constantes 

interrupções, o mediador pode relembrar às partes as normas convencionadas no início da 

medição. 

O mediador deve iniciar dando boas-vindas e usar de expressões de 

reconhecimento e encorajamento às partes, congratulando-as pela iniciativa de buscar 

resolver a questão em tela, bem como incentivando-as ao procedimento. Posteriormente,  

deve ser lido o termo de abertura da sessão, que deverá conter as regras norteadoras de todo o 

processo. É nesse momento em que o mediador explica sobre sua atuação, deixando claro  

que seu trabalho é auxiliar as partes a dialogar, não podendo induzir ninguém a um acordo 

indesejado. Ademais, é preciso esclarecer que o mediador não é um juiz e, caso faça parte de 

alguma instituição, deverá identificá-la e explicar o que motivou a escolha dele para conduzir 

aquela mediação. 

Uma vez cumpridos esses itens, o mediador deverá ter a confirmação quanto às 

regras estabelecidas. É comum que o mediador pergunte se as partes têm alguma dúvida e,  

em caso positivo, ele deverá esclarecê-la. Se não há mais dúvidas o mediador deve indagar se 

todos concordam com as regras apresentadas. A confirmação das partes sobre a 

conhecimento das regras é uma garantia de que o mediador poderá aplicá-las durante a 
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mediação, caso tenha alguma dificuldade com as partes no tocante ao cumprimento das 

mesmas. 

c) Reunião de informações: 
 

O objetivo dessa fase da mediação é dar a todos os envolvidos no processo da 

mediação, inclusive o mediador, a oportunidade de ouvir o relato dos fatos e das percepções 

de cada parte. É nesse momento que o mediador faz suas primeiras anotações, registra as 

questões, os interesses, os sentimentos e se certifica de que as partes “se sentiram ouvidas”. 

Durante essa fase, o mediador tem a oportunidade de conduzir a reunião num tom 

de serenidade e respeito e, caso haja interrupções, o mediador deverá relembrar a regra 

estabelecida na declaração de abertura da não interrupção durante o relato. 

A escolha de quem iniciará o relato é algo que deve ser feito com cautela, afinal 

ela pode significar para um das partes, parcialidade do mediador. É possível perguntar às 

partes quem gostaria de iniciar a fala. Nem sempre essa é a melhor opção, pois pode 

intensificar a noção de oposição e a cultura do litígio. O critério pode ser definido em comum 

acordo entre as partes ou o mediador pode utilizar uma estratégia diferente, como a indicação 

do primeiro a falar, com base em quem procurou inicialmente o serviço de mediação ou quem 

se sentou nesta ou naquela posição. 

A partir daí, o mediador deve oportunizar a fala da parte. Devem-se evitar 

expressões como “ponto de vista” ou “versão dos acontecimentos” para não passar para a  

parte a ideia de que o mediador não acredita na narração feita. Outro importante cuidado é que 

o mediador não apenas conceda o tempo para o relato, evitando interrupções da parte, mas 

também seja cauteloso na feitura de perguntas. As perguntas devem ser anotadas para serem 

feitas ao final de cada explanação, demonstrando à parte, o modelo de comunicação a ser 

praticado. 



56 
 

 
 
 

É muito comum ocorrer, em algum momento da mediação, quando os ânimos das 

partes se acirram, que os mediandos comecem a discutir no meio do relato do outro. Nessa 

oportunidade, deve ser relembrado ao mediando que ele deve se dirigir apenas ao mediador e 

não, a outra parte. Afinal, dificilmente uma colocação que soa como acusação ou cobrança 

fica sem resposta; no entanto, cada parte terá a oportunidade de fazer seu relato e colocar para 

o mediador as questões desejadas. Durante a explanação de uma das partes, caso o mediador 

observe que a outra emite sinais corporais de concordância, ele deverá apenas acompanhar o 

diálogo, afinal, caso as partes estejam conseguindo negociar de forma eficiente, parte do 

trabalho já foi realizado. 

Finda a explanação da primeira parte, o medidor deve oportunizar o relato da 

segunda parte e, apenas após o relato de ambas, deve fazer um resumo do conflito trazido. 

Deve-se evitar que esse resumo seja feito após a explanação de uma das partes, para não 

suceder que a outra parte tenha a impressão de que o mediador concorda ou endossa o relato,  

o que poderá indicar parcialidade. O resumo deve conter uma versão objetiva do conflito 

trazido. É esse o momento em que o mediador deixa implícito que os conflitos são naturais e 

rotineiros na vida humana, cabendo, pois, a cada uma das partes o empenho para resolvê-los 

da melhor forma possível, sem constrangimento ou vergonha, mas vendo o conflito como  

uma oportunidade de resolver uma situação importante para eles. Essa demonstração do 

mediador é conhecida como normalização. 

O resumo mostra para as partes que o mediador está interessado em participar 

desse processo e que ouviu tudo de maneira cuidadosa. Ele deve evitar expressões ambíguas, 

incoerências que remontem à parcialidade, enfatizando apenas o essencial. Esse cuidado visa 

endossar a imparcialidade do mediador e manter a confiança das partes, adquirida a partir da 

nota de abertura. 
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Feita a apresentação do resumo, o mediador deve se certificar com as partes se  

este está de acordo com o relatado ou se tem algo a acrescentar, como também deve explicar 

para as partes o que acontecerá a seguir. 

Caso o mediador verifique que as partes estão se comunicando bem, pode fazer o 

esclarecimento sobre as questões, interesses e sentimentos e passar para a fase de resolução, 

desde logo.Todavia, se não houver uma comunicação eficiente entre as partes, instaurando um 

clima de animosidade, intimidação ou problema causado por alguma demanda emocional a  

ser esclarecida, o mediador deve optar pela sessão individual, quando tudo isso será visitado 

individualmente. Em sequência, após as sessões individuais, é feita uma nova sessão conjunta, 

inaugurando a fase de resolução das questões, momento em que as partes terão a oportunidade 

de discutir possíveis acordos. 

 
 

d) Identificação de questões, interesses e sentimentos: 
 

Identificar as questões, interesses e sentimentos é necessário para que a mediação 

cumpra seu objetivo, ainda que dela não resulte um acordo. Durante toda a mediação, o 

mediador deve estar atento às questões controvertidas, aos interesses reais das partes e aos 

sentimentos que demonstram. No entanto, é no relato das partes que o mediador tem maiores 

informações e deve anotar o que for relevante para a mediação. 

Entende-se como questão um ponto controvertido entre as partes, um tópico 

passível de discussão a ser resolvido na mediação. É um ponto objetivo que demanda uma 

resolução pelas partes, como por exemplo, o não pagamento da pensão no último mês, a 

dissolução da união estável ou a inadimplência parcial do prestador de serviço. 

Interesse é algo que a parte almeja obter ou alcançar e nem sempre está explícito 

ou tem teor jurídico. Pode ser que a parte implicitamente demonstre o interesse de ser tratada 

com civilidade ou com respeito ou ter mais privacidade em sua vizinhança, quando a  questão 
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trazida se tratar da colocação de uma janela em casas situadas ao lado uma da outra, por 

exemplo. O mediador, então, deve agir de forma a auxiliar as partes a adquirirem uma visão 

mais ampla de todo o contexto, fazendo troca de papéis, recontextualizando o conflito e 

permitindo que as partes percebam os interesses uma da outra. 

Os sentimentos, por sua vez, serão manifestados durante a mediação e devem ser 

percebidos pelo mediador para que a parte se sinta devidamente ouvida e compreendida. É 

uma técnica comum, na mediação, a validação do sentimento, que consiste em o mediador 

aceitar que a parte tenha aquele sentimento e compreender as razões pelas quais ela o tem, 

para poder, então, compreender os interesses reais da parte. A validação de sentimento ocorre 

tanto na sessão individual quanto na conjunta, mas na conjunta só devem ser validados 

sentimentos comuns às partes, para preservar a imparcialidade do mediador. 

A identificação de questões, interesses e sentimentos é preciosa para a mediação, 

pois é aí que as partes começam a assimilar a naturalidade dos conflitos. Essa é uma etapa que 

deve ser preservada e vivenciada na mediação. É muito comum que as partes se antecipem na 

propositura de soluções, antes mesmo da normalização, pois se sentem constrangidas ou 

desconfortáveis. Se assim seguem, as partes acabam por realizar um acordo que não alcança 

todas as questões do conflito, e assim não se tem a oportunidade de trabalhar os interesses em 

questão. O mediador deve conduzir esse procedimento até o final, apresentando com clareza  

as questões, interesses e sentimentos no resumo. 

 
 

e) Sessões individuais: 
 

As sessões privadas são uma ferramenta da qual pode se valer o mediador quando 

a comunicação entre as partes ainda não se estabeleceu de forma eficiente ou quando se 

percebe dificuldade de a parte se expressar de forma adequada acerca do conflito ou de suas 
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expectativas, em caso de eventual sentença judicial. Ela deve contar com a presença do 

advogado da parte, caso este esteja assessorando o mediando e esteja presente. 

Em caso de necessidade de uma sessão privada, o mediador deverá ter o cuidado 

de informar onde ela será realizada e onde a outra parte aguardará. Ainda, o mediador deverá 

dispensar, na sessão, o mesmo tempo para cada parte, preservando sua imparcialidade. É 

interessante uma demonstração de zelo com o uso do tempo da parte que aguarda a sessão. 

Caso não tenha uma televisão com vídeos relaxantes, livros ou revistas, o mediador deve 

preparar o ambiente com cartazes que motivem e estimulem a cultura da mediação, como por 

exemplo: “para mudar o mundo preciso mudar a mim mesmo”, “quem concilia sempre sai 

ganhando”, “vamos conciliar?” ou “o que fiz hoje para alcançar meu objetivo?”. 

O mediador deve conduzir a sessão individual esclarecendo a questão da 

confidencialidade, conferindo com as partes quais informações podem ser levadas à sessão 

conjunta e quais devem ser mantidas em sigilo. Para isso, basta ao final da sessão ser feita  

uma pergunta genérica se existe algo que foi dito ali que a parte deseja manter em sigilo. Essa 

pergunta evita que o mediador tenha que perguntar individualmente sobre cada item 

mencionado da sessão. O mediador deve prosseguir com a sessão individual com objetivos 

claros a serem obtidos, fazendo suas anotações e, caso precise sair da sala, deve levá-las 

consigo. 

Finda a sessão individual com cada parte, terá início a sessão conjunta e o 

mediador terá reunido várias informações que o auxiliará na condução da resolução do 

conflito. Ainda que a parte tenha mencionado, na sessão individual, alguma proposta para a 

solução do conflito, o mediador não deve fazê-la, mas sim oportunizar que a própria parte na 

sessão conjunta o faça, deixando como última opção revelar a proposta da parte, caso tenha 

autorização para tal. 
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f) Sessão conjunta final: 
 

O objetivo da sessão conjunta final é apresentar para as partes os progressos feitos 

até então e a apresentação organizada das questões e interesses identificados. Visa-se 

estabelecer um clima propício para a negociação. 

Cabe ao mediador, nesse instante, uma atuação diferenciada, como um filtro, 

adequando as informações trazidas pelas partes a um linguajar e uma realidade produtiva e 

prospectiva, usando expressões que demonstrem imparcialidade. 

É comum também que o mediador, por meio das informações obtidas na sessão 

privada, inicie o diálogo pela questão que as partes estejam mais aptas a negociar ou então por 

aquela que traz grande carga emotiva, que uma vez trabalhada, viabilizará o tratamento  

melhor às demais questões. Essa escolha sobre a maneira de iniciar a sessão conjunta depende 

da percepção e opção do mediador. 

Esse é o momento em que as partes dialogarão item por item das questões e 

interesses levantados pelo mediador, bem como terão seus sentimentos comuns validados, 

sendo este o momento que antecede à feitura do acordo. 

 
 

g) A construção do acordo: 
 

Além de educar as partes para resolverem adequadamente seus próprios conflitos  

e estimulá-las ao bom convívio social e entendimento recíproco, a mediação pode resultar  

num acordo entre as partes, que deverá ser uma consequência natural. 

Nessa fase em que serão traçados os contornos do acordo e o estabelecimento de 

combinados satisfatórios para as partes, é importante que a própria parte se manifeste, 

apresentando uma possível solução. 

É nessa fase que o mediador precisa utilizar algumas técnicas para que obtenha  

um bom desempenho nos debates entre as partes. São técnicas de mediação já citadas na 
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sessão privada: a normalização, a organização de questões e interesses e a validação de 

sentimentos. 

Além dessas, cabe mencionar outras que poderão ser utilizadas ao longo de todo  

o processo de mediação. É o caso, por exemplo, da recontextualização, uma técnica em que o 

mediador estimula as partes a verem o contexto do conflito sob uma outra perspectiva, 

compreendendo um sentimento, questão ou interesse de forma positiva. Pode também ser 

necessário que o mediador reconheça o esforço consciente da parte ou um comportamento 

adequado na mediação que foi feito pela parte ou advogado. Nesses casos, o mediador deve 

fazer um reforço positivo ou afago, uma técnica que visa estimular a parte ou advogado a 

continuar com o comportamento ou postura positiva durante a mediação. Um mediador 

experiente pode aplicar o afago por meio de um gesto ou expressão facial, interagindo 

naturalmente com a parte. 

O silêncio também é uma técnica muito útil, em especial se for considerado que é 

preciso um tempo para que as partes ponderem sobre as questões ou propostas mencionadas. 

O silêncio da mediação não deve ser evitado com perguntas excessivas pelo mediador ou 

repetições, mas deve ser entendido como circunstancialmente necessário. 

Em casos de ser necessário desenvolver, na parte, a noção de empatia ou um olhar 

diferenciado sobre o contexto, o mediador poderá valer-se da inversão de papéis, fazendo com 

que uma parte perceba a situação da outra. A recomendação, no entanto, é que essa técnica 

seja utilizada apenas em sessões individuais. 

O mediador pode, ainda, valer-se da oitiva de propostas implícitas, o mais 

recomendado quando as partes, em razão de animosidade ou comunicação ineficiente, 

propõem soluções sem de fato perceberem. Nesse caso, cabe ao mediador fazer uma 

intervenção de forma a esclarecer a proposta da parte. 
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O teste de realidade visa demonstrar se o que está sendo dito ou proposto pela 

parte está de acordo com a realidade ou se é oriundo do contexto fático-emotivo em que a 

parte se encontra. Essa técnica objetiva colocar o “mundo interno” criado pela parte em 

comparação com o contexto fático exposto na mediação. 

Por fim, a geração de opções, ou brainstorm, é uma técnica que visar estimular as 

partes a pensar as várias possibilidades de se resolver as questões, devendo o mediador anotá- 

las sem discutir o mérito delas. Essa técnica pode ter um recorte diferenciado, perguntando a 

uma parte: qual proposta ela poderia fazer e qual delas poderia ser aceita pela outra parte. 

Depois de elencadas várias possibilidades, o mediador deve checar cada uma delas com as 

partes para que se comece a visualizar uma possível solução satisfatória para ambas. 

Uma mediação bem feita conduzirá, normalmente, ao encerramento com um 

acordo satisfatório. Ele deve ser elaborado com precisão técnica, ou seja, dentro dos ditames 

legais, ter linguagem clara e acessível às partes, sendo específico naquilo que foi decido,  

como prazos, datas, forma de pagamento e periodicidade. Ainda, o mediador deve utilizar a 

positividade para buscar o cumprimento do acordo. Assim, inserindo no texto um contexto de 

otimismo, como é o caso do compromisso de evitar discussões, de cumprir com zelo o acordo 

ou de agir com cortesia, o mediador estimula as partes a praticar as referidas condutas, 

auxiliando no cumprimento do acordo e, consequentemente, na continuidade de uma boa 

relação entre os mediados. 

 
 
 
3.5 HISTÓRICO DA MEDIAÇÃO NO BRASIL 

 

A primeira iniciativa de se legislar sobre a mediação no Brasil se deu com o 

Projeto de Lei (PL) nº 4.827/98, de autoria da Depurada Zulaiê Cobra. O texto era composto 

de sete artigos e definia a mediação como “uma atividade técnica exercida por terceira pessoa, 



63 
 

 
 
 

que, acolhida ou aceita pelas partes interessada, as escuta e orienta com propósito de lhes 

permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos”. Havia a previsão de 

que a mediação pudesse tratar de parte ou todo o conflito, permitindo ao juiz, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, incentivar as partes à mediação extrajudicial ou, em caso de 

concordância, nomear mediador, suspendendo os prazos para a tentativa da composição. Em 

2002, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e enviado ao Senado 

federal, tendo sido identificado como Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 94 de 2002. 

Ocorre que o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) já havia criado  

uma comissão para elaborar um anteprojeto de lei sobre mediação no processo civil, que 

acabou por promover diversos debates e a elaboração de um texto final.46 Quando apresentado 

ao governo federal, o Ministério da Justiça realizou uma audiência pública, com a presença da 

Deputada Zulaê Cobra e colaboradores, o IBDP e outras organizações sociais envolvidas com 

a temática da mediação. Após, foi feito um texto em consonância com o proposto pela 

Deputada, sendo assim encaminhado ao Senado Federal com a finalidade de ser apresentado 

como substitutivo, o que não foi feito, tendo sido outro texto apresentado como substitutivo. 

A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004 e o surgimento de vários projetos 

de lei modificando o Código de Processo Civil, foi feito um novo relatório do PL94. No 

entanto, foi encaminhado pelo Governo um PL autônomo, tendo o texto sido elaborado pelo 

IBDP, o qual, uma vez aprovado, apresentou em sua versão final, em julho de 2006, o 

conceito de mediação: 

Art. 2º Para fins desta Lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceiro 
imparcial que, escolhido ou aceito pelas partes interessadas, as escuta, orienta e 
estimula, sem apresentar soluções, com o propósito de lhes permitir a prevenção ou 
solução de conflitos de modo consensual. 

 
 
 

46 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Novo CPC e a mediação: reflexões e ponderações. 
www.humbertodalla.pro.br, 2015. Disponível em: 
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/o_novo_cpc_e_a_mediacao.pdf>. Acesso em 10.02.2015. 
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O Projeto ficou paralisado desde 2007, estando a mediação sem tratamento 

legislativo. Essa situação tende a se modificar com o novo Código de Processo Civil, que está 

para ser sancionado. 

O novo Código de Processo Civil se ocupa em especial com a mediação judicial, 

mas isso não significa a inexistência da mediação prévia ou aquela realizada e fora  da 

estrutura do Judiciário. O texto tutela os princípios da independência, neutralidade, autonomia 

da vontade, oralidade, informalidade e confidencialidade. Sobre essa última, deu-se um 

tratamento mais específico, com a previsão no art. 166, §1º de que “A confidencialidade 

estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá 

ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes”, sendo  

que é vedado no § 2º a divulgação ou depoimento acerca de fatos oriundos da conciliação ou 

da mediação. 

Para o exercício da mediação, conforme previsto no art. 167, é preciso que o 

mediador seja inscrito em cadastro nacional e em cadastro de tribunais, devendo ter passado 

por um curso realizado por entidade credenciada, estabelecendo, portanto, um critério de 

profissionalismo para o desempenho da atividade. 

A escolha do mediador é tratada no art. 168, podendo a parte escolhê-lo  

livremente e, caso não haja consenso sobre a escolha, proceder-se-á um sorteio entre os 

profissionais inscritos, que estarão devidamente cadastrados com informação sobre sua área  

de atuação e desempenho profissional (art. 167, § 3º). Nesse ponto, cabe uma reflexão. Os 

resultados da mediação nem sempre podem ser objetivados, assim como não é possível 

qualificar um mediador pelo número de sessões ou acordos realizados. A mediação não é 

medida por esses critérios. “Um mediador que faz 5 acordos numa semana pode não ser tão 
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eficiente assim. Aquele que faz apenas uma, pode alcançar níveis mais profundos de 

comprometimento e de conscientização entre as partes envolvidas.”47
 

O texto ainda prevê normas de ordem ética, como no art. 173, que prevê as 

hipóteses de exclusão do nome do mediador do cadastro dos tribunais, sendo cabível a 

instauração de procedimento administrativo, ou do art. 170, que trata das questões de 

impedimento. 

O tratamento dispensado pelo novo CPC é pela mediação judicial, no entanto, não 

há vedação da mediação extrajudicial ou prévia. Dessa forma, essas outras  modalidades 

podem ser desenvolvidas por outros profissionais ou instituições, a critério do interessado. 

Cabe ainda mencionar a existência de uma política pública de tratamento dos 

conflitos, estabelecida pela Resolução 125 de 2010 do CNJ. Essa resolução visa uma atuação 

mais intensa do Poder Judiciário na utilização dos meios adequados de resolução de conflitos 

consensuais, em especial a conciliação e a mediação. Essa medida visa, também, gerar uma 

mudança de mentalidade do Poder Judiciário como um todo, dos operadores do direito e da 

sociedade. A Resolução traz a determinação de instalação de centros judiciários de resolução 

de conflito, da promoção da capacitação e formação continuada em mediação, do 

estabelecimento de convênios e da manutenção de dados estatísticos. 

A expectativa com a Resolução e com a regulamentação da mediação tem um 

cunho educativo, de forma que a sociedade “passe a ter um papel mais ativo na procura de 

soluções e no gerenciamento dos conflitos, abandonando a atual postura de recorrer sempre e 

de forma automática ao Judiciário.”48
 

 
 
 
 
 
 
 

47  PINHO, 2015, op. cit. 

48  PINHO, 2015, op. cit. 
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4 O PROJETO DO BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
 
 

O Projeto do Balcão de Justiça e Cidadania foi criado pela Resolução 01/20031 do 

Tribunal de Justiça da Bahia, com a finalidade aproximar a sociedade da Justiça e de 

proporcionar acesso à justiça por meio da mediação e conciliação, em especial às pessoas que 

não têm condições de custear as despesas de um processo judicial. Dessa forma, visa-se 

viabilizar aos jurisdicionados o efetivo exercício da cidadania, mesmo frente às deficiências 

do Estado, sobretudo, do Poder Judiciário. 

Por meio do Projeto do Balcão e Justiça e Cidadania, as pessoas passam a ter a 

oportunidade de uma educação cidadã e são convidados a resolver seus conflitos por meio da 

mediação e da conciliação. Isso quer dizer que os mediandos são estimulados a resolver as 

questões de sua responsabilidade de acordo com suas necessidades e possibilidades, 

participando na construção da solução de suas demandas e agindo como protagonistas de suas 

histórias de vida. Uma peculiaridade desse Projeto é que, como as pessoas que procuram 

resolver seus conflitos são pobres e não têm exato conhecimento sobre seus direitos, os 

mediadores precisam orientar os mediandos sobre os temas concernentes ao conflito trazido 

para, apenas depois, poderem iniciar os trabalhos de mediação. 

Em 2004, o Tribunal de Justiça da Bahia inseriu o Projeto do Balcão no âmbito do 

Programa Justiça Cidadã e do âmbito do Projeto de acesso à justiça2. A principal 

determinação foi a definição da competência dos participantes do Projeto, bem como das 

demandas que poderiam ser resolvida nos Balcões. No ano de 2005, o Projeto enfrentou um 

 
1 Resolução disponível em: 
<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=199&tmp.secao=4>. Acesso 
em 28.06.2014. 

 
2 Resolução 08/2004, disponível em: 
<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=2731&tmp.secao=4>. Acesso 
em 28.06.2014. 
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momento de crise, sobretudo relacionada a problemas financeiros3, o que veio a ser sanado 

pela Resolução 05/20064. A principal conquista com relação às determinações dessa resolução 

foi o estabelecimento de parcerias com instituições diversas que participam do Projeto por 

meio de um convênio que não envolve a transmissão de recursos, mas que divide as 

atribuições: a entidade conveniada custeia o local e o serviço e o Tribunal viabiliza os 

mecanismos jurídicos e treinamento para a realização de atividades. Assim, o interesse da 
 

instituição em conveniar-se, de forma voluntária e responsável, terá a recíproca da autorização 

e do apoio do Tribunal para instalar uma unidade dos Balcões na comunidade desejada. 

Para a realização desse projeto é preciso que as unidades do Balcão sejam 

estabelecidas em locais adequados, dentro das comunidades carentes, com fácil acesso e 

localização, e que o ambiente, mesmo que simples, seja adequado e convidativo. Essa medida 

faz com que o Judiciário seja visto e interaja com a sociedade e que a cultura da mediação  

seja divulgada. Uma das grandes vantagens do estabelecimento das unidades nos bairros dos 

próprios jurisdicionados, é a economia de tempo e recursos, tanto para as pessoas quanto para 

o Poder Público. 

O contato diário e o conhecimento do trabalho de mediação fazem com que  

muitas demandas sejam resolvidas em sua origem, antes das dificuldades e polaridade do 

processo convencional. Isso repercute socialmente de forma positiva, incentivando o diálogo 

entre a família, os amigos, vizinhos etc, proporcionando a criação de verdadeiros centros de 

discussão  para  a  comunidade,  com  a  vantagem  da  simplicidade,  oralidade,  ausência   de 

3 VASCONCELOS, Mônica de Carvalho[et al.]. O Projeto “Balcão de Justiça e Cidadania” como um  
Instrumento de Efetivação do Acesso à Justiça e à Cidadania Ativa por Meio da Mediação Comunitária. Entre 
aspas – Revista da Unicorp.  2011, vol 1, p. 5. Disponível em: 
< <http://www5.tjba.jus.br/unicorp/images/entre_aspas/revista_entre_aspas_volume_1.pdf>. Acesso em 

28.06.2014. 
 

4 Disponível em: 
<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=2895&tmp.secao=4>. Acesso 

em 28.06.2014. 
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excessos formais, usando linguagem simples e própria daquela comunidade. Esse trabalho  

tem suas especificidades. É o que se verá a seguir. 

 
 
 

4.1 ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZACIONAL 
 

Os Balcões são instalados em locais de fácil acesso e tem em média área total de 

30 a 50m2, sendo compostos, no mínimo, por uma recepção, uma sala para realização de 

atendimentos e um espaço fechado destinados à realização da sessão de mediação 5. A ideia é 

de um local convidativo, que seja simples, mas adequado para atender as pessoas carentes. 

Assim, é comum o uso de cores claras, para inspirar tranquilidade e serenidade, e que o 

ambiente seja cercado de leveza. As salas de mediação devem conter mesas redondas, de 

forma a evitar a noção de lados opostos que as mesas quadradas trazem. Enfim, tudo deve 

contribuir para que as pessoas se sintam à vontade, bem acomodadas e tranquilas, para 

facilitar o diálogo. 

O Tribunal de Justiça da Bahia estabelece o mínimo de móveis e equipamentos 

necessários para o funcionamento dos Balcões de Justiça, tais como mesas para atendimento, 

mesas para mediação, cadeiras giratórias e fixas, longarinas, computador, armário, linha 

telefônica, bebedouro, impressora, condicionadores e outros. 

A seguir, extraído do Guia para Instalação de Balcão de Justiça e Cidadania6, 

seguem modelos de layout e disposição do ambiente em que é possível visualizar a sala de 

mediação com as mesas redondas e a privacidade que as sessões requerem, bem como trazer 

uma noção espacial da utilização do local de forma adequada. 

 
5 VASCONCELOS, op.cit., p.07. 

 
6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DABAHIA. Guia de Instalações do Balcão de Justiça e Cidadania. Disponível 
em: <http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/Guia_BJC.pdf>. Acesso em 30.06.2014. 
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FIGURA 1 – Layout padrão do Balcão de Justiça e Cidadania 
 
 

 
Fonte: site do TJBA 

 
 
 

Esse modelo foi o primeiro a ser disponibilizado pelo Tribunal de Justiça da 

Bahia. Posteriormente, foi feito um novo layout, mais moderno e visualmente mais atraente, 

que é o da figura abaixo. 

 
 
 

FIGURA 2 – Modelo de Balcão de Justiça e Cidadania 
 
 

Fonte: site do TJBA 
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A segunda figura traz uma informação relevante: a substituição do nome 

conciliação para mediação, se referindo à sala específica para a mediação de conflitos. Essa 

troca de nomenclatura evidencia a opção institucional de um trabalho de mediação e não 

apenas de conciliação nos Balcões de Justiça. Isso porque a própria experiência do Projeto 

revela que, quase a totalidade de suas demandas, está no campo das relações continuadas, 

sendo a mediação adequada para tais conflitos. 

A logomarca do Balcão de Justiça e a orientação para a sua correta utilização nas 

unidades, bem como a medida das placas, também está disponível no Guia de Instalação. A 

logomarca é visualmente identificada pela junção da balança, que representa a justiça, e uma 

pessoa, que ao mesmo tempo em que segura a balança, a constitui e a integra, numa 

significação bem peculiar de que o próprio indivíduo constrói e faz sua justiça ao decidir suas 

demandas. As placas, formulário e fichas de atendimento apresentam a logomarca  dos 

Balcões e a do Tribunal de Justiça da Bahia, possuindo um espaço apropriado para a inserção 

da logomarca de um eventual parceiro, como é o caso das instituições conveniadas. 

 
 

FIGURA 3 – Logomarca do Balcão de Justiça e Cidadania 
 
 

 
Fonte: site do TJBA 
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Para que um convênio seja firmado entre um Tribunal e uma associação,  

faculdade ou municípios, por exemplo, a instituição deve fazer uma apresentação de proposta 

ao Tribunal de Justiça, que será analisada e, sendo viável, faz-se a assinatura do termo de 

compromisso. O Tribunal realiza a vistoria para verificação da adequação das futuras 

instalações, sendo requeridas condições mínimas de mobiliário como mesas redondas, 

cadeiras, computadores, impressora, armários etc. A capacitação da equipe de trabalho deve 

acontecer e, somente depois de todos esses passos, é realizada a solenidade de inauguração. 

Após, o Balcão de Justiça está apto para iniciar suas atividades. 

O Balcão de Justiça e Cidadania é composto da Coordenação Geral, que 

administra o Projeto em todo o Estado da Bahia, a partir da capital. A coordenação jurídica é 

exercida por um Juiz de Direito designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com 

competência para proferir sentenças que homologuem os acordos e praticar os demais atos 

necessários, além de uma secretaria jurídica com servidores que realizem os atos processuais 

determinados, bem como, realizem a movimentação processual no sistema informatizado. No 

interior, esse trabalho de secretaria é desenvolvido pelo cartório vinculado ao juiz  

coordenador da comarca. 

Os atos processuais são realizados por meio de um procedimento simplificado e 

bem específico. As sentenças homologatórias mais comuns, como é o caso das de divórcio e 

alimentos, são padronizadas: uma única folha traz a homologação e a disposição para que a 

mesma possua força de mandado de averbação, como por exemplo, para o caso de alteração 

de nome. 

Nas unidades do Balcão, o trabalho é realizado por, no mínimo, um advogado e 

dois estudantes do curso de Direito, podendo ser admitida a participação de outras pessoas 
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como estudantes de outros cursos e líderes comunitários, desde que, todos, aceitem o regime 

de voluntariado. 

Para otimizar o trabalho e trazer segurança jurídica, foram uniformizados os 

procedimentos e criados manuais de atendimento e procedimentos que orientam os advogados 

e voluntários no trabalho, como padrão a ser aplicado em todo o Estado da Bahia. Assim, o 

Balcão possui um manual de procedimentos7 que traz orientações sobre mediação de  

conflitos, conteúdo jurídico das demandas mais  usuais, orientações sobre    encaminhamentos 

possíveis, bem como modelo da ficha de atendimento, dos acordos, ofícios e sentenças. 
 

Quando um Balcão é instalado, o juiz designado para coordenar o Projeto na 

comarca recebe uma visita institucional do Tribunal, para fins de apresentação e explicações 

sobre a forma de funcionamento do Projeto. É importante, também, que o representante do 

Ministério Público tome conhecimento do Projeto, bem como do procedimento e das minutas 

dos termos de acordo, para que a homologação do acordo seja viabilizada nos casos em que 

haja necessidade de sua manifestação. 

Essa uniformização representa uma grande conquista, pois o juiz não está presente 

no momento da realização do acordo; e este deve ser seguro e completo para se evitar 

omissões ou equívocos que prejudiquem a sua homologação. Assim, essa uniformização é 

importante, pois a partir dela é possível realizar as atividades com mais precisão e 

completude, sendo o procedimento adotado em qualquer unidade, o mesmo previsto nos 

manuais, garantindo-se o padrão de qualidade no atendimento e no processo. 

Periodicamente, os mediadores do Projeto passam por cursos de formação e 

capacitação que visam tratar do procedimento  específico do  Balcão, das  normas de   Direito 
 

7 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Manual de procedimentos do Balcão de Justiça e Cidadania. 
Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7>. Acesso 
em 28.06.2014. 
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mais usuais, como é o caso de alimentos, casamento, união estável ou homoafetiva, por 

exemplo, bem como acerca das técnicas adequadas de resolução de conflitos utilizadas pelo 

Projeto, que são a mediação e a conciliação. Esses cursos de formação que o Tribunal de 

Justiça da Bahia promovem, trazem a qualificação necessária para o desenvolvimento do 

trabalho e o conhecimento necessário da mediação e suas técnicas. 

Para realizar suas atividades em locais que não existem unidades do Balcão de 

Justiça, o Balcão e o Projeto Dispõem de um ônibus adaptado com duas salas de mediação, o 

que é muito benéfico para a realização de ações sociais viabilizadas por essa utilização 

itinerante. 

 
 
 
4.2 MEDIADORES 

 

Os mediadores são essenciais para o desempenho do Projeto, pois são os agentes 

de cooperação que viabilizam a solução do conflito. No Brasil a função do mediador ainda  

não esta regulamentada, pois não existe lei que discipline a mediação de conflitos. O Projeto 

de Lei nº 94 de 2002, em trâmite do Congresso Nacional, dispõe que se considera mediador 

qualquer pessoa capaz, de conduta idônea e com formação técnica e experiência prática de 

mediação. De acordo com esse projeto, os mediadores poderão ser judiciais ou extrajudiciais. 

Serão considerados mediadores judiciais os advogados com pelo menos três anos de efetivo 

exercício de atividades jurídicas, capacitados em mediação e inscrito no Registro de 

Mediadores que serão criados pelos Tribunais de Justiça de cada Estado. Os mediadores 

extrajudiciais serão selecionados e inscritos no mesmo Registro. 

Como inexiste regulamentação para o ofício do mediador, na prática, cada 

organização que trabalha com a mediação de conflitos estabelece sua própria forma de 

funcionamento e suas regras para que uma pessoa realize a mediação. O que se tem de   forma 
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mais clara é a obrigatoriedade de seguir a Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça8 para os casos de mediação judicial. 

O Tribunal de Justiça da Bahia disponibiliza, em seu site, um Código de Ética  

para os Balcões de Justiça que traz um conjunto de regras mínimas destinadas a orientar a 

conduta dos agentes que integram as equipes de trabalho do Projeto9. Esse Código foi 

aprovado na reunião de supervisores em 12.07.2012 e traz a missão, valores e princípios da 

mediação nos Balcões. 

No Balcão de Justiça, a maior parte dos mediadores são os estudantes do curso de 

Direito das várias Faculdades do Estado da Bahia. A preferência por esse aluno é porque ele 

tem o conhecimento de Direito necessário para tratar das questões trazidas  pelos 

demandantes. Não apenas para a realização da mediação, mas, conforme já mencionado, para 

fazer a orientação jurídica necessária para que as partes compreendam o direito que lhes 

assiste e, assim, possam dialogar sobre ele. Nada impede, no entanto, que o Balcão conte com 

mediadores que não os estudantes de Direito. 

Os mediadores são selecionados das mais variadas formas. Cada instituição 

conveniada realiza seu processo de seleção dos mediadores e viabiliza o treinamento e 

qualificação dos mesmos junto ao Tribunal de Justiça. Esse treinamento é periódico e 

constante, de forma a garantir a qualidade da capacitação dos mediadores e da prestação do 

serviço. 

O Tribunal de Justiça da Bahia tem realizado cursos de mediação segundo as 

normas  da  mediação  judicial  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  O  objetivo  dos  cursos é 

8 Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de- 29-

de-novembro-de-2010>. 
 

9 Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7>. Acesso 
em 30.06.2014. 
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capacitar esses profissionais para atuar como mediadores judiciais, que “ficarão 

automaticamente credenciados a pleitear a inscrição em curso de instrutoria em mediação 

judicial realizado pelo CNJ, em Brasília”.10
 

A realização da mediação por estudantes de Direito traz inúmeros benefícios para 

a Justiça. Para começar, pode-se pensar na aculturação da mediação pelos novos profissionais 

do Direito. Isso porque no Brasil ainda há uma cultura do litígio e muitos advogados 

desconhecem as formas adequadas de resolução de conflito, em especial, a mediação. O 

contato desses alunos ainda no início de sua formação profissional irá possibilitá-los a 

conhecer a mediação e divulgá-la. O estagiário poderá aprender as técnicas e mecanismos de 

mediação que irá fazer parte do seu labor cotidiano no futuro. 

O mediador tem, ainda, a oportunidade de vivenciar uma experiência humanística 

única, pois estará inserido num contexto de responsabilidade social e mais próximo às 

comunidades carentes, podendo conhecer o direito em sua existência prática, cotidiana e 

social. Esse contato é determinante para a formação profissional desse aluno, que além de 

aprender sobre o Direito, poderá visualizá-lo numa realidade prática e, em especial, 

pacificadora e eficaz. 

Um ponto que não pode ser desconsiderado é a economia financeira muito grande, 

gerada na realização do trabalho pelos mediadores voluntários que são os estudantes. Há 

alguns mediadores na capital que são estagiários remunerados pelo Tribunal, mas em sua 

grande maioria e no interior do Estado, o regime de trabalho nos Balcões é o voluntariado. 

Isso significa que inúmeras pessoas são atendidas e têm acesso à justiça por meio de um 

indivíduo que, constantemente capacitado, desempenha o papel de muitos profissionais do 

 
10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Código de ética do Balcão de Justiça e Cidadania. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93555:balcao-de-justica-e- 
cidadania-capacita-segunda-turma-em-mediacao-judicial&catid=55:noticia&Itemid=202>. Acesso em 
30.06.2014. 
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Direito, gerando uma grande economia ao sistema judicial, em especial, quando se considera 

que aquele que procura os serviços do Balcão não possuem condições de contratar um 

advogado, geralmente não compreende o direito que lhes assiste e não teria como suportar o 

ônus de um processo judicial tradicional. 

Atualmente há 34 unidades do Balcão na capital e 53 no interior11. Se for 

considerada uma ótica minimalista do trabalho, pensando numa realidade de um advogado e 

dois estudantes de Direito por unidade, só no interior, em que não há qualquer remuneração 

aos mediadores por parte do Tribunal, ter-se-ão 159 pessoas diretamente envolvidas no 

trabalho, sem custos para o Judiciário estadual. E considerando que o gasto com recursos 

humanos é periódico, ou seja, mensal, a economia realizada pelo trabalho voluntário dos 

mediadores é enorme. Atualmente, na Bahia, essa tem sido uma alternativa eficaz e viável 

para a efetivação do acesso à justiça. 

 
 
 

4.3 PROCEDIMENTOS 
 

Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos adotados nos Balcões de 

Justiça são simples e padronizados, o que traz bastante celeridade à resolução do conflito. O 

Tribunal de Justiça disponibiliza um manual de procedimentos12 que contém todas as 

orientações sobre o atendimento, a sessão de mediação e a construção de cada tipo de acordo. 

Esse manual é periodicamente atualizado para acompanhar os tipos de conflitos que podem 

ser resolvidos pelo Balcão, bem como simplificar e completar os procedimentos existentes. 
 
 

11 Informações disponíveis em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7#Interior>. 
Acesso em 28.06.2014 

 
12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Manual de procedimentos do Balcão de Justiça e Cidadania. 
Disponível em: 
http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7. Acesso em 
28.06.2014. 
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O trabalho no Balcão se dá com o primeiro atendimento, momento em que os 

mediadores têm a oportunidade de escutar os relatos do cliente e verificar se a demanda 

trazida é de competência de Balcão. Caso não seja, de imediato o assistido é devidamente 

orientado sobre a questão trazida e, posteriormente, é encaminhado para os órgãos 

competentes para a resolução da questão. Independente do tipo de demanda, o assistido deve 

ser orientado e compreender a questão trazida, bem como aquilo que precisa inicialmente  

fazer para resolvê-la. Mister, portanto, que a pessoa que procure o serviço, ainda que não 

tenha a resolução da questão em pauta, tenha uma orientação e um serviço satisfatório, pois 

não deve sair sem respostas às suas indagações. 

Caso se verifique que o conflito trazido é de competência do Balcão, o mediador 

preenche uma ficha de atendimento (padronizada e disponível no manual de procedimentos) 

com dados de identificação das partes, como nome, telefone, endereço, profissão, registro 

geral de identidade, cadastro de pessoa física (CPF) e informações socioeconômicas. Além 

desses dados, há um espaço específico na ficha para que o mediador escreva uma breve  

síntese do conflito e indique objetivamente sua natureza, fazendo uma identificação. Esse 

formulário será arquivado e será reutilizado no dia da sessão de mediação. 

As informações socioeconômicas são de grande valia, pois demonstram 

inicialmente se o assistido tem condições de custear os serviços advocatícios e as custas 

judiciais e, caso isso ocorra, deverá ser orientado para procurar seu advogado e será  

informado da especificidade do trabalho dos Balcões. Outro destaque importante é a 

informação do contato do telefone, que facilita o contato com as partes e traz agilidade ao 

procedimento, ainda mais nos dias de era digital que se já se vivencia, com aplicativos em 

smartphones, que facilitam o contato, diminuem a distância e minimizam os custos. 
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Após o relato dos fatos é elaborada uma carta convite, também padronizada e 

disponível no manual, informando o dia e hora em que a outra parte deverá comparecer, bem 

como os documentos necessários que devem ser trazidos. Essa correspondência é entregue 

pela parte que inicialmente procurou o serviço ou por alguém em seu nome, caso seja essa a 

sua vontade13. Importante é que a entrega dessa carta à outra parte represente a viabilidade 

desse diálogo e a disposição necessária para que ambos resolvam o conflito. Assim, há uma 
 

dupla vantagem: uma para o assistido que, com a entrega do convite, reconhece o conflito e 

inicia um movimento em favor do diálogo, vencendo a barreira da indiferença ou medo, por 

exemplo; e outra, para aquele que recebe a carta, que geralmente a aceita e reconhece a 

possibilidade de conversar sobre aquela questão. 

No dia determinado pelo convite, as partes comparecem na unidade do Balcão 

para uma sessão de mediação ou de conciliação. Caso a relação dos assistidos seja de natureza 

continuada, será realizada uma sessão de mediação, com a utilização das técnicas específicas 

para o melhoramento da relação e, possivelmente, a consecução do acordo. Caso se trate de 

um relacionamento de natureza eventual, será realizada uma sessão de conciliação. 

No caso de uma sessão de mediação, os mediadores terão que aplicar as técnicas 

específicas dessa forma de resolução de conflito e respeitar seu procedimento: deverão se 

apresentar, explicar o que é a mediação, fazer os combinados necessários ao bom desempenho 

da sessão, fazer a nota de abertura e iniciar os trabalhos. 

 
13 Faz-se oportuno nesse momento destacar um dado relevante sobre a economia que esse procedimento de 
entrega de carta convite traz ao Judiciário estadual. Dados de uma pesquisa recente do Tribunal de Justiça da 
Bahia demonstram que o custo de um processo judicial para o Balcão é de aproximadamente R$ 191,00 apenas, 
pois o Projeto não utiliza carta com aviso de recebimento (AR) e nem oficial de justiça. Assim, na comarca de 
Salvador no ano de 2013 e foram distribuídos 5.681 processos para os Balcões, sendo expedidas 11.362 cartas 
convites, resultando numa economia com cartas AR de R$ 83.750,00. Se considerar também a economia feita 
com os mediadores voluntários descrita no item anterior, vê-se que um trabalho de mediação de qualidade está 
sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da Bahia com pouquíssimos investimentos e envolvendo muitas 
pessoas, o que representa um alto grau de eficiência. Pesquisa disponível em: < 
http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/O_Papel_do_Balco_de_Justia_e_Cidadania_na_Cidade_de_S 
alvador.pdf>. Acesso em 30.06.2014. 
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Três situações distintas podem ocorrer: o conflito trazido pode não ser 

solucionado, caso em que os mediadores devem realizar os encaminhamentos necessários; 

uma nova audiência pode ser designada; ou a questão pode ser resolvida e resultar na 

confecção de um acordo. Nessa última hipótese, como já dito, o acordo está previsto no 

manual de procedimentos e seu modelo deverá ser adaptado para contemplar o caso concreto. 

Ao final do atendimento e da mediação, as partes devem preencher uma pesquisa 

de satisfação e depositá-la na respectiva caixa. Essas informações são recolhidas mensalmente 

e os dados são passados ao Tribunal de Justiça para cômputo. Também são passadas 

mensalmente para a coordenação dos Balcões os dados referentes aos atendimentos, sessões 

de mediação, comparecimento das partes às audiências e o tipo de acordo realizado. Esse 

relatório é enviado via e-mail e serve de informativo das atividades realizadas, trazendo 

importantes informações sobre todo o Projeto na Bahia, sempre disponibilizadas para consulta 

no site do Tribunal de Justiça da Bahia. 

Para que um acordo seja formado, existem requisitos indispensáveis a serem 

cumpridos: a identificação da unidade que realizou a mediação, identificação correta das 

partes, assinatura dos mediandos, do advogado supervisor e dos estagiários, que são duas 

testemunhas do ato14. Esse acordo, portanto, constitui um título executivo extrajudicial, 

passível de execução em caso de descumprimento. 

Esse acordo é agregado aos documentos que o instrumentalizam e eles darão 

origem a um processo, que será enviado à Secretaria Jurídica do Projeto (ou à vara à qual o 

projeto está vinculado) para que seja homologado. Atualmente, os processos do  Balcão 

podem ser virtuais, como é o caso das comarcas em que o processo digital é uma realidade. 

 
 
 
 

14 VASCONCELOS, op.cit., p.11. 
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Nesse caso, as partes poderão acompanhar o processo pelo site do Tribunal de Justiça da 

Bahia. 

Uma vez encaminhados à Secretaria Jurídica, o processo será apreciado e 

homologado pelo Juiz Coordenador, e, concluído o processo, serão encaminhadas, às 

unidades, as cópias das sentenças e respectivos mandados de averbação. 

Todo esse procedimento é muito rápido e as unidades fazem um acompanhamento 

mensal de quantos atendimentos, mediações e acordos foram realizados. Dados do Tribunal  

de Justiça da Bahia informam que, “em média, a cada 100 acordos realizados, 90 são 

homologados na primeira oportunidade, enquanto que os 10 restantes retornam às unidades de 

origem para atender eventual diligência ou esclarecimento solicitado pelo Juiz 

Coordenador.”15
 

Por fim, pode acontecer, ainda, que os assistidos façam o acordo e que esse seja 

homologado, mas após um período de tempo, um deles retorne à unidade informando o não 

cumprimento do acordo. Nesse caso, os mediadores enviam novo convite para que se 

esclareçam os motivos do não cumprimento e, se for o caso, encaminham a parte para algum 

órgão a fim de ser assistida e ingressar com a execução do acordo. A Resolução 05/2006 do 

Tribunal de Justiça da Bahia, que trata do Projeto do Balcão, determina em seu artigo 25 que 

os processos de execução sejam distribuídos de acordo com a Lei de Organização Judiciária. 

Assim, o processo será distribuído aleatoriamente por sorteio entre as varas competentes para 

a Execução. 

A Resolução 05/2006 ainda prevê a esfera de competência do Projeto e estabelece 

que compete aos Balcões oferecer assistência jurídica, conciliação e mediação de conflitos de 

interesse nas questões cíveis e menor complexidade, conforme descreve a Lei 9.099/95, que 

 

15 VASCONCELOS, op. cit., p.12. 
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dispõe sobre os Juizados Especiais. Não estão inseridas na competência dos Balcões as causas 

de natureza fiscal, as relacionadas a acidentes de trabalho e as que tenham interesse da 

Fazenda pública. Na grande maioria dos casos, os tipos de conflitos que aparecem são os 

previstos no art. 1º da Resolução 05/2006, ou seja, aqueles que versam sobre divórcio, fixação 

de alimentos, regulamentação de visitas e união estável. É possível, também, a realização do 

reconhecimento espontâneo de paternidade, que traz consigo uma grande vantagem: a 

possibilidade de resolver as demais questões decorrentes do reconhecimento de forma 

concomitante. Ou seja, faz-se o reconhecimento e já se resolve a questão dos alimentos e das 

visitas. 

O processo no Balcão é muito célere e econômico e tem início quando o conflito  

já está findo e a relação pacificada. É como se o processo tivesse origem já no seu término, 

pois segue para a Secretaria Jurídica devidamente instruído com toda a documentação para 

conferência e homologação. 

 
 
 

4.4 DOS RESULTADOS 
 

O Balcão de Justiça tem sido essencial para a efetivação do acesso à justiça no 

território baiano. A sua atuação entre os anos de 2003 a 2006 não pode ser bem precisada, 

pois não houve um mecanismo de informação e coleta de dados na fase inicial do Projeto.16 

Todavia, após a Resolução 05/2006 muitas mudanças foram implementadas, e do ano de 2007 

em diante foram estabelecidos mecanismos de geração de dados que resultaram nos  relatórios 

de atividades e de gestão realizados anualmente pelo Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA. 
 

Mensalmente, as unidades enviam para a coordenação jurídica um relatório das 

atividades  desenvolvidas.  Pode-se  comprovar  que,  entre  2007  e  2013,  foram   realizados 

16 VASCONCELOS op. cit., p.19. 
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321.458 atendimentos, dos quais 157.717 eram casos para mediação. Desses, foram realizados 

68.815 acordos. Isso quer dizer que, dos atendimentos que chegaram ao Balcão, 49,06% é  

caso de mediação, sendo que 43,63% das mediações resultam em acordo17. 

 
 
 

FIGURA 3 
 
 

Fonte: site do TJBA 
 
 
 
 

Esses dados indicam que há um grande benefício proporcionado pelo Projeto dos 

Balcões: aos assistidos, que tiveram sua demanda resolvida de forma rápida, satisfatória e 

gratuita, e à Justiça estadual, que proporciona o serviço e viabiliza a solução de milhares de 

conflitos com um baixo custo para o Poder Judiciário. Sobre essa última consideração, vale a 

pena verificar que dados do CNJ indicam que o custo para cada caso novo da Justiça  Comum 

 
 
 
 
 

17  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Resumo das atividades dos Balcões de Justiça e Cidadania. 
Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7>. Acesso 
em 30.06.2014. 

 
Resumo das Atividades do Balcão de Justiça e Cidadania 
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no Estado da Bahia é de R$ 1.124,0018, sendo que o custo de cada processo no Balcão é 

aproximadamente R$ 191,0019, o que resulta numa economia de 84% por processo. Assim, só 

no ano de 2013, em que foram realizados 13.70520 acordos pelo Balcão de Justiça e  

Cidadania, houve uma economia de mais de 12 milhões de reais. 

 
Dados do Tribunal de Justiça da Bahia informam que no ano de 2013 foram 

 
12.443 sentenças da mesma espécie prolatadas pelos diversos órgãos, e o Balcão de Justiça é 

responsável por cerca de 27% delas.21 Esse é um dado relevante, pois demonstra que o Balcão 

hoje é responsável pela prolatação de quase 30% das sentenças oriundas da Justiça estadual. 

 
Com relação à eficácia social, pode-se afirmar que o Balcão é meio de 

implementação da cultura de paz, pois sua atuação viabiliza o fim do conflito ou sua 

administração pelas partes. E uma vez que são as próprias partes que decidem a melhor forma 

de resolver o conflito, de forma voluntária, a solução não adversarial tende a ser cumprida por 

ambas as partes, evitando uma execução judicial. É o que se percebe com a informação 

trazida pelo Relatório de Atividades do ano de 201322, em que dos 13.705 acordos  realizados, 
 

apenas houve retorno de 925 pessoas informando seu descumprimento, ou seja, durante o ano 

de 2013, o índice de acordos não cumpridos no referido período foi menor que 7%. 

 
18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números. Brasília, Setembro, 2010, p. 184. Disponível 
em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em- 
numeros/relatorios>. Acesso em 30.06.2014. 
19 Cf. Referência 32. 

 
20TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Relatório de atividades do Balcão de Justiça e Cidadania. Ano 
2013. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7>. Acesso 

em 30.04.2014. 
 

21 SILVA, Sílvio Maia da. O Papel do Balcão de Justiça e Cidadania e sua contribuição para o Poder 
Judiciário do Estado da Bahia e para a consolidação da Política Pública instituída na Resolução nº 
125/2010-CNJ, na cidade de Salvador-BA. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/O_Papel_do_Balco_de_Justia_e_Cidadania_na_Cidade_de_ 
Salvador.pdf>. Acesso em 30.06.2014. 

 
22 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Relatório de atividades do Balcão de Justiça e Cidadania 
Disponível em http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/Atividades_-_2013_-_Jan-Nov.pdf. Acesso em 
30.06.2014. 
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Quando um acordo não é cumprido e a parte comunica esse fato ao mediador, este 

se diligencia para convidar a outra parte para uma nova mediação. Nessa sessão se verifica o 

porquê do não cumprimento e também as formas de viabilizá-lo, como pode ser o caso da 

composição de débito. Por isso, geralmente os acordos não cumpridos tendem a ser 

solucionados sem sua execução, num processo dialógico e facilitador. Não se tem notícia de 

decretação de prisão por dívida de alimentos em virtude de acordo de alimentos realizados 

pelo Balcão de Justiça, entre os anos de 2007 a 2010,23  o que demonstra que, apesar da 
 

quantidade de acordos realizados, a mediação tem sido socialmente eficaz na resolução do 

litígio. 

Com tantos benefícios e resultados, o Projeto do Balcão de Justiça e Cidadania  

tem ganhado visibilidade e reconhecimento a cada dia, e por três vezes foi premiado 

nacionalmente24. Em julho de 2007, o Balcão foi incluído no Guia das Melhores Práticas da 

Gestão Judiciária, que elegeu 33 iniciativas inovadoras desenvolvidas pelos Tribunais de 

Justiça brasileiros. A premiação ocorreu no mês de setembro do referido ano, durante o 

Encontro Nacional de Juízes Estaduais. Em 2009 o CNJ colocou o Projeto no Planejamento 

Estratégico como prática recomendável aos demais Tribunais de Justiça do Brasil. E em 

novembro de 2010, o CNJ premiou o Tribunal de Justiça da Bahia com o I Prêmio Conciliar é 

Legal, que reconhece o Projeto como uma atividade de boas práticas na área da conciliação do 

País. 

Atualmente, são, ao todo, 87 unidades do Balcão em todo o Estado da Bahia, que 

conjuntamente realizaram, de 2007 a 2013, um total de 392.793 atendimentos, 82.520 acordos 

e 143.052 sessões de conciliação e mediação. Esses são dados relevantes e demonstram a 

 

23 VASCONCELOS, op.cit., p.21. 
 

24 Disponível em: < http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90649:b-a-l-c-a- 
o-d-e-j-u-s-t-i-c-a-e-c-i-d-a-d-a-n-i-a-p-r-o-j-e-t-o-c-o-n-s-o-l-i-d-a-b-o-a-s-p-r-a-t-i-c-a- 
s&catid=55:noticia&Itemid=950> Acesso em 30.06.2014. 



85 
 

 
 
 

potencialidade do trabalho. Todavia, se percebe a necessidade de implementação de unidades 

em mais cidades, haja vista que apenas 47 cidades possuem o serviço e a realidade do Estado 

da Bahia é um total de 227 comarcas.25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Disponível em: 
http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/index.php?option=com_content&view=article&id=622&Itemid=452. 
Acesso em 30.06.2014. 



86 
 

 
 
 

5 DO BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EM CONVÊNIO COM A FACULDADE 
NOBRE 

 
 
 

O curso de Direito da Faculdade Nobre foi implantado em 2007, por meio da 

Portaria nº 564 de 26 de Junho de 2007, na cidade de Feira de Santana. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) informa que o Estado da Bahia possui uma população 

estimada de mais de 14 milhões de habitantes e 417 municípios. Feira de Santana possui uma 

população de quase 600.000 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do Estado. Ela 

está geograficamente localizada entre o Recôncavo e os tabuleiros semiáridos do nordeste 

baiano, bem como num entroncamento rodoviário, situado a 109 Km da Capital Salvador1. 

Com uma população voluptuosa e com as dificuldades próprias da região  

Nordeste do país, Feira de Santana se insere na perspectiva estadual da existência do grande 

número de conflitos oriundos de relações de natureza continuada. Dados do IBGE2 no Estado 

da Bahia revelam que mais de 20% das pessoas que tiveram situação de conflito nos últimos 

cinco anos, o tiveram na área de direito de família. Esse indicativo demonstra que a atuação 

do Balcão de Justiça se mostra significativa e necessária e espera-se, com esse trabalho, 

verificar a real contribuição do acesso à justiça por meio do referido projeto. 

 
 
 

5. 1 LOCALIZAÇÃO, ESTRUTURA E DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO 
 

O Balcão de Justiça e Cidadania em convênio com a Faculdade Nobre (BJCFAN) 

foi implantado no mês de abril do ano de 2009 e se estabeleceu na Rua Quintino Bocaiuva, no 

 

1 Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ba e 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291080. Acesso em 12.10.2014. 
 

2 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ba&tema=pnad_vitimizacao_justica_2009. 
Acesso em 12.10.2014. 
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bairro Kalilândia. É um local de fácil acesso, estando próximo ao centro da cidade e das 

avenidas Maria Quitéria e Professora Edelvira de Oliveira, sendo essas ruas de grande 

circulação e com grande disponibilidade de transporte coletivo. Ele se localiza próximo ao 

bairro da Queimadinha, conhecido bairro com alto grau de vulnerabilidade social. 

O BJCFAN conta com uma ampla recepção, seis salas de atendimento e um 

banheiro no térreo. No andar superior, há uma sala de coordenação, uma ampla sala para 

capacitação e estudos de caso, um banheiro e um arquivo. Todo o ambiente é climatizado e 

dotado de acessibilidade, inclusive, elevador. Cada sala atende ao quesito privacidade e possui 

um computador, armários, telefone e uma mesa redonda. Fazer essa retratação espacial não 

tem o cunho de enaltecer a instituição conveniada. Visa-se, com essa descrição, reconhecer a 

importância de destinar ao público alvo do projeto – pessoas em condição de vulnerabilidade 

social, de violação de direitos e que foram e são historicamente desconsideradas por uma 

realidade econômica, social e educacional – um tratamento adequado e digno, como qualquer 

outra pessoa que pudesse custear as despesas com uma mediação particular ou de um  

processo judicial. Promover acesso à justiça com tratamento digno e adequado é uma 

obrigação de todo e qualquer agente que promove justiça. 

O atendimento à população de Feira de Santana e região é feito quatro vezes por 

semana, sendo que existem, em média, quatro mediadores voluntários por dia, que atendem 

sob a orientação de um mediador e advogado que coordena o BJCFAN. 

O cliente é atendido por uma secretária capacitada para essa finalidade e preenche, 

sob a orientação da mesma, uma ficha disponibilizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia que 

será utilizada pelos mediadores para o atendimento e sessões. Após o preenchimento da ficha, 

o mediador comparece à recepção e recebe uma ficha devidamente preenchida – ressalte-se, 

em ordem de chegada – e volta à sala para fazer a preparação para o atendimento. Nesse 
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momento, é feita a preparação para a mediação, quando o mediador verifica a quantidade e 

disposição das cadeiras, a disponibilidade de papel e caneta para anotações, bem  como 

verifica a temperatura da sala e tem a oportunidade de olhar o que foi escrito na ficha, como 

também se ela foi corretamente preenchida. Somente após esses cuidados é que o mediador se 

dirige novamente à recepção para convidar o cliente para o atendimento. 

No procedimento da mediação, geralmente as partes chegam para o mediador 

devidamente instruído sobre a questão jurídica a ser trabalhada, cabendo a ele conduzir a 

mediação, tão somente. No entanto, a realidade social apresentada na cidade de Feira de 

Santana, e em muitas outras cidades no Nordeste brasileiro, é que os clientes que chegam para 

a mediação desconhecem seus direitos e deveres e nem sabem como proceder para exigi-los 

ou exercê-los. De fato, o cliente está em posição de vulnerabilidade social e tem sua cidadania 

violada, em especial pela ignorância. Por isso, quando busca atendimento no BJCFAN, o faz 

porque teve alguma informação de que a questão judicial de um conhecido ou amigo foi 

resolvida rapidamente pelo Balcão. Assim, na expectativa de resolverem uma questão de 

conflito ou litígio judicial, mas desconhecendo o instituto da mediação, as pessoas se dirigem 

ao BJCFAN para atendimento. 

Cabe ao mediador, portanto, fazer uma sessão individual antes da mediação 

propriamente dita, para orientar à parte sobre o trabalho do Balcão de Justiça e o tratamento 

jurídico dispensado à questão trazida. Posteriormente, cabe ao mediador explicar o que é a 

mediação e como se processa. Apenas após esse percurso é que se verifica com o cliente se  

ele tem interesse em tentar resolver o conflito através da mediação e, em caso positivo, é 

expedida uma carta convite para a outra parte interessada, sendo esta enviada ou entregue pelo 

cliente. Nessa carta há um dia e hora marcados para comparecimento do convidado e uma 

sucinta  explicação  sobre  a  mediação.  O  cliente  do  primeiro  atendimento  é  chamado    a 
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comparecer no mesmo dia que o cliente convidado para saber do interesse de resolver a 

questão e, se esse for o caso, iniciar a mediação. 

Caso, durante o atendimento, se verifique que a demanda trazida ao BJCFAN não 

está entre aquelas possíveis de se resolver pela mediação, o cliente, após orientação, será 

encaminhado ao órgão que possa fazê-lo, como no caso de procedimento para obtenção de 

seguro-desemprego ou aposentadoria. Em alguns casos, é orientado a procurar um advogado 

particular, sendo vedado qualquer tipo de indicação. Esse atendimento é catalogado como 

orientação e encaminhamento para fins de cômputo de dados. 

No dia e hora agendados, a parte convidada é recebida pelo mesmo mediador do 

primeiro atendimento, que o recepciona da mesma forma como se deu com o primeiro cliente, 

sendo feito um esclarecimento sobre o que é o Balcão de Justiça, sobre a tutela jurídica 

conferida ao caso e sobre a mediação. Em caso de o cliente manifestar expressamente a 

vontade de resolver o conflito pela mediação, a parte que aguarda na recepção é convidada 

para entrar e dá-se início à mediação, por meio da declaração de abertura. 

Cada caso tem um tratamento e ritmos próprios, mas no geral a mediação se segue 

com a explanação das partes, negociação e construção do termo de acordo. Ao final, 

independentemente da realização do acordo, as partes são convidadas a preencher uma 

pesquisa de satisfação, que é enviada ao Tribunal de Justiça da Bahia. 

Na ficha de atendimento, o mediador faz as anotações necessárias e o andamento 

da mediação, como, por exemplo, designação de nova sessão conjunta e o desfecho do caso. 

Alguns dados são catalogados e enviados pela secretaria ao Tribunal de Justiça da Bahia, 

como o número total de atendimentos, sessões e acordos realizados. Esses dados são 

disponibilizados pelo TJBA em seu site, estando disponível para consulta de todos. O 

BJCFAN  também  coleciona  outros  dados,  utilizados  para  a  confecção  de  um    relatório 



90 
 

 
 
 

institucional para a coordenação do curso de Direito da Faculdade Nobre. Esses dados foram 

utilizados para a realização dessa pesquisa. 

 
 
 

5.2 PERFIL DO CLIENTE E PRINCIPAIS DEMANDAS 
 

O BJCFAN, como qualquer Balcão de Justiça, faz atendimento jurídico àqueles 

que não têm condições financeiras de custear um serviço de mediação ou de orientação 

jurídica paga. São pessoas que, geralmente, estão em condições de vulnerabilidade social e 

que não vivenciam, ainda, “a realidade do exercício da autonomia política de cidadãos 

socialmente autônomos”.3 

Uma vez que as demandas trazidas ao Balcão se referem a causas de menor 

complexibilidade, conforme orientação do Tribunal de Justiça da Bahia, um dos critérios para 

o serviço de mediação, é o valor da causa, sendo esse o mesmo estabelecido para os Juizados 

Especiais, que é de quarenta salários mínimos, conforme art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Ainda, deve-se observar a renda pessoal e familiar que é declarada na ficha de atendimento 

para que se verifique se o cliente tem condições de suportar os gastos com um advogado e 

custas processuais. Esses critérios nem sempre são suficientes para verificar a adequação dos 

clientes ao serviço do BJC. Pense-se, por exemplo, que após o Programa Minha Casa Minha 

Vida muitas pessoas de baixa renda adquiriram casa própria e possuem um patrimônio maior 

que o valor estabelecido como teto para o Juizado, ou em um casal com 30 anos de casados 

que deseja se divorciar e possui um único bem no valor de quinhentos mil reais. Neste último 

caso, o valor do bem se refere à valorização do imóvel e de sua localidade, e não, 

necessariamente à renda das partes, constituindo esse imóvel o patrimônio da vida dessas 

 
 

3 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997, p. 221, 
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pessoas. Se for considerado que as partes teriam que pagar honorários e custas processuais, 

elas deveriam vender o único bem que possuem para, então, conseguirem se divorciar. 

Percebe-se, portanto, que nem sempre existirá um critério objetivo para o 

estabelecimento de quem será atendido, devendo o mediador estar atento a um conjunto de 

fatores que poderão norteá-lo. Além dos critérios mencionados acima, pode-se pensar ainda, 

exemplificadamente, no valor das pensões alimentícias e na quantidade de filhos do casal. 

Conjuntamente, esses fatores deverão ser observados para assegurar que apenas as pessoas a 

quem o projeto é destinado sejam verdadeiramente beneficiadas com seus serviços. Com essas 

informações já se tem o perfil do público-alvo desse serviço de mediação: pessoas de baixa 

renda, muitas vezes sem orientação jurídica e que carecem de acesso à justiça, sendo o 

BJCFAN um meio de realização desse direito para a comunidade local. 

Qualquer pessoa que chegue ao BJCFAN para atendimento será recebida e 

devidamente atendida. No entanto, em se tratando de pessoa apta a custear uma assessoria 

jurídica, ela será orientada sobre a questão de direito trazida, mas não se fará a mediação, 

sendo explicado o motivo pelo qual o serviço não será prestado, e sugerido que o cliente 

procure um outro serviço ou advogado com tal finalidade. 

Há, na ficha de atendimento, um campo para preenchimento que se destina à 

declaração de renda da pessoa e outro para a renda familiar. Essa informação é o primeiro  

item a ser observado sobre o perfil do cliente do BJCFAN. 

Ainda sobre o perfil do cliente, uma informação que foi constatada através da 

análise das fichas de atendimento do BJCFAN foi o sexo. Foi constatado pela pesquisa que a 

maioria das pessoas que buscam o serviço do BJCFAN é do sexo feminino. No período da 

pesquisa, foi observado que mais de 70% dos clientes se declaram como do sexo feminino. É  

o que se observa pelo Gráfico 1: 
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GRÁFICO 1 
 
 

 

Fonte: TABELA 3, APÊNDICE. 
 
 
 
 

Não é objeto deste trabalho verificar por qual motivo pessoas do sexo feminino 

procuram o serviço do BJCFAN. No entanto, a experiência cotidiana revela um fator que  

pode contribuir para esse resultado: o fato de que são as mães que geralmente ficam com a 

guarda fática de seus filhos e, por isso, precisam regulamentar a questão da pensão alimentícia 

para viabilizar a subsistência deles. A necessidade financeira para custear as despesas dos 

filhos é um motivo que leva as mães a procurarem o serviço, seja para ações de alimentos ou 

para ações de divórcio ou dissolução de união estável em que haja filhos menores. 

Com relação ao tipo de demanda que é trazida ao BJCFAN, a pesquisa constata 

que desde a implantação do BJCFAN, em abril de 2009, as maiores demandas têm sido na 

área civil, em especial, no direito das famílias. É o que se pode verificar pelo Gráfico 2: 
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GRÁFICO 2 
 
 

 

Fonte: TABELA 1, APÊNDICE. 
 
 

No ano de 2009, dos 311 atendimentos registrados, 222 foram sobre direito das 

famílias4, ou seja, 71% do total de atendimentos. As demandas de relação de vizinhança ou de 

direitos reais registram um percentual de 3%, sendo que 4% não foi informado pelo cliente e 

22% se refere a demandas outras, tais como cobrança de dívida, consumidor, direitos 

trabalhistas, entre outros. 

A pesquisa revela que, ao longo dos anos, a demanda em direito das famílias tem 

aumentado. Isso não significa que não haja em Feira de Santana demanda de mediação para 

outras áreas. O que pode ser observado é que algumas transformações legislativas fazem com 

que haja aumento em uma ou outra demanda específica. Por exemplo, após a Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, ocorreu um aumento dos atendimentos em divórcio. Não apenas 

porque não haveria mais ações de separação judicial, mas o fato de haver uma simplificação 

no procedimento e isso ser divulgado é um estímulo para as partes procurarem serviços com 

vistas ao divórcio. É natural, ainda, um aumento na demanda de dissolução de união estável. 

Após o estabelecimento do Cadastro Único para Programas Sociais, ainda que as partes não 
 

4 Fonte: TABELA 1, APÊNDICE. 
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tenham constituído formalmente uma união estável, uma vez cadastradas como conviventes 

numa união estável, para a retirada dessa situação fática do cadastro, é necessário a sentença 

da dissolução da união. Como, muitas vezes, as partes já não estão mais juntas e uma delas 

deseja se cadastrar em outro ou no mesmo programa governamental – a exemplo do Programa 

Minha Casa Minha Vida – faz-se necessário dissolver a união estável para viabilizar a 

participação e novo cadastramento em outro programa. É a mesma situação observada no caso 

do pai que tem a guarda fática do filho e não tem como se cadastrar como seu responsável, já 

que, quando foi efetuado o cadastro, o cartão de benefício foi feito em nome da genitora. No 

momento em que a criança começa a residir com o genitor, é preciso formalizar essa situação 

judicialmente para que se proceda à alteração do titular do programa Bolsa Família, e assim 

conste o nome do genitor. Esses requisitos para a concessão de benefícios são bons exemplos 

para ilustrar o aumento considerável em demandas de direito das famílias no BJCFAN. 

Além das exigências dos programas governamentais, o aumento da demanda na 

área de família também é uma tendência natural para os atendimentos no BJCFAN, porque a 

mediação é indicada para conflitos oriundos de relações de natureza continuada, havendo uma 

identificação com o tipo de demanda ao tipo de serviço ofertado. Observe-se, então, a 

TABELA 2, que retrata o atendimento realizado no primeiro semestre de 2014: 

TABELA 2 
 

Controle de atendimento parcial – ano 2014 
 

Mês/ano Total Tipos de demandas 
 Divórcio União 

Estável Alimentos Rec. 
Pater 

Reais / 
Viz 

Não 
Inf. Outros 

Abr./14 58 27 8 17 4 0 0 2 
maio/14 51 27 4 17 1 0 0 2 
Jun./14 9 4 0 3 0 1 0 1 

Total 118 58 12 37 5 1 0 5 
 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, ano 2014. 
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No período do primeiro semestre de 2014, conforme se depreende da análise da 

Tabela 1, constata-se que 122, dos 118 atendimentos, se referem ao direito das famílias, o que 

é equivalente a 96% do atendimento total do semestre. 

Registre-se, num critério comparativo entre o Gráfico 1 e a Tabela 1, que a 

demanda de separação judicial não existe mais. Na verdade, desde agosto de 2010, ela não é 

mais registrada, pois a partir da Emenda Constitucional nº66, de 13 de Julho de 2010, ficou 

estabelecido que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, deixando a separação 

judicial de ser utilizada. Houve, então, um acréscimo no número de demandas em divórcio5, e 

os  casos  de  conversão  de  separação  em  divórcio  são  catalogados,  evidentemente,  como 
 

divórcio. 
 

As demandas trazidas concernentes à área penal, trabalhista ou tributária são 

registradas como orientação ou orientação e encaminhamento. Esse último caso se destina a 

situações em que o cliente é necessariamente orientado sobre a questão trazida, mas a 

resolução desta depende da atuação de um outro profissional ou serviço, motivo pelo qual ele 

será encaminhado para o órgão competente ou orientado a procurar os serviços de um 

advogado particular. 

 
 
 

5.3 MEDIADORES E PROJETO DE EXTENSÃO 
 

A extensão é um “processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e 

a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade”.6 Ela viabiliza uma troca de saberes entre a academia e  a  sociedade, 

oportunizando  ao  acadêmico  uma  experiência  única  de  participar  da  democratização   do 

5 TABELA 3, APÊNDICE. 
 

66 BRASIL. Plano Nacional de Extensão, 1988. 
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conhecimento e contribuir juntamente com a instituição de ensino na implementação da 

conscientização e cidadania daqueles que estão em condição de vulnerabilidade ou que 

estejam distantes das carreiras universitárias. 

Assim, projetos de extensão, como é o caso do Balcão de Justiça e Cidadania em 

convênio com a Faculdade Nobre, são instrumentos de implementação de cidadania e de 

contribuição para o estabelecimento de uma cultura de responsabilidade social, que se faz tão 

necessária em uma época em que o reconhecimento da importância da realidade coletiva já se 

revela. De fato, a sociedade é beneficiada com a aproximação do conhecimento acadêmico e 

suas contribuições, tendo à sua disposição recursos e serviços diferenciados de acordo a área 

de atuação de cada curso. No entanto, o maior ganho é das instituições e dos alunos 

envolvidos. Isso porque a extensão permite uma formação condizente com a realidade social 

que impera, constituindo uma oportunidade única para uma formação completa, real e, 

sobretudo, humanística dos alunos. As instituições estarão, de fato, atuando para a formação 

de profissionais aptos ao desempenho de suas profissões e estarão vivenciando uma 

oportunidade única de implementar seu papel social e contribuir com a coletividade. 

A mediação desempenha seu papel como atividade de extensão colocando à 

disposição da sociedade um conhecimento especial sobre como estabelecer uma relação em 

que o diálogo prepondere de forma positiva, permitindo ver o conflito sob a ótica de uma 

oportunidade de resolver questões que são importantes e significativas. O direito, nesse caso, 

se estabelece por meio da linguagem que viabiliza essa comunicação, sendo legitimado pela 

aceitação  e  participação  social.7   E,  nessa  perspectiva,  os  extensionistas  irão  presenciar a 
 

emancipação e o empoderamento das partes, ao participarem ativamente da construção das 

normas que serão seguidas por elas mesmas. 

7 DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Coord.). Mediação, cidadania e emancipação social: a experiência da 
implantação do centro de mediação e cidadania da UFOP e outros ensaios. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 
43. 
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Entre abril de 2009 e junho de 2014, um total de 173 alunos do curso de Direito  

da Faculdade Nobre participaram do projeto BJCFAN.8 Todos eles fizerem treinamento 

semestral para o desempenho de suas atividades, sendo voluntários ao menos uma vez por 

semana durante o semestre, sendo que muitos permaneceram na extensão por dois ou três 

semestres consecutivos.9 

Além da mediação nas instalações físicas do BJCFAN, os extensionistas tiveram a 

oportunidade de participar de ações sociais com o objetivo de levar orientação  jurídica 

gratuita à sociedade e divulgar o serviço de mediação do Balcão e atender à população. Foram 

visitadas escolas, associações de moradores, igrejas, dentre outros. Ainda, foram feitas 

diversas ações conjuntas com outras instituições, como a participação na Semana Nacional de 

Conciliação, e ações globais ou dias de responsabilidade social, sendo possível visualizar uma 

atuação interventiva direta nos bairros e comunidades feirenses e da região.10
 

Todo esse contexto e atuação objetiva da extensão visa, também, aculturar a 

mediação na sociedade brasileira. Isso porque a mediação não deve ser vista como um 

subproduto da justiça ou justiça de segunda classe; na verdade ela é um serviço público de 

caráter universal que promove justiça11. No exercício da mediação, como atividade de 

extensão, os alunos têm a oportunidade de vivenciar uma forma participativa, consensual e 

emancipadora de fazer justiça. As partes envolvidas logram cuidar da relação, aprender a 

comunicar, solucionar um conflito e ter efetivo acesso à justiça. E a instituição de ensino 

desempenha seu papel social e promove o real aprendizado aos seus alunos,  comprometendo- 

 
 

8 BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EM CONVÊNIO COM A FACULDADE NOBRE. Relatório de 
atividades. Ano 2009 a 2014. Pesquisa direta. 

 
9 Idem. 

 
10 Ibidem 

 
11 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
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se com a implementação da cidadania e do acesso à justiça. De fato, essa experiência é de 

ganhos comuns e é benéfica a todos os envolvidos da iniciativa. 

 
 
 
5.4 CONQUISTAS SIGNIFICATIVAS 

 

Esse tópico visa descrever algumas conquistas que foram significativas para o 

desempenho do trabalho no BJCFAN, trazendo melhorias e aprimoramentos ao serviço. Além 

das ações sociais e eventos de divulgação, que já foram mencionados no item anterior, o 

BJCFAN possui um serviço de atendimento em psicologia jurídica e serviço social que 

contribui para o atendimento integral dos seus clientes. Esse serviço será descrito e algumas 

informações serão trazidas para que se verifique a complementação do atendimento e a 

assistência de forma mais integral às pessoas que buscam resolver seus conflitos por meio da 

mediação no BJCFAN. Ao final, também será relatado a iniciativa do BJCFAN na realização 

de acordos de reconhecimento de paternidade com exame de DNA gratuito. 

 
 
 
5.4.1. Do Serviço Social 

 

A implantação do Serviço Social ocorreu, aproximadamente, um ano após a 

criação do BJCFAN. Em 01 de Abril de 2010 o Serviço foi instalado e as atividades iniciaram 

em 08 de Abril de 2010. Todo o trabalho é desenvolvido e acompanhado integralmente por 

uma assistente social e estagiários do curso de Serviço Social da Faculdade Nobre, os quais 

atuam no BJCFAN duas vezes por semana para o atendimento. 

A ideia de um trabalho interdisciplinar é de proporcionar um atendimento mais 

completo à clientela do BJCFAN. Pense-se, por exemplo, num atendimento de pensão 

alimentícia  em  que  a  genitora  busca  uma  mediação  com  o  genitor  para  estabelecer   os 
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alimentos, e com os dados da renda pessoal e familiar, percebe-se que essa cliente se encaixa 

nos requisitos de um programa como o Programa Bolsa Família, ou seu filho no programa de 

menor aprendiz. Nesse caso, o serviço social é acionado para que faça os devidos 

encaminhamentos e verificação de outros mecanismos de inclusão social. Nesse caso, a carta 

convite será enviada, a outra parte também será orientada e as condições de inclusão social 

serão verificadas pelo serviço social e, em concomitância a esse procedimento do setor de 

serviço social, a sessão de mediação será marcada. 

A finalidade de um serviço de assistência social no BJCFAN é a implementação 

dos instrumentos do Serviço Social para viabilização do atendimento à  sociedade, 

viabilizando a articulação com as redes de serviço socioassistenciais para encaminhamento. O 

serviço prestado é a orientação a indivíduos e famílias, encaminhando-os à rede de serviços, 

bem como a elaboração de projetos de intervenção entre o BJCFAN e a comunidade, 

promovendo esclarecimentos acerca dos direitos e deveres. É comum a intervenção do serviço 

social com abordagem de violência à mulher  e/ou contra menores, além de questões  relativas 

com familiar dependente químico,12  entre outros. 

 
O programa de assistência social promove avaliações sociais, participa de 

audiências públicas em parceria com algumas instituições, além das ações sociais em que o 

BJCFAN é convidado a participar ou promove. 

A atuação do Serviço Social no BJCFAN também amplia os campos de estágio do 

curso de Serviço Social, trazendo as contribuições de um projeto de extensão, mas num  

recorte diferenciado do Direito. 

A prestação do atendimento pelo Serviço Social se dá com o encaminhamento do 

aluno de direito ou com a busca direta da parte pelo assistente social, o que também ocorre. 

12 BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EM CONVÊNIO COM A FACULDADE NOBRE. Relatório de 
atividades. Ano 2009 a 2014. Pesquisa direta. 
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Desde sua implantação em de 2010, até junho de 2014, foram catalogados 150  

atendimentos13. 

As maiores demandas para o Serviço Social foram referentes à pensão alimentícia. 

E não só para buscar mecanismos de pagamento dos alimentos, mas os relatórios mostram 

pedidos da genitora requerendo a intervenção do assistente social para conscientização do 

genitor à importância do papel paterno e da participação do pai na vida dos filhos.14 Há relatos 

de casos  de divórcio  em  que uma das  partes  busca o setor de Serviço Social  para saber   se 

poderá se cadastrar no Programa Minha Casa Minha Vida após o divórcio e como deve 

proceder para tal15. 

O Serviço Social atua no BJCFAN para de viabilizar um atendimento integral aos 

clientes do mesmo, sedo um instrumento de geração de cidadania e, portanto, se mostra de 

grande valia para o trabalho. É uma atuação que visa a completude do acesso à justiça pelo 

acesso aos programas sociais. 

 
 
 

5.4.2 Do serviço de Psicologia Jurídica 
 

O serviço de Psicologia foi implantado no BJCFAN no ano de 2010 com a 

finalidade de promover o acolhimento dos clientes e a compreensão do conflito. No entanto, 

durante os primeiros meses de atuação não há registros de atendimentos. O que foi 

documentado é que havia um professor e psicólogo com um grupo de estagiários que faziam 

atendimento, sendo este configurado como psicoterapia. 

 
 

13 Idem. 
 

14   SILVA,  Daniella  Santana  da. Mediação  de  conflitos  no  Balcão  de  Justiça  e  Cidadania:  um olhar 
multidisciplinar, 2014. Palestra. (Não publicada). 

 
15 Idem. 
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No ano de 2012 foi modificada a forma de atuação do setor de Psicologia, de 

forma que era fornecido um plantão psicológico todos os dias de atendimento para qualquer 

demanda necessária. Nessa nova formatação, o papel da Psicologia Jurídica no BJCFAN é 

fazer o acolhimento e ajudar na compreensão do contexto do conflito para racionalização do 

processo de mediação e clareza na manifestação de vontade do cliente. 

O serviço de Psicologia pode ser acionado antes, durante e/ou depois do 

atendimento. Casos em que aparentemente o cliente apresente confusão mental, fala 

desordenada ou falta de clareza, por exemplo, são situações em que se pode encaminhar o 

cliente ao setor de Psicologia, antes mesmo do atendimento. Os alunos extensionistas de 

Psicologia farão uma escuta para identificar a demanda e direcionar o cliente para o Serviço 

Social, para a mediação ou atendimento externo, quando se perceber demanda da ordem de 

saúde mental. Também é possível o atendimento inicial pela Psicologia Jurídica quando o 

cliente apresentar elevado grau de sofrimento, devendo o extensionista oferecer um local 

protegido e continente para seu sofrimento, favorecendo que o cliente se acalme e possa 

prosseguir com seu intento referente à demanda jurídica. Ou ainda quando os ânimos 

estiverem exaltados, estando a parte alterada, agitada ou agressiva. 

Durante o atendimento, caso o mediador suspeite que haja uma relação  

assimétrica de poder influenciado no processo,é possível convidar o extensionista de 

psicologia para intervir no caso. A finalidade é que, com o atendimento interdisciplinar 

voltado para o empoderamento, a parte submissa possa se assegurar, e porque não dizer, se 

assenhorear, não interferindo, contudo, no protagonismo dos indivíduos ou produzindo 

qualquer juízo de valor ou moralidade. 

Pode ser que, nessa atuação, o extensionista de psicologia verifique a prevalência 

de sofrimento sobre as demandas e encaminhe o cliente para o atendimento psicológico; ou 

ainda,  que  se  verifique  um  aparente  desconforto  por  parte  do  cliente,  devido  à  falta de 
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instrução ou demonstre inibição diante de uma realidade de diferença socioeconômica. Nesses 

casos, será trabalhando individualmente cada ponto identificado, mas com a finalidade de 

permitir ao cliente a compreensão do contexto e possibilitar sua tomada de decisão e a 

manifestação de seu pensamento do atendimento e na mediação. 

É comum, durante o atendimento, bem como após a mediação, oferecer ao cliente 

de divórcio ou de união estável, um momento com o setor de Psicologia, em especial em  

casos que envolvam guarda, visitas ou pensão alimentícia. O intuito é que os pais encontrem 

um espaço apropriado de reflexão sobre a forma de conduzir a criação do filho, sobretudo 

após a ruptura de casamentos ou uniões estáveis, quando se inaugura uma nova fase em suas 

vidas, atreladas às responsabilidades que já trazem consigo. Nesse espaço, conforme a 

natureza do caso, pode-se preparar o casal para se organizar de acordo com a modalidade de 

guarda acordada, trabalhar junto com as partes os impactos que as decisões tomadas por elas 

venham a causar na vida dos filhos, auxiliar a minorar tais impactos, etc. O atendimento 

oferece um espaço propício para “discutir a importância da presença dos pais no 

desenvolvimento de seus filhos, independente dos arranjos que se formarão no futuro (ou que 

já se formaram), ressaltando a importância da visita e do real envolvimento dos mesmos 

nesses momentos” 16independente do término da relação de união afetiva entre os pais. 

 
Independentemente das questões levantadas, sempre que considere necessária, a 

presença do extensionista de Psicologia poderá ser solicitada ou casos poderão ser 

encaminhados. Vale ressaltar que este setor, a partir das bases teóricas da Psicologia Jurídica 

juntamente  com  o  arcabouço  teórico  das  diversas  linhas  da  Psicologia,  visa  auxiliar nas 

 
 
 
 
 
 
 

16 GOMES, Mayara Amaral; CARNEIRO, Renatta Rodriguez. Mediação de conflitos no Balcão de Justiça e 
Cidadania: um olhar multidisciplinar, 2014. Palestra. (Não publicada). 
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mediações frente a impasses, solicitações de difícil entendimento ou em situações que se 

suspeite de que demandas psicológicas subjazem a demanda por mediação.17
 

De fevereiro de 2012 a junho de 2014, o setor de Psicologia fez 56 atendimentos, 

26 deles oriundos de demandas de divórcio.18 Durante esse período foram feitos quatro 

encaminhamentos para outros serviços: um para o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e três para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Além 

desses,  foram  feitos  encaminhamentos  para  a  Clínica  Escola  de  Psicologia  da Faculdade 

Nobre nos casos em que se considerou adequado um acompanhamento psicológico com 

psicoterapia.19
 

Contudo, ainda cabe salientar que o serviço de Psicologia é sempre ofertado ao 

cliente como uma possibilidade, sendo sua a escolha feita para iniciar e até mesmo para dar 

prosseguimento aos encontros. Os atendimentos em psicologia jurídica têm finalidade 

específica e, por tal razão, há uma limitação ao número de encontros, no caso do BJCFAN, o 

limite é de quatro sessões.20  Caso seja necessário um acompanhamento psicológico, faz-se um 

encaminhamento para o serviço competente. 
 

Como se pode observar o BJCFAN funciona como um espaço de aprendizagem 

para todos os setores envolvidos, não só beneficiando as pessoas que procuram seus serviços, 

mas também sendo local fértil para a produção de conhecimento científico, promoção de 

estudo de caso, discussão de caso e desempenho das atividades de extensão. 

 
 
 

17 TOLOY, Diego Solci; GOMES, Mayara Amaral; CARNEIRO, Renatta Rodriguez. Anais da 5a Conferência 
Internacional de Psicologia Comunitária. Fortaleza: 3-6 Setembro/ 2014, p. 536-537. 

 
18 BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EM CONVÊNIO COM A FACULDADE NOBRE. Relatório de 
atividades do setor de Psicologia Jurídica.  Ano 2009 a 2014. Pesquisa direta. Pesquisa direta. 
19 Idem. 

 
20 GOMES, Mayara Amaral; CARNEIRO, Renatta Rodriguez. Mediação de conflitos no Balcão de Justiça e 
Cidadania: um olhar multidisciplinar, 2014. Palestra. (Não publicada). 
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5.4.3 Reconhecimento de paternidade com exame gratuito de DNA 
 

No ano de 2009 a juíza coordenadora dos Balcões de Justiça da comarca de Feira 

de Santana, em visita ao BJCFAN, foi informada de que havia muita procura de demandas de 

reconhecimento de paternidade, no entanto, muitas pessoas não tinham condições de custear 

um exame de DNA, por isso só era feita a mediação em casos em que as partes conjuntamente 

acordavam em custear as despesas com o exame, para, somente depois procederem ao 

reconhecimento de paternidade, momento em que eram decididas questões como visitas e 

alimentos. 

Diante desse relato, a juíza informou que o TJBA possui um convênio com um 

laboratório de análises clínicas, o Centro de Diagnóstico do Grupo de Assistência à Criança 

com Câncer (GACC) o qual possibilita a realização desses exames gratuitamente. A 

mediadora do BJCFAN elaborou um termo de acordo com essa finalidade que, uma vez 

aprovado pela juíza coordenadora dos Balcões de Justiça de Feira de Santana, poderia ser 

utilizado. 

Assim, em 31 de agosto de 2009 foi feito o primeiro acordo de reconhecimento de 

paternidade com exame de DNA no Balcão de Justiça e Cidadania na Bahia21, tendo a coleta 

sido feita no dia 16 de setembro do mesmo ano, na Secretaria Jurídica dos Balcões e enviada 

para Salvador para o GACC. Quando o resultado retornou para a Secretaria, foi marcada uma 

audiência para abertura do exame e, posteriormente, após parecer favorável do Ministério 

Público, o acordo foi judicialmente homologado por sentença. 
 

Desde então, o TJBA estendeu esse procedimento para outros Balcões, prevendo 

esse tema e modelo de acordo no manual de procedimentos dos Balcões, sendo essa uma boa 

contribuição para o acesso à justiça de muitas pessoas que estão em condição de sub-registro. 

 

21 Pesquisa direta: Ficha de atendimento nº 56 do BJCFAN. 
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É oportuno esclarecer que a demanda para esses casos é a de reconhecimento de 

paternidade, de forma que a mediação será feita em casos em que não houver registro de pai 

biológico e em que não se verifica paternidade socioafetiva, devendo esses casos contar com a 

participação do Serviço Social e da Psicologia. 

Os demais casos que se referem à paternidade, pela complexidade e tipo  de 

matéria e interesse do menor, necessitam de instrução processual, devendo ser resolvidos pela 

via judicial. 

Essa iniciativa é muito significativa porque existem muitas pessoas  que 

apresentam dúvidas sobre sua paternidade e desejam esclarecer essa questão, mas não podem 

custear um exame de DNA ou contratar um advogado para ingressar com uma ação judicial. 

Para esses casos, num procedimento rápido, fácil e seguro, as partes podem realizar o exame 

e, ao chegar o resultado, em caso de ser positivo, já se faz a mediação com vistas à resolução 

da questão do nome, das visitas e alimentos, se for o caso. É mais uma forma de acesso à 

justiça de que as pessoas podem se valer para efetivarem seus direitos. 

 
 
 
5.5 O BJCFAN EM NÚMEROS 

 

Com o objetivo de fazer, também, uma análise quantitativa do projeto de 

mediação do BJCFAN e trazer uma abordagem gráfica a esse trabalho, os dados dessa 

pesquisa foram catalogados e manuseados para uma exploração gráfica que retrate 

visualmente seu desempenho. Os dados aqui expostos se referem, exclusivamente, ao trabalho 

desempenhado na mediação como projeto de extensão do curso de Direito, não estando 

abordados atendimentos de Psicologia ou Serviço Social. 
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Desde seu início, em Abril de 2009, até Junho de 2014, o Balcão atendeu a 2944 

clientes, perfazendo um total de 4458 atendimentos e 1198 acordos homologados 

judicialmente22, estando todas as fichas de atendimento, os acordos realizados e as sentenças 

emitidas devidamente arquivadas nas instalações do BJC. Isso significa que muitos clientes 

foram atendidos mais de uma vez. Isso pode acontecer quando o cliente retorna para informar 

o descumprimento de um acordo, quando conseguiu resolver algo que teria sido impeditivo 

para a formalização do acordo, como a falta de um documento, por exemplo, ou quando traz 

uma outra demanda para o serviço. 

GRÁFICO 3 
 
 

 
Fonte: TABELA 4, APÊNDICE. 

 
 
 

O ano de 2009 foi o ano em que se iniciaram as atividades do BJCFAN. No total 

foram realizados 351 atendimentos. No segundo semestre de 2009 e no primeiro semestre de 

2010 foram realizadas várias ações de divulgação dos serviços do BJCFAN23, o que pode   ter 

 
 
 

22 Dados dos relatórios do projeto enviados para a Coordenação do curso e disponível para consulta nas 
instalações do BJCFAN. 
23 BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EM CONVÊNIO COM A FACULDADE NOBRE. Relatório de 
atividades. Ano 2009 e 2010. Pesquisa direta. 
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causado o expressivo aumento do registro em 2010, que atingiu um total de 1215 

atendimentos. 

Entre 2011 e 2014 os registros revelam de 700 a 900 atendimentos por ano, sendo 

que em 2014 foram registrados, até o mês de junho, 468 atendimentos. Um dos fatores que 

pode ter contribuído para o aumento e manutenção dos registros, mesmo com a redução da 

divulgação do serviço, é que quase metade dos novos atendimentos do BJCFAN foi oriundo 

de indicação de antigos clientes, a partir do ano de 2011. É o que se observa por meio do 

GRÁFICO 4: 

GRÁFICO 4 
 
 

 

Fonte: TABELA 5, APÊNDICE. 
 
 
 
 

Na ficha de atendimento há um campo específico que identifica como o cliente 

teve ciência do serviço do Balcão. As referências mais registradas foram catalogadas para que 

fossem objetivamente visualizadas as formas pelas quais o cliente chega ao BJCFAN. 

O serviço do BJCFAN é indicado por antigos clientes, Defensoria Pública do 

Estado (DPE), delegacias e CRAS. Os clientes informam que o “fórum” indicou o serviço a 
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eles, significando que quando estavam buscando informações em algum cartório ou vara nas 

dependências do Fórum de Feira de Santana, alguém indicou o serviço do BJCFAN. Tome-se, 

por exemplo, o ano de 2013, retratado no Gráfico 5 para melhor visualização. 

 
 
 

GRÁFICO 5 
 
 

 

Fonte: TABELA 5, APÊNDICE. 
 
 
 
 

Após a análise dos dados, percebe-se no ano de 2013 que as indicações  de 

clientes, da DPE, do fórum e do CRAS integram 66% das indicações para o serviço do 

BJCFAN, sendo que 2% dos clientes conheceram o serviço através de indicação de 

advogados, 1% pelos meios de divulgação (marketing – MKT), não tendo nenhum registro de 

conhecimento por meio de ação social ou delegacia. 

As sessões de mediação compõem outro dado de importante análise neste  

trabalho. Como foi visto, não existe um procedimento específico para a mediação, tendo o 

BJCFAN utilizado aquele utilizado pelo CNJ. Assim, para fins de utilização desta pesquisa, 
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foram computadas como sessões de mediação apenas as sessões conjuntas, sendo as sessões 

individuais registradas em apartado. 

Observe-se que o ano de maior número de atendimentos registrados pelo  

BJCFAN foi o de 2010, com 1215 atendimentos.24 No entanto foi o ano de 2012 que contou 

com o maior número de sessões de mediação. Não foi apurada uma causa determinante para 

esse fato, mas percebeu-se que não há uma relação de causalidade entre o número de 

atendimentos e o número de sessões de mediação. Pode ser que o atendimento não seja  causa 

de competência do BJCFAN ou de mediação, o que gerará apenas orientação jurídica e/ou 

encaminhamento a outro serviço. 

 
 

GRÁFICO 6 
 
 

 

Fonte: TABELA 5, APÊNDICE. 
 
 
 

Da análise dos dados dos relatórios do BJCFAN foi possível ainda registrar o 

quantitativo de mediações que geraram acordo entre as partes e que foram encaminhados para 

homologação judicial. Ao longo dos cinco anos que integram a pesquisa deste trabalho,   89% 

 
24 Tabela 4, APÊNDICE. 
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dos casos de mediação resultaram em acordo, e apenas 11% foram catalogados como “não 

conciliados”25. É o que demonstra o Gráfico 7: 

 
 
 

GRÁFICO 7 
 
 

 

Fonte: TABELA 5, APÊNDICE. 
 
 
 
 

A não conciliação pode ter vários motivos e não significa dizer que a mediação foi 

mal sucedida. Pode ser que as partes tenham chegado a acordos parciais, que a mediação  

tenha sido frutífera a tal ponto que as partes sequer desejem ou necessitem formalizar o  

acordo e encaminhar para a homologação ou, ainda, pode ser que as partes verdadeiramente 

não tenham conseguido resolver o conflito e tenham optado por outro meio de resolução de 

controvérsias. No ano de 2010, apenas 04 dos 278 casos de mediação não resultaram em 

acordo, constituindo um importante recorde de 99% de acordo, advindo da mediação que   foi 

encaminhada para homologação judicial.26
 

 
 
 
 
 

25 Tabela 4, APÊNDICE. 
 

26 Tabela 4, APÊNDICE. 
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Esse dado é especialmente relevante para o projeto Balcão de Justiça e Cidadania, 

pois se trata de um programam do TJBA que visa resolver os conflitos antes do 

estabelecimento da lide. Isso quer dizer que o trabalho constitui uma mediação pré- 

processual, de forma que quando o processo surge no mundo jurídico a lide social já foi 

resolvida e o acordo será apenas homologado. Isso quer dizer que os 1198 acordos realizados 

pelo BJCFAN entre abril de 2099 e junho de 201427 são lides que deixaram de existir, 

contribuindo com uma realidade e economia processual, celeridade e satisfação de direitos. E 

além de resultados objetivos de economia e celeridade, essa é uma contribuição da mediação 

como forma de acesso à justiça para as pessoas que vivem no município de Feira de Santana e 

região, e que diante das dificuldades de acesso à justiça, encontram no BJCFAN uma 

oportunidade de efetivação de direitos e realização da justiça. 

Por fim, mister se faz ainda a exposição de uma outra constatação significativa 

para a justiça estadual em termos objetivos, que é a eficácia social do acordo estabelecido 

através da mediação. Dos 1198 acordos realizados pelo BJCFAN e que foram homologados 

judicialmente, apenas 116 foram descumpridos28, todos referentes à prestação de alimentos, 

não havendo, portanto, registro de descumprimento de acordo em nenhum outro caso. É o que 

se pode visualizar no Gráfico 8, que demonstra que a eficácia social do acordo é estimada em 

91% dos casos, conforme realizado pelo BJCFAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Ibidem. 
 

28 Ibidem. 
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GRÁFICO 8 
 
 

 

Fonte: TABELA 5, APÊNDICE. 
 
 
 
 

Não é possível afirmar que outros acordos não tenham sido descumpridos, pois 

para o cômputo desse dado é necessário que uma das partes compareça ao BJCFAN para 

informar ao mediador que o acordo foi descumprido, o que nem sempre acontece. Mas  

quando a parte busca o Balcão para informar o descumprimento é enviada nova carta-convite 

para a outra parte, para constatar se houve o descumprimento e quais suas causas. Após essa 

constatação, realiza-se o registro do não cumprimento do acordo e o mediador agenda uma 

sessão conjunta com as partes para ajudá-las nesse novo momento. 

 
 
 
5.6 O QUE FAZER E NÃO FAZER EM MEDIAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA 
DO BJCFAN 

 
 

Ao longo desse trabalho, foram apresentadas diversas técnicas e considerações 

sobre o desempenho prático da mediação, de forma que se pode compreender, ao menos que 

de forma inicial, como a mediação no Balcão de Justiça e Cidadania em convênio com a 
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Faculdade Nobre se desenvolve. Esse tópico tem como objetivo apresentar condutas que 

devem ou não serem reproduzidas em mediação, com base na experiência prática vivenciada 

no contexto do BJCFAN, sem desconsiderar as que já foram expostas. 

1. Não desconsidere o momento da preparação da sessão de mediação 
 

A preparação constitui parte relevante do processo de mediação e revela o cuidado 

e zelo com o procedimento. Nesse momento, o mediador deve colocar papel e caneta para uso 

das partes, conferir a temperatura e iluminação do ambiente e posicionar o mobiliário de 

forma adequada, utilizando cadeiras iguais, se possível, e estando atento para que a altura da 

cadeira esteja de forma igual para as partes e o mediador. 

2. Demonstre interesse pelo relato e posicionamento das partes 
 

O mediador deve ter uma escuta atenta e sua postura deve denotar que ele está 

interessado nas demandas, interesses e questões da parte. Por isso ele deve olhar todo o tempo 

para a parte que está falando, escutando com atenção e demonstrando compreensão pelo que 

está sendo dito. O mediador não deve demonstrar sinais de aquiescência ou concordância em 

excesso, de forma que se passe a impressão de que perdeu sua imparcialidade e aderiu ao 

posicionamento relatado. Ainda, o mediador não deve utilizar na sessão computadores, tablets 

ou telefone, de forma que aquele momento separado para a mediação seja visto como 

prioridade para as partes, que se mobilizaram para tentar resolver algo significativo para suas 

vidas. 

3. Demonstre imparcialidade nas mínimas coisas 
 

A imparcialidade deve ser sustentada em todas as condutas do mediador. Portanto, 

ele deve ser cortês e gentil, mas deve evitar excessos. Ele deve evitar tocar a parte, ainda que 

ela esteja alterada ou emocionalmente abalada; nesses casos, pode-se oferecer uma água – o 
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que deve ser estendido à outra parte – e fazer uma sessão individual. Em casos que a parte 

precise de um acolhimento diferenciado, ela deve ser encaminhada, se quiser, ao serviço de 

psicologia, e se este não existir, a melhor opção é uma sessão individual e a remarcação da 

sessão conjunta. 

O mediador deve estar atento ao tempo destinado ao relato de cada parte e à  

sessão individual. Cada mediando expõe seu contexto de uma forma, podendo falar mais ou 

menos que o outro. Mas cabe ao mediador compreender essa situação e criar as mesmas 

oportunidades para as partes, evitando que uma das partes se sinta prejudicada com o tempo 

dispensado à outra. 

4. Faça as anotações necessárias 
 

A começar pelo nome das partes, tudo o que é significativo, relatado pelas partes 

e percebido pelo mediador, deve ser anotado para que facilite a mediação e objetive os pontos 

que precisam ser visitados e devidamente trabalhados. As questões legislativas ou outras 

informações relevantes devem estar às mãos do mediador, caso precise. 

Deve-se especial atenção à questão do sigilo dessas anotações, de forma que elas 

devem ser guardadas em local apropriado, ficando na ficha, arquivo ou agenda institucional 

apenas informações genéricas como designação de dia e horário da sessão, nome das partes 

envolvidas e o mediador do caso. As demais informações devem ser anotadas em separado 

para consulta exclusiva do mediador do caso e, após o fim da mediação, essas anotações 

devem ser destruídas. 

5. Aguarde a maturação do processo 
 

Pode ser que as partes estejam se comunicando tão bem que os contornos da 

mediação sejam bem pontuais, sendo quase uma negociação direta. Quando isso ocorre, ela 
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deve ser apenas acompanhada. Mas se esse não foi o contexto do caso, a mediação irá  

requerer tempo e cuidado. Evite antecipar as fases da mediação ou permitir que as partes o 

façam. Dê ao processo o crescimento gradativo e necessário para se resolver as questões e se 

trabalhar os interesses e sentimentos. Aguardar com resiliência é uma tarefa para o mediador, 

que deve demonstrar para as partes que a necessidade desse tempo é um desafio, ainda mais 

numa época de tantos imediatismos e facilidades. Deixe, portanto, que as partes gerem, criem 

a solução. 

6. Faça discípulos 
 

Ao lidar com a mediação, esteja atento às questões técnicas, sendo específico e 

claro na atuação para que os alunos e demais envolvidos possam aprender mais rapidamente. 

Incentive a capacitação e busque meios de implementá-las no programa em que trabalha. No 

dia-a-dia, forme discípulos, pessoas que estejam dispostas a seguir, com dedicação, ao que 

lhes está sendo ensinado, encarando aquele serviço não só como um estágio, projeto de 

extensão ou programa institucional, mas como um serviço enobrecedor e humano, uma 

vocação social para a pacificação e realização pessoal. Assim, oportunize também um 

aprendizado prático que pode ser resumido da seguinte forma: “eu faço e você vê; a gente faz 

junto; e agora você faz e eu vejo”. Assim se formam discípulos, assim implementa-se uma 

cultura de mediação sadia e técnica, com arcabouço teórico, mas com prática e humanidade. 

Ao oportunizar o aprendizado da mediação, peça autorização às partes para que o futuro 

mediador seja um ouvinte; num outro caso, para que seja coparticipante; e num outro, peça 

autorização para que ele seja o mediador e fique como ouvinte. Assim será possível formar 

bons mediadores para contribuir com esse processo sadio e emancipador, que é a mediação. 
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CONCLUSÃO 
 

Conforme ficou demonstrado neste trabalho, a mediação é uma forma adequada  

de resolução de controvérsias e é indicada para a resolução de conflitos oriundos de 

relacionamentos de natureza continuada, constituindo-se em uma forma de acesso à justiça 

que viabiliza o exercício dos direitos e dos deveres das pessoas e contribui para a  

emancipação e formação da cidadania ativa das partes. Por ter um procedimento flexível ela 

pode ser aplicada em diversas áreas de atuação, tais como: mediações escolares, familiares, 

condominiais, trabalhistas, hospitalares, dentre outras. 

Diante do exposto é possível afirmar que essa pesquisa alcançou o objetivo 

proposto de analisar o Balcão de Justiça e Cidadania em convênio com a Faculdade Nobre 

como promotor de acesso à justiça no município de Feira de Santana-BA e região, explorando 

o Projeto do Balcão de Justiça e Cidadania e o BJCFAN, bem como estudar sua forma de 

funcionamento, procedimento, demandas mais usuais e os resultados obtidos. Além disso,   

esta pesquisa contemplou a análise da participação inicial dos serviços de Psicologia Jurídica  

e Serviço Social, no âmbito do BJCFAN. 

No que se refere ao modo como se deu o desenvolvimento desse trabalho, foi feita 

uma pesquisa direta as 2.944 fichas de atendimento do BJCFAN, sendo os dados tidos como 

relevantes tabulados para manuseio e exploração gráfica. Verificou-se que, entre o período de 

abril de 2009 e junho de 2014, o BJCFAN atendeu a 2.944 clientes, dos quais foram   gerados 

4.458 atendimentos e 1.198 acordos homologados judicialmente. Nesse período foram 

realizadas 2.135 sessões conjuntas de mediação e o serviço contou com a participação de 173 

alunos do curso de Direito. Verificou-se ainda dos dados coletados que a eficácia social da 

mediação realizada pelo BJCFAN é de grande relevância, uma vez que foi observado um 

índice de 91% de cumprimento dos acordos homologados judicialmente. 
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Constatou-se também que o BJCFAN disponibiliza serviços de Psicologia  

Jurídica e de Serviço Social numa perspectiva de oferecer um atendimento mais completo aos 

seus clientes. Para promover a articulação com as redes de serviço socioassistenciais, o 

BJCFAN conta com um serviço de assistência social que, desde sua implantação, em abril de 

2010 até junho de 2014, realizou 150 atendimentos. O serviço de Psicologia tem a finalidade 

de fazer o acolhimento e ajudar na compreensão do contexto do conflito para racionalização 

do processo de mediação e clareza na manifestação de vontade do cliente, tendo realizado no 

período de fevereiro de 2012 a junho de 2014 um total de 56 atendimentos. 

Além dessas informações objetivas, a pesquisa relatou que mais da metade dos 

casos para mediação no BJCFAN são demandas de direito das famílias, tendo o ano de 2014 

registrado o alcance de 90% dos casos. Esse é mais uma comprovação de que a mediação é 

adequada para resolver conflitos oriundos de relações continuadas, sendo essa grande área de 

atuação do BJCFAN. 

O trabalho traz ainda algumas sugestões de ordem prática acerca da mediação 

desenvolvida no BJCFAN e que puderam ser observadas durante o período da pesquisa, as 

quais foram reunidas e relatadas para fazer uma contribuição a quem trabalha com a mediação 

voluntária. 

O que restou demonstrado com essa pesquisa é que a mediação não é um meio de 

resolução de conflitos alternativo ao Poder Judiciário, mas um mecanismo adequado de 

solução de controvérsias de relações interpessoais continuadas, constituindo uma via 

democrática de acesso à justiça e à cidadania, sendo, inclusive, um possível canal para a 

concretização e defesa dos Direitos Humanos. Demonstrou-se, ainda, que no município de 

Feira de Santana –BA e região, o BJCFAN é um veículo de implementação de acesso à 

justiça, na medida em que oferece um serviço de mediação qualitativo e relevante. 
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APÊNDICE -  Tabelas simples 
 
 
 
 

TABELA 1 

Controle de atendimento parcial – Ano 2009 
 
 

Mês/ano Total Tipos de demandas 
 Divórcio União 

Estável Alimentos Rec. 
Pater 

Reais / 
Viz 

Não 
Inf. 

Sep. 
Jud Outros 

Maio/09 26 8 0 3 0 3 0 3 9 
Jun./09 11 3 0 2 0 0 0 1 5 
Ago./09 27 9 0 1 2 0 3 6 6 
Set./09 66 21 3 10 5 2 3 5 17 
Out./09 72 25 1 12 8 0 4 10 2 
Nov./09 79 16 6 16 9 3 3 13 13 
Dez./09 30 5 2 8 2 0 0 7 6 

Total 311 87 12 52 26 8 13 45 68 
 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, ano 2009. 
 
 
 
 
 
 

TABELA 2 

Controle de atendimento parcial – ano 2014 
 
 

Mês/ano Total Tipos de demandas 
 Divórcio União 

Estável Alimentos Rec. 
Pater 

Reais / 
Viz 

Não 
Inf. Outros 

Abr./14 58 27 8 17 4 0 0 2 
Maio/14 51 27 4 17 1 0 0 2 
Jun./14 9 4 0 3 0 1 0 1 
Total 118 58 12 37 5 1 0 5 

 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, ano 2014. 
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TABELA 3 
 

Sexo do Cliente 
 
 

Ano Sexo Masculino Sexo Feminino 
2009 94 217 
2010 165 436 
2011 205 308 
2012 137 387 
2013 80 251 
2014 23 90 

Total 704 1689 
 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, anos 2009 a 2014. 
 
 
 
 
 
 

TABELA 4 
 

Atendimentos, Sessões e Acordos – 2009 a 2014 
 
 

 
Ano Número de 

Atendimentos 
Número de Sessões 

de mediação 
Acordos 

realizados 
Não 

conciliados 

Acordo de 
alimentos 

descumprido 
2009 351 241 75 25 4 
2010 1215 350 274 4 0 
2011 810 496 424 44 16 
2012 918 649 250 35 37 
2013 696 283 123 33 38 
2014 468 116 52 14 21 

Total 4458 2135 1198 155 116 
 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, anos 2009 a 2014. 
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TABELA 5 
 

Origem da clientela do BJCAFAN 
 
 
 

Ano Como tomou conhecimento do BJCFAN 
 Cliente MKT Ac Soc Adv DPE Fórum CRAS Deleg Outros Não Inf. 

2009 40 20 34 1 5 37 7 21 65 81 
2010 191 18 1 5 38 67 36 38 141 56 
2011 192 9 2 4 10 56 18 12 61 149 
2012 226 6 2 8 23 76 56 3 92 32 
2013 119 2 0 7 34 42 23 1 86 17 
2014 69 2 8 0 5 9 4 1 15 5 

Total 768 55 39 25 110 278 140 75 445 335 
 

Fonte: Pesquisa direta – Fichas de atendimento do BJCFAN, ano 2009 a 2014. 
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ANEXO - Ficha de atendimento do Balcão de Justiça e Cidadania 
 
 
 


