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A lei de mediação
visa modifi car a cultura 

do litígio judicial, 
uma vez que a justiça 
brasileira encontra-se 
sobrecarregada. Aderir 
a esse recurso é uma 
forma de ão agravar 
essa situação, o que 
com o tempo pode 

trazer mais celeridade 
ao Poder Judiciário.
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INTRODUÇÃO

Nesse exemplar vamos falar sobre mediação. Faremos também uma breve 

introdução e uma indicação de obras para que o leitor faça por si, e a seu gosto, 

o aprofundamento que o assunto merece. Esse instrumento tão debatido, que 

fez uma revolução no meio jurídico brasileiro, se tornando o queridinho dos 

adeptos a autocomposição. É verdade que a mediação sempre existiu. Porém, 

atualmente, se torna mais necessária, em virtude do aumento nas dificuldades 

e nos conflitos gerados pelas tensões individuais e sociais que são agravadas 

pela não-comunicação do processo judicial tradicional.

BOA LEITURA.
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O judiciário mudou?

“SE A TRANQUILIDADE 
DA ÁGUA PERMITE 

REFLETIR AS COISAS, 
O QUE NÃO PODERÁ 

A TRANQUILIDADE DO 
ESPÍRITO?”

Chuang Tzu



8

MEDIARB, assim como os mais modernos doutrinadores e estudiosos do 

mundo jurídico, crê que várias demandas não necessitam do poder judiciário 

para que sejam solucionadas.

Acreditamos, também, que isso não viola a garantia constitucional do acesso à 

justiça, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, 

os métodos autocompositivos de solução de litígios andam de mãos dadas 

com o judiciário, sendo hoje seu instrumento mais moderno, atual e efi caz para 

formulação de acordos.

O acesso à ordem jurídica justa hoje pode ser feito por meio de equivalentes 

jurisdicionais. Isso permite a MEDIARB cumprir tal papel de forma mais célere, 

mais econômica e mais satisfatória para os envolvidos.

Para que a sociedade atual se torne 

mais prospera e harmônica, decisões 

precisam ser tomadas rapidamente e 

a resolução de confl itos também deve 

se dar em uma velocidade que o poder 

judiciário não consegue oferecer.

Temos, cada dia menos, tempo para 

fazer as coisas que são básicas para 

a vida. Assim, não pegamos fi las, não 

vamos as lojas realizar tomada de 

preço, não carregamos mais livros e 

nem perdemos tempo cozinhando. 

Tudo já chega pronto até nós.  

Pedimos comida, transporte e compramos qualquer item por aplicativos. O 

comércio mundial e as pessoas tiveram que se adaptar para reduzir os custos 

e o tempo de cada operação a ser realizada. 

Então, essa evolução social da última década, deixa claro, que mudamos a 
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maneira com a  qual nos relacionamos com o mundo. Isso quer dizer que 

mudamos também a maneira com a qual resolvemos nossos confl itos, sejam 

eles iminentes, emergentes ou latentes.

Não cabe mais na rotina 

do empresariado e do 

consumidor, do empregador 

e do empregado, e por que 

não, da própria administração 

pública e dos cidadãos 

dispor tempo e energia vital 

para enfrentar um processo 

judicial em meio ao turbilhão 

de mudanças de um mundo 

totalmente apressado pelas 

facilidades tecnológicas.

A lei 11.419/06 foi a primeira a abordar o tema da informatização do processo 

judicial e pode ser considerada a prima medida de modernização do poder 

judiciário, sob o comando do CNJ. Sabemos que tais providencias, foram e 

ainda são incondicionalmente necessárias.

Porém, os resultados alcançados 14 anos após iniciada a aproximação 

do judiciário com a tecnologia e modernidade ainda são muito tímidos se 

analisados pelo viés de um processo judicial.

A advocacia vem passando 

por um período de muitas 

mudanças. Modernizar a 

atuação dos escritórios 

jurídicos tornou-se uma 

necessidade. A tecnologia 

invade o mercado  e 

escritórios tradicionais 

perdem clientes a cada dia. 
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Com o cenário transformado, o advogado precisa agir como empresário 

jurídico. Modernizar o escritório, entregar uma prestação serviço ágil e com 

qualidade são fatores decisivos para o sucesso. E é exatamente nesse ponto 

que a MEDIARB pode te ajudar. 
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O papel do advogado na mediação

Como veremos a seguir, a mediação conduz os mediandos para que se orientem 

e localizem quais são os seus interesses e a melhor forma de comunicá-los. 

Acolhe também os interesses opostos, construindo um acordo viável a todos. 

Nesse novo olhar para o confl ito, o velho papel do advogado que muito se 

baseava no poder de permutar, propor, negociar e desqualifi car os argumentos 

à outra parte torna-se obsoleto. 

Nesse novo método de 

solução de controvérsias 

proposto pela mediação, o 

advogado deve atentar tanto 

para as necessidades de seu 

patrocinado, quanto para as 

necessidades do outro.

Com um olhar jurídico 

prospectivo, o advogado 

assessora a edifi cação 

possibilidades originais  

de ganho mútuo, já que o 

mediador é impedido por 

lei de sugerir soluções 

ou resoluções para as 

divergências.

Na mediação, também é exclusividade do advogado fornecer orientação 

jurídica. O que o mediador, por força de lei, também está proibido de fazer para 

garantir imparcialidade. Essa é uma responsabilidade importantíssima diante 

de um Direito tão complexo como o brasileiro.

Este olhar técnico do advogado deve orientar e avaliar se juridicamente as 
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opções geradas, os comprometimentos e as vontades dos mediandos é 

praticável ante a lei e o Direito.

Essa nova postura da advocacia moderna em nada se assemelha com a 

função de indicar qual solução o Direito prevê para situações semelhantes. 

Na mediação, a lei funciona como um limite para a diversidade dos termos do 

acordo, nunca como parâmetro. Dessa forma, as partes não estão obrigadas a 

seguir as decisões de qualquer instância, os costumes ou as recomendações 

do judiciário e, sim,  respeitar 

a indicação legal sobre o 

assunto.

O advogado tem, ainda, 

a função de zelar pelo 

atendimento aos princípios 

da mediação, como  

imparcialidade, boa-fé, 

busca pelo consenso, 

competência, voluntariedade, 

autonomia da vontade tanto 

dos mediadores quanto da 

instituição auxiliar da justiça, 

conhecidas como Câmaras 

Privadas de Mediação.

Dessa maneira, o advogado 

quando apreende a real 

função da mediação torna-

se patrono dos interesses de 

seu representado, aliado na 

guarda dos procedimentos de 

mediação e correligionário da 

legislação pátria.
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Ao passo que os mediandos concretizam o acordo, cabe os advogados auxiliar 

o mediador na redação o termo de encerramento, conforme a lei, com sua 

expertise e conhecimento técnico, porém, sempre em linguagem clara e 

entendível pelos mediandos.
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O que é mediação

 “O SER HUMANO 
ENCOLERIZADO NÃO É 
UM BOM ENTENDEDOR. 

LOGO, PARA QUEM ESTÁ EM 
CONFLITO, MEIAS PALAVRAS 

NÃO BASTAM”
        

Mary Andrea Jurumenha
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A mediação começou a ter notoriedade no Brasil no início deste século, 

principalmente, com o advento da Resolução nº 125/2010 editada pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Pouco tempo depois, ganhou lei própria 

e amplo estímulo pelo novo Código de Processo Civil inaugurado em 2016. 

Surfando a onda de inovação do judiciário, aparece a mediação.

A mediação tornou-se o 

método autocompositivo 

mais difundido no Brasil. 

Isso ocorreu logo após a 

aprovação da Lei 13.140/2015 

e do próprio  Código de 

Processo Civil Brasileiro, 

Lei 13.105/2015. Leis que 

deram ênfase às formas de 

conciliação e mediação como 

conhecemos hoje, tornando-a 

uma etapa pré-processual 

obrigatória, seja no judiciário, 

seja em uma câmara privada. 

Portanto, compreender esse 

fenômeno jurídico, suas 

implicações e usos existentes 

tem sido cada vez mais 

essencial, não somente aos         

profi ssionais da área jurídica, 

mas à população como um 

todo.

Na MEDIARB, a mediação se 

constitui para além da forma 

consensual de solução de confl itos na qual um mediador capacitado facilita 

a comunicação entre as partes, assessorando no tratamento adequado da 
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questão abordada, e torna-se um procedimento de gestão ágil de confl itos.

A Mediação transcende à solução e transforma um contexto adversarial em 

colaborativo. É um processo totalmente confi dencial e voluntário, onde a 

responsabilidade das decisões cabe às partes envolvidas.

Na MEDIARB, a Mediação possui uma métrica pedagógica que a difere da 

negociação, da conciliação e da arbitragem. Constitui-se, desse modo, em 

uma alternativa ao litígio, um meio efi caz para o resolver e um importante 

instrumento de pacifi cação social e desjudicialização de processos.

A mediação é uma atividade técnica, exercida por um terceiro imparcial, o 

mediador, que aproxima as partes e facilita o diálogo.

O mediador não tem o poder decisório sobre a causa em questão, logo, não 

julga, não aconselha, estimula as próprias partes a construírem a melhor 

solução. 

Cabe ao mediador simplesmente harmonizar as diferenças, criar um ambiente 

positivo e urbanizado, com uma sequência lógica de atos e técnicas para que as 

partes consigam dialogar e chegar a um consenso.

Na Mediarb o processo mediatório  tem a fi nalidade de reestabelecer a 

comunicação e equipar as partes com ferramentas de comunicação assertiva 

que lhes permitirão resolver e, também, evitar futuros problemas.
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Mediador

 “CONVIVER É UM EXERCÍCIO 
DE CONTROLAR O “EU” E 

DEIXAR O OUTRO EXISTIR” 
        

Leandro Karnal

Mantenha sua mente 
aberta. Confi e no método. 
Conseguiremos resolver o 
problema da maneira mais 
adequada possível. Afi nal, 

estamos aqui para isso.
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A prática da Mediação requer conhecimento e treinamento específi co de 

técnicas primorosas. O Mediador MEDIARB deve qualifi car-se e aperfeiçoar-se, 

melhorando continuamente suas atitudes e suas habilidades. Deve preservar a 

ética e os valores da MEDIARB, além da credibilidade do instituto da Mediação 

por meio de sua conduta profi ssional e social.

Seguindo as regras legais, 

qualquer pessoa pode ser 

um mediador e poderá ser 

escolhida pelas partes ou 

designado pelo tribunal 

como mediador judicial  ou 

mediador extrajudicial . Basta 

orientar-se pelas regras de 

cada nicho de atuação.  

Os mediadores da MEDIARB 

são treinados e capacitados 

para o enfrentamento das 

mais diversas situações,  entre 

elas, o dever de classifi car 

o nível de intensidade dos 

confl itos, que podem ser 

latentes, emergentes ou 

manifestos. 

Ainda que sempre correndo 

o risco de enfrentar a 

resistência de indivíduos e 

grupos às mudanças, certos 

procedimentos por parte do 

agente de mudança podem 

ser úteis para evitar ou pelo 

menos diminuir os impasses:



19

a) A resistência a mudanças poderá ser evitada na medida em que o agente de 

mudança auxilie os que serão afetados por ela a compreender sua necessidade.

b) A resistência diminuirá na proporção em que as pessoas afetadas tenham 

a oportunidade de reclamar e “desabafar” abertamente sobre a mudança 

introduzida.

c)A resistência pode não ocorrer ou 

ganhar pequenas proporções se as 

pessoas afetadas participarem da 

defi nição do caráter e da forma da 

mudança a ser implantada.

d) A resistência será menor na 

medida em que as pessoas a serem 

afetadas pela mudança puderem 

participar do levantamento dos 

fatos que justifi cam a mudança 

pretendida.
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Classifi cando os confl itos

“NÃO GOSTO DE ME RODEAR DE 
PESSOAS QUE DIZEM SIM A TUDO. 

ACREDITO NO FATO DA CRIATIVIDADE 
NASCER DO CONFLITO DE IDEIAS”

        
Tim Hurson



21

Vamos fazer aqui uma breve análise sobre esses níveis confl ituosos, lembrando 

que, nos cursos, treinamentos e aperfeiçoamento essa explanação é melhor 

trabalhada:

Confl itos latentes: caracterizados 

pelos confl itos que ainda não se 

estabeleceram, mas tudo indica que 

se estabelecerão. Ou seja, estão 

na iminência de gerar efeitos. É 

importante minimizar as causas, 

identifi cando as pessoas que 

serão afetadas, buscando diluir a 

divergência e eliminá-la.

Confl itos emergentes: São disputas 

em que as pessoas que divergem 

são facilmente identifi cadas. A 

discordância está estabelecida e 

as questões que nutrem o confl ito 

estão nítidas, entretanto não 

ocorreu nenhuma ação para se 

resolver o problema. As pessoas já 

se reconhecem em disputa, podendo 

haver alteração de humor ao se 

relacionarem, mas nenhuma das 

partes sabe como resolver o problema, 

emaranhando-se cada vez mais. Para 

gerenciar é necessário compreender 

o que está acontecendo.
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Confl itos manifestos: São aqueles em 

que as pessoas estão envolvidas em 

uma disputa óbvia, já legitimada por 

uma plateia, porque não conseguiram 

o entendimento, chegando a um 

impasse que precisa de uma mediação 

adequada. Neste caso, é preciso mudar 

a abordagem para minimizar os ânimos e 

conquistar a confi ança, visando resolver 

o problema.

Cabe ainda ao mediador ser imparcial no trato com os mediandos, dispensando 

a todos o mesmo respeito e atenção. Para que essa tarefa seja realizada com 

maestria, é preciso despir-se da condição humana de julgador e acolher as 

dores, anseios e angustia de todos os envolvidos. 

Muitas técnicas podem ser utilizadas por mediadores para que seu trabalho 

alcance êxito. Desde PNL, CNV, JR, Psicologia... Essas e demais técnicas foram 

estudadas e estão contidas no volume anterior. 
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Lembramos que o mediador é um especialista em técnicas negociais e 

comunicação. Sua atuação será sempre imparcial. Sua função maior não é a 

de propor soluções, mas de intermediar vontades e necessidades, facilitar o 

diálogo, e acima de tudo, dirimir desacordo.

O mediador, ao identificar e classificar o conflito, analisa os graus de maturidade 

de cada envolvido em relação à sua atuação e colaboração para que o conflito 

atingisse o status atual.

A atuação do mediador está estritamente ligada ao âmbito do direito, uma 

vez que, quando preside uma sessão de mediação, assume o papel de auxiliar 

da justiça. Entretanto, a formação acadêmica de bacharel em direito não é 

obrigatória para atuação em Tribunais ou Câmaras Privadas.

Independe da formação, é importante desenvolver o dom de pacificar. 

Importante ter em mente que o mediador é um ator social que entra em 

cena com arcabouço na legislação brasileira. Embora tenha autonomia para 

presidir uma sessão e tomar as decisões necessárias sobre seu andamento ou 

encerramento, ele não é protagonista.
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Também  precisamos  nos ater que a fl exibilidade  dos procedimentos 

mediatórios não nos permite agir com incoerência. Uma vez que a mediação, 

embora não possua uma codifi cação que a defi na, segue sim um rito 

procedimental.

Algumas fases são indispensáveis para uma boa resolução e para que se 

alcance os ideais do procedimento. Vamos, a seguir, estudar o passo a passo 

vital para o sucesso de qualquer mediação.

Resolvemos
 isso na

 conversa,
Ok?
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Preparação para a mediação

“EDUCAR-SE É CONQUISTAR A 
CAPACIDADE EM GERENCIAR 
MELHOR OS CONFLITOS, SEM 
NECESSIDADE DE VIOLÊNCIA 

INTERNA E EXTERNA”

Comentário do autor da frase: confl itos 
sempre existirão, a forma de tratá-los é 

um preparo educacional, “bons hábitos”, 
em todos sentidos.

        
Elanklever
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Já sabemos que a Mediação é o método autocompositivo mais aceito no Brasil. 

As partes são os atores principais da solução, apoiadas por um mediador que, 

embora seja coadjuvante na tomada de decisão, assume o papel de presidir a 

sessão,  conduzindo-a com independência, urbanidade e imparcialidade.

Durante todo as etapas do procedimento, as partes devem ser estimuladas 

a produzir soluções viáveis, criativas e que facilitem a solução do conflito 

apresentado.

Então, uma vez que não existe delegação de jurisdição, tampouco, delegação 

de decisão a terceiro, as partes são as protagonistas. Assim, é necessário todo 

um planejamento, uma roteirização, a fim de conscientizar cada envolvido 

sobre as características e implicações do método, visando, é claro, um bom 

termo de entendimento entre todos.

Para que o procedimento mediatório seja eficaz, é importante que cada pessoa 

tenha a todo tempo clareza das suas atribuições.

Esta preparação para mediação não é feita somente por mediadores de 

Câmaras Privadas ou Tribunais. Existe um preparo, que envolve os advogados 

e seus clientes, que irá variar conforme a complexidade do conflito tratado:

a) Dividir responsabilidades;

b)  Separar os papéis a serem assumidos por cada participante;

c) Compatibilizar as agendas;

d) Eleger estratégias de negociação;

e) Estudar alternativas (plano B, C e se possível D);

f) Avaliar o que deve ser exposto para tratar a lide sociológica;

g) Avaliar o que deve ser exposto para tratar a lide jurídica;

h) Avaliar e elencar elementos que podem dificultar o entendimento das 

partes;

i) Observar qual a dor da outra parte e preparar-se para acolhe-la;

j) Criar um ambiente seguro e confortável no qual seja possível expor 

fraquezas e forças sem se sentir ameaçado.
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A preparação se assemelha a um roteiro no qual cada ator terá autonomia para 

atuar livremente sob os olhares cuidadosos e atentos do mediador, que irá 

dirigir esse espetáculo maravilhoso e transformador que é a mediação.

Esse é o caminho perseguido para atingir a pacifi cação social por meio da 

transformação dos confl itos em termos de entendimento entre os envolvidos. 
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conclusão

Está claro que a mediação é instrumento de pacificação pessoal e social. 

Através do diálogo devolve às partes o poder de decisão. Isso propicia que 

as soluções sejam duradouras e levem em consideração as necessidades e 

possibilidades de cada uma. 

Ao entender a origem do conflito, é possibilitado que as partes planejem, 

juntamente com advogados e gestores, o procedimento e optem pela 

espécie de mediação mais adequada ao caso.

É importante que se busque um plano e uma estratégia de negociação em 

que ambas as partes tenham satisfação com o resultado. Esse é o papel 

da MEDIARB, auxiliar, prever, gerenciar e humanizar os procedimentos 

mediatórios para que, assim, o real sentido de justiça esteja ao alcance de 

todos.
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