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RESUMO 

A mediação é um método de resolução de conflitos, cujas origens remontam há mais de 

2500 anos. Consiste na participação de um terceiro que auxilia a comunicação entre as 

partes conflituosas. A pesquisa consistiu em um estudo exploratório acerca das 

atividades que ocorrem em um Programa de Mediação de Conflitos Familiares 

desenvolvido pelo Núcleo de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos de uma 

Instituição de Ensino Superior. Teve por objetivos fornecer informações relativas à 

visão do jurisdicionado sobre o atendimento e desenvolvimento das sessões de 

mediação realizadas no Fórum de Santa Felicidade. Para tanto , foi aplicado um 

questionário contemplando sete quesitos após o encerramento da última sessão realizada 

em cada conflito, bem como uma entrevista semiestruturada em período superior a três 

meses da celebração do acordo. Os resultados apontaram, quanto à avaliação do 

atendimento prestado, que dos 16 usuários atendidos, apenas um classificou o 

atendimento como “muito ruim”; dois classificaram como “razoável” e os demais 13 

classificaram como “muito bom”. Quanto à satisfação do usuário com a solução 

alcançada na mediação, um atendido relatou que a mediação “de jeito nenhum” 

proporcionou uma solução satisfatória para o conflito; o mesmo índice foi observado 

para as categorias “não”, “possivelmente não” e “talvez”; dois medidos relataram que a 

mediação “possivelmente” proporcionou uma solução satisfatória, mesmo índice dos 

que relataram “sim”; os demais oito relataram que “com certeza” a solução alcançada 

para o conflito foi satisfatória. Acerca da utilidade das informações prestadas pelo 

mediador em uma eventual disputa no futuro, um dos participantes relatou que “de jeito 

nenhum”, mesmo número observado entre os que relataram “possivelmente sim”; três 

atendidos relataram que “sim”, enquanto os demais 11 informaram que “com certeza”. 

Com relação à possibilidade de submeterem um novo conflito à apreciação deste núcleo 

de mediação dois participantes relataram que “de jeito nenhum”, enquanto um informou 

que “possivelmente sim”; os demais 13 participantes afirmaram que “com certeza”. No 

tocante à evolução do relacionamento social, nove dos entrevistados entenderam que o 

relacionamento manteve-se satisfatório, enquanto sete responderam que não se manteve 

satisfatório. Da análise dos procedimentos adotados na sessão e a percepção dos 

usuários, concluiu-se que os jurisdicionados não estabeleceram conexão entre a 

identificação das fases da sessões e o sucesso do procedimento, o que coaduna com a 

moderna teoria transformativa da mediação. Da análise do cumprimento do acordo, dois 

entrevistados relataram que o acordo não tem sido cumprido, quatro afirmaram que o 

acordo tem sido cumprido parcialmente, e dez indicaram que o acordo alcançado nas 

sessões de mediação tem sido cumprido integralmente. O desafio existente, na 

submissão da atividade do Núcleo de Mediação ao crivo do usuário, foi superado pelo 

retorno de informações fundamentais para a evolução do método implementado nas 

sessões de conflitos familiares. 

  

Palavras-chave: resolução de conflitos; métodos autocompositivos; mediação. 
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ABSTRACT 

Mediation is a form of conflict resolution whose origins go back over 2500 years in the 

past. This alternative method consists in a third party aiding on the development of 

communication among conflicting parties. This research consisted of an exploratory 

study regarding the activities performed in a Program of Family Conflicts Mediation 

developed by the Nucleus of Alternative Forms of Conflict Resolution of a Higher 

Education Institution. The following work had as objectives: providing information 

related to the view of those under the jurisdiction about the offered service, and the 

development of the mediations, which took place in Santa Felicidade’s court. In order to 

do that, a questionnaire with seven questions was applied after the ending of the last 

session performed on each conflict-solving process, as well as a semi-structured 

interview applied in a period no less than three months after the signature of the 

contract. As regards the evaluation of the service provided, out of sixteen people 

assisted, only one rated the service as “very bad”, two rated it “reasonable” and all the 

others rated it as “very good”. As for the satisfaction of the users with the resolution 

achieved, one answered that the mediation “in no way” offered a satisfactory resolution 

for the conflict; the same number of people answered “no”, “possibly not” and “maybe” 

for this question; two people responded that the mediation “possibly” provided a 

satisfactory outcome – same amount that answered “yes”, while the other eight replied 

that “definitely” the resolution achieved for the conflict was satisfactory). Concerning 

the usefulness of the information provided by the mediator in an eventual dispute in the 

future, one of the participants replied that “in no way” was it useful, the same number 

was observed with the answer “possibly yes”, while three people answered “yes” and 

the other 11 replied “definitely”. With regards to the possibility of presenting a new 

conflict for the appraisal of this Nucleus of Mediation, two people answered “no way”, 

while one participant commented that “possibly yes”; the other 13 stated that they 

would “definitely” do it. As for the evolution of the social relationship, nine of the 

interviewed understood that the relationship remained satisfactory whereas seven 

replied that it did not. The analysis of the procedure adopted in session and the 

perception of the users showed that those under jurisdiction did not establish a 

connection between the identification of the stages of the sessions and the success of the 

procedure, a datum which is in agreement with the transformative mediation modern 

theory. On the agreement fulfillment question, two interviewed answered that the 

agreement has not been completely fulfilled, four replied that the agreement has been 

partly fulfilled and ten stated that the agreement stablished on the mediation sessions 

has been wholly fulfilled. The existing challenge, regarding the appraisal from the user 

of the activity of the Nucleus of Mediation, was overcome with the feedback of 

fundamental information to the evolution of the implemented method on the family 

conflict sessions. 

  

Key words: conflict resolution, consensual methods, mediation 
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APRESENTAÇÃO 

A análise objetiva da afirmação de Thomas Hobbes de que não existe critério de 

justo e injusto fora da lei positiva, pode conduzir a comunidade acadêmica, bem como a 

sociedade em geral, ao entendimento de que não há como resolver uma situação 

conflituosa sem a sua respectiva adequação a determinado texto legal. Por conseguinte, 

jamais seria possível solucionar um conflito sem submetê-lo à apreciação de um ente 

estatal, in casu, o Poder Judiciário, que seria o responsável pela aplicação da norma ao 

caso concreto, visto que detentor do monopólio da jurisdição (Azevedo, 2013). 

Esta visão que restringe a solução dos conflitos ao processo judicial, combinada 

com outros fatores, contribuiu para a formação do que hoje é chamada “cultura da 

litigância” ou “cultura da sentença”. Atualmente o Poder Judiciário, manifestado na 

prestação jurisdicional propriamente dita, é visto por grande parte da população como o 

único meio de resolução de seus conflitos. Questões familiares, que poderiam ser 

resolvidas em cartório, são encaminhadas aos corredores das abarrotadas Varas de 

Família. Demandas trabalhistas, facilmente solucionáveis nas defasadas Comissões de 

Conciliação Prévia, se acumulam nas Varas do Trabalho. Conflitos de vizinhança, som 

alto, cachorro chato, inquilino mal-educado são assuntos que se acumulam nas filas de 

reclamação dos Juizados Especiais, criados para solucionar um problema que 

permanece insolúvel: como garantir o acesso à Justiça a todos os cidadãos e ao mesmo 

tempo retirar o Poder Judiciário da atual situação calamitosa? (Watanabe, 2013) 

O Judiciário é um universo à parte. Adentrar em seus meandros é penetrar o 

impenetrável. Os jurisdicionados desconhecem completamente este universo, com 

linguagem própria, vestimentas distintas, apego à forma e à hierarquia. No entanto, mais 

de 100 milhões de processos estão em trâmite. Estruturas engessadas. Insuficiência de 

servidores e juízes para atenderem a demanda crescente de ações ajuizadas. 
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Relacionamentos sociais cada vez mais desgastados no transcorrer dos processos que 

pecam pelo excessivo rigor formalístico. Falta de comunicação entre os envolvidos. 

Juízes cada vez mais distantes dos jurisdicionados. (Grinover, 2013) 

Este inchaço e a observação de que o processo judicial, em razão da morosidade 

e excessivo rigor formalístico, está distanciando as partes do efetivo acesso à Justiça, 

trazem grande preocupação aos operadores do Direito e aos jurisdicionados. Em uma 

tentativa de procurar soluções para esta crise no Judiciário, o Conselho Nacional de 

Justiça editou a resolução nº 125 de 2010 (APÊNDICE A), indicando, dentre outros 

caminhos, a instalação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, junto aos Fóruns, 

visando o estudo e aprimoramento de técnicas alternativas de resolução de conflitos, 

dentre elas a mediação. 

A edição desta resolução preparou o caminho para a chegada do novo Código de 

Processo Civil, que valoriza os meios autocompositivos e cria, no ordenamento jurídico, 

a figura do mediador de conflitos. Mas não são apenas estas as inovações legislativas 

observadas nos últimos meses. Foi sancionada no mês de junho do ano de 2015 a lei 

13.140, também chamada Lei da Mediação (APÊNDICE B). Percebe-se, portanto, o 

esforço empreendido pelo Poder Público no fortalecimento dos meios consensuais, mais 

especificamente da mediação de conflitos.  

Mas seria a mediação o meio adequado para solucionar esta crise no Judiciário? 

Por ser uma técnica que tem sido recentemente utilizada nos Centros Judiciários, ainda 

faltam muitas informações a respeito da efetividade da mediação. Tem sido evidente o 

sucesso das sessões de mediação realizadas no Núcleo de Meios Alternativos de 

Resolução de Conflitos da Universidade Tuiuti do Paraná, instalado no Fórum 

Descentralizado de Santa Felicidade. No entanto, apesar do número expressivo de 
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mediações que resultaram em acordos, (acima de 60%), reside ainda uma lacuna no 

tocante à manutenção do acordo firmado bem como à evolução da relação social após a 

sessão de mediação. 

A conceituação dos meios alternativos de resolução de conflitos, e suas 

distinções, estão previstas em diversas obras doutrinárias (Luchiari, 2012) e artigos 

acadêmicos (Azevedo, 2004). Não existem inovações significativas nestas questões 

conceituais, exceto nas conceituações mais recentes, como a que trata da mediação 

transformativa, na obra de Bush e Folger (2005), que seria a mediação distinta das 

mediações avaliativas e facilitadoras, estas mais voltadas para a obtenção do acordo; 

temas estes que serão devidamente abordados no presente trabalho. No entanto, uma 

análise efetiva sobre os programas de mediação instalados nos Centros Judiciários não 

foi localizada. Deste modo, resta evidente a necessidade de realizar uma avaliação da 

atividade desenvolvida pelo núcleo de mediação junto ao Fórum de Santa Felicidade, 

para averiguar a satisfação dos jurisdicionados atendidos, bem como analisar a evolução 

da relação social conflituosa e a manutenção do acordo firmado no término das sessões 

de mediação.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, XXXV, 

prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Pois bem, entende-se por este inciso que todos, sem distinção, podem pleitear 

suas demandas junto ao Poder Judiciário. 

Nas palavras de Mello Filho (1997), o direito ao processo é prerrogativa jurídica 

indisponível, surgida no sistema jurídico brasileiro pela constituição democrática de 

1946. Ao conferir caráter fundamental a este princípio, o legislador revela seu 

entendimento de que a inexistência desta garantia conferiria demasiado espaço ao 

arbítrio estatal. É evidente que o acesso à justiça deve ser uma garantia de todos, pois 

não há como se falar em Estado Democrático de Direito sem a garantia de acesso à 

justiça; mas o que se põe em xeque é a compreensão de que o acesso à justiça é 

sinônimo de acesso ao Poder Judiciário.  

Luchiari (2012), citando Watanabe (2005), traz a relevante distinção entre a 

atual e defasada “cultura da sentença” e a almejada “cultura da pacificação”. Aquela é 

decorrente do modelo de ensino adotado por todas as faculdades de Direito do Brasil, 

voltado basicamente para a solução formal, contenciosa e centrado nos conflitos de 

interesses. Evidentemente, esta formação é responsável pelo perfil do profissional de 

Direito. Neste modelo, os próprios advogados, ao representarem as partes, não buscam 

uma solução consensual para o conflito, e sim uma sentença. E esta sentença, embora 

seja terminativa do caso, não leva à pacificação da situação, pois é certo que ao menos 

uma das partes findará descontente com a decisão, gerando recursos e execuções, que 

encaminham ao estrangulamento do sistema judicial.  
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As inovações legais observadas nos últimos anos têm o condão de promover 

alterações estruturais, tendo em vista que o tradicional sistema de se fazer justiça 

acarreta um acúmulo de medidas e atos formais que tem provocado o distanciamento do 

público atendido e gerado insegurança quanto à eficiência do sistema judiciário. 

Conforme cita Grinover (2013), a morosidade, o custo e a burocratização na gestão dos 

processos, a complicação procedimental e mentalidade do juiz, a falta de informação 

dos usuários do judiciário, dentre outros fatores, são pontos determinantes que levam à 

obstrução das vias de acesso à justiça, bem como promovem o distanciamento entre o 

Judiciário e seus usuários.  

O estudo com vistas à implantação dos métodos autocompositivos não é 

novidade no Judiciário brasileiro (Luchiari, 2012), visto que o primeiro projeto de lei 

sobre o tema foi apresentado no Congresso Nacional pela deputada federal Zulaiê 

Cobra, em 1998, mas nunca foram dados passos tão significativos como a edição da 

resolução 125/2010, da Lei da Mediação (13.140/15) e do novo Código de Processo 

Civil. 

Conforme preceitua Watanabe (2013), para que o sistema autocompositivo possa 

se desenvolver é necessária a mudança de dois paradigmas: a cultura da sentença e a 

justiça do resultado. A já citada cultura da sentença é responsável pelo engessamento 

emocional dos envolvidos na administração e operacionalização da justiça, bem como 

por gerar perspectivas de recompensa para os envolvidos na perpetuação da 

adversariedade e litigiosidade. O fato da mediação ser focada na resolução do conflito e 

no fortalecimento do usuário transmite insegurança para os operadores que atuam com 

base na adversariedade e na dependência de seus clientes com seus serviços. Afinal, um 

conflito resolvido não é lucrativo. 
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Entende-se, portanto, ser a “cultura da sentença” a grande responsável por uma 

geração de operadores do Direito resistentes aos métodos alternativos de solução de 

conflitos, já que o litígio, preliminarmente, passa a ser visto como um meio de 

subsistência. A “cultura da pacificação”, por sua vez, identifica a existência de duas 

lides distintas: a processual, que é aquela decorrente do processo, identificada na causa 

de pedir e no pedido, e a lide sociológica, que seria aquele litígio existente nas 

entrelinhas do processo, nos detalhes e nuances da relação social havida entre as partes. 

Conforme delineado pela doutrina majoritária, a função do Poder Judiciário é, 

primordialmente, o exercício da jurisdição, aqui entendida resumidamente como a 

aplicação da lei ao caso concreto. No processo judicial, nas palavras de Liebman (1999) 

citado por Gabbay (2013) 

o conflito de interesses não entra para o processo tal como se manifestou 

na vida real, mas só indiretamente, na feição e configuração que lhe deu 

o autor em seu pedido. Por sua vez, o Juiz não age diretamente sobre o 

conflito, não o compõe – como diz Carnelutti, pois que ele constitui uma 

realidade psicológica praticamente inatingível: o que o Juiz faz é 

verificar a procedência do pedido que lhe foi feito para, 

consequentemente, conceder-lhe ou negar-lhe deferimento, em aplicação 

do que a lei manda e preceitua. (p. 25) 

 

Neste sentido, um dos obstáculos enfrentados pelo Poder Judiciário reside 

justamente no fato da atividade jurisdicional, exercida pelo Juiz, se limitar à análise do 

conflito processual, adequando a pretensão estrita do autor ao texto da lei. Não se põe 

em xeque a responsabilidade do Judiciário pela jurisdição, tampouco se argumenta que 

a solução adequada é retirar a competência deste Poder de declarar e decidir o justo, 

deixando de determinar a melhor saída em situações conflituosas. O que se discute é 

justamente a existência de outra via. Uma realidade em que o Judiciário procure se 
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aproximar do jurisdicionado, em que busque se despir de suas vestimentas diferenciadas 

e do seu linguajar rebuscado.  

Conforme preceituado por Cappelletti e Garth (1988), estaria esta via inserida na 

terceira onda renovatória do movimento de acesso à justiça? Neste entendimento, esta 

onda visaria à simplificação dos procedimentos, centrando os estudos, dentre outros 

pontos, no resgate dos meios alternativos de resolução de conflitos. 

Neste seguimento, o Poder Judiciário visualiza sua função de garantir o amplo 

acesso à justiça não apenas mantendo as portas dos fóruns abertas às incessantes 

demandas que crescem em larga escala em nossa sociedade, e sim democratizando 

verdadeiramente este acesso. Esta democratização seria viável com a consolidação de 

políticas públicas que garantam aos jurisdicionados um leque de alternativas que 

permitam uma melhor adequação dos diversos tipos de conflitos a métodos diversos, 

por vezes consensuais, de resolução de conflitos. Compactuando com este 

posicionamento, alega Grinover (2013) que os meios consensuais, inseridos no âmbito 

do Judiciário, têm por fundamento político a participação popular na administração da 

justiça, pela colaboração do corpo social nos procedimentos de mediação e conciliação.  

Luchiari (2012) defende que estes meios não são mais considerados como 

banidos do ordenamento jurídico ou em contradição com o poder jurisdicional, se 

tratando apenas de uma cessão da exclusividade na atribuição de resolver conflitos, 

conferindo executoriedade, reconhecimento legal e judicial e, ainda, definitividade, 

desde que respeitados princípios fundamentais, como o do contraditório e da ampla 

defesa. Neste viés, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 125/2010 

(2010), que “dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências”. 
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Por tratamento adequado dos conflitos de interesses entende-se que cada conflito 

tem suas particularidades, e do mesmo modo, a forma utilizada para alcançar a 

resolução do conflito deve estar intimamente ligada às suas particularidades. Por 

conseguinte, o modus operandi que implica no direcionamento indistinto de todas as 

espécies de conflitos ao Poder Judiciário, submetendo-os ao mesmo processo, seria 

obviamente ineficiente. A cada conflito, o tratamento adequado. Desta maneira, passa-

se a discutir não apenas a justiça do resultado, mas também do processo adotado, tema 

de extrema relevância quando tratamos da mediação.  

O outro paradigma a ser trabalhado, além da cultura da sentença, é o da justiça 

do resultado. A adoção da prestação jurisdicional como método de resolução de 

conflitos tem a tendência de transformar os litigantes em espectadores da lide processual 

construída por seus advogados. A falta de envolvimento na construção da resolução do 

conflito acaba por transmitir às partes a sensação de que apenas o resultado do processo 

é que pode conferir o sentimento de justo.  

A prestação jurisdicional é buscada pelas partes quando os canais de 

comunicação foram interrompidos, ou mesmo quando jamais existiram. Na visão de 

Balera (2013), nestas situações de desgaste de relacionamento, ofensas mútuas, falta de 

respeito e ausência de diálogo, a solução da disputa, trazida aqui como prestação 

jurisdicional, nem sempre acaba com o conflito. Desta forma, os pedidos de alimentos 

findam em execuções de alimentos. 

Efetivamente, a falta de envolvimento no decorrer do processo, bem como o 

desinteresse dos representantes em aproximar os adversários para a construção de um 

entendimento sobre seus interesses e necessidades, acaba por fortalecer as posições 

antagônicas, reduzindo as chances das partes alcançarem o ideal de justiça e de 
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satisfação com o resultado. Desta forma, a construção do conflito, que anteriormente era 

de exclusiva autoria dos litigantes, passa a receber importante contribuição de seus 

procuradores.  

Esta afirmação pode ser confirmada ao analisarmos o seguinte quadro: quando 

as partes conflitantes recorrem à mediação pré-processual, acabam por ter acesso, 

inicialmente, às informações referentes às vantagens de se buscar a resolução do 

conflito e o entendimento com a outra parte. Por sua vez, se recorrerem primeiramente 

ao processo tradicional, são orientadas no sentido de buscarem seus direitos e, por 

vezes, incitadas a ganharem a causa, o que implica necessariamente na derrota do 

adversário. 

Comenta Leite (2012), sobre a tendência à adversariedade observada no 

processo: 

Após o início do litigio, tanto as partes quanto os advogados veem-se 

irremediavelmente envolvidos na peleja e não raro, como sabemos, os 

procuradores, imersos na peleja, avivam o fogo da discórdia e o 

ressentimento entre seus próprios clientes. Não raro, dado o fragor dos 

argumentos, perdem a objetividade que deveria nortear a demanda. É que o 

método do litígio judicial incorpora um sistema inevitável de ataque e 

defesa, agravado pela necessidade da prova que coloca a nu aspectos muito 

íntimos da família provocando uma radicalização do conflito. (p. 324) 

 

Neste entendimento, a mediação anterior ao processo seria altamente indicada 

para as questões familiares, e caso haja interesse na composição mediada mesmo que 

tenha sido iniciado o processo judicial, deve-se buscar a utilização do procedimento 

consensual o quanto antes. Leite (2012), afirma que a realização da sessão de mediação 

antes da inicial é o momento ideal, mas quando esta já foi distribuída, o encontro para a 

sessão de mediação deve ser realizado antes da contestação; deste modo, a possibilidade 
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de negociação entre os litigantes ainda é reconhecida em ambiente favorável. Após este 

momento, o litígio processual tende a ampliar o litígio social.  

O legislador seguiu a mesma inclinação ao redigir a lei 13.105/15, também 

conhecida como novo Código de Processo Civil (Senado, 2015), especificamente nos 

artigos 694 e 695, § 1º: 

Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a 

solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e 

conciliação.   

Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a 

suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a mediação 

extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.  

Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências 

referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no 

art. 694.   

§ 1º O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. 

  

Resta evidente a intenção do legislador ao descrever que “todos os esforços 

serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, ou seja, o foco na 

resolução dos conflitos familiares reside preferencialmente nos métodos 

autocompositivos. Sensivelmente, para evitar maiores desgastes decorrentes de um 

litígio conduzido de maneira inapropriada, o legislador determinou, ainda, que a citação 

do réu para a audiência de mediação e conciliação se dê logo após o recebimento da 

petição inicial, que não acompanhará o mandado de citação. Neste sentido, Leite (2015) 

afirma que “a leitura da inicial acirra os ânimos e conduz as partes a assumirem atitudes 

agressivas que poderiam tranquilamente ser suprimidas caso a mediação antecedesse o 

processo litigioso” (p. 95).  
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Percebe-se, da análise do texto legal, a cautela do legislador em procurar 

direcionar a atenção dos envolvidos à possibilidade de resolução consensual do conflito, 

independente do teor da petição apresentada pela parte autora. Atenção na lide 

sociológica, não na lide processual. Foco na autocomposição, não na prestação 

jurisdicional propriamente dita. Sinais claros de fortalecimento da cultura da pacificação 

social e enfraquecimento da cultura do litígio.   

Neste sentido, Balera (2013) afirma que “a compreensão, a busca de alternativas 

para pacificação do conflito tem pouco espaço no processo, até porque o juiz está 

adstrito ao pedido inicial para proferir sua decisão” (p. 45). No entanto, o foco no 

fortalecimento do vínculo entre as partes, na resolução efetiva do conflito e no domínio 

das partes, bandeiras hasteadas no movimento da mediação, confere aos usuários um 

senso de satisfação que não se restringe ao resultado do procedimento, mas se conecta 

com a própria reconstrução e desenvolvimento da relação, responsabilizando cada 

participante pelo seu próprio envolvimento. 

 Balera (2013), concluindo seu raciocínio, afirma que “nas relações 

interpessoais, envolvendo conflitos de ordem subjetiva, a solução deve ser buscada 

através de construção, de composição, elaborada pelas próprias partes, onde não tenha 

espaço para vitorioso ou perdedor” (p. 45). Azevedo (2013), por sua vez, defende que a 

participação do usuário na escolha do processo de resolução de conflitos adequado ao 

seu caso aumenta a percepção de justiça e de confiança no sistema. E é justamente o 

fortalecimento dos jurisdicionados, e de sua autonomia, um dos pontos centrais da 

mediação. Mas em que consiste, fundamentalmente, a mediação? 

De acordo com o entendimento esposado por Wall; Stark e Standifer (2001), a 

mediação é um dos meios mais antigos de resolução de conflitos, e suas raízes se 
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encontram na base de antigas civilizações. Para se realizar uma mediação, basicamente, 

são necessários dois requisitos: duas ou mais partes envolvidas em um conflito de 

interesses que, voluntariamente, permitem a participação de uma terceira parte no 

encaminhamento da situação conflituosa, facilitando e promovendo o diálogo, mas sem 

a possibilidade de interferir sugerindo soluções. 

Já a mediação judicial se reveste de peculiaridades e formalidades, sendo 

conceituada como um processo autocompositivo indireto de resolução de conflitos. É 

um processo, pois é composto por diversas fases procedimentais. É autocompositivo, 

pois as partes buscam encontrar sua própria solução para o litígio, sem a necessidade de 

imposição de soluções por terceiros alheios ao conflito. E é indireto porque a solução 

para o conflito envolve um mediador, que atua como facilitador do diálogo e da 

cooperação mútua (Azevedo, 2013). 

Sendo competência do Poder Judiciário dispor sobre as políticas públicas que 

implementem, aprimorem e uniformizem o atendimento eficiente aos jurisdicionados, 

optou-se, por bem, estender a utilização de métodos consensuais de resolução de 

conflitos e capacitar seus servidores e parceiros na realização de sessões de mediação e 

conciliação. Para tanto, de acordo com o teor da resolução nº 125/2010, mais 

precisamente em seu artigo 7º, foi lançada a pedra fundamental que dispõe sobre a 

criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 

Estes Núcleos são compostos por magistrados, da ativa ou aposentados, e 

servidores, e têm por atribuição a instalação de Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, local onde serão realizadas as sessões de conciliação e mediação. 

Para tanto, os Núcleos têm a obrigação de, por meio de convênios e parcerias, 

“incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de 
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magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de 

solução de conflitos” (CNJ, 2010). 

O que se apresenta é justamente um novo despertar do Poder Judiciário. Aquela 

terceira onda anteriormente avençada (Capelletti & Garth, 1988): aproximando-se do 

jurisdicionado, abrindo as portas para parcerias com outras instituições e verificando, 

finalmente, que existem outras formas, diversas do processo judicial tradicional, que 

podem ser eficazes na promoção da pacificação social por meio do resgate, no bojo dos 

Tribunais, do diálogo e do bom senso. Seria esta via de democratização dos métodos de 

resolução de conflitos, através de práticas autocompositivas, a solução adequada para a 

atual crise no Judiciário?  

O que se sabe é que a mediação não se presta a ser nenhum elixir ou bálsamo 

milagroso para solucionar os problemas do Judiciário, até mesmo porque da análise do 

conteúdo instrutivo do Manual de Mediação Judicial (Azevedo, 2013) torna-se evidente 

que a obtenção do acordo tem o mesmo grau de relevância que a promoção do diálogo e 

do resgate do fortalecimento do vínculo social entre as partes.  

Deste modo, uma mediação corretamente conduzida não deve ser voltada 

exclusivamente para o acordo como resultado final, devendo buscar, primordialmente, 

conferir amplo espaço aos mediados para que possam expor suas necessidades e, 

necessariamente, desenvolver sua escuta ativa para melhor compreender as necessidades 

da parte conflitante. Caso a intenção do CNJ seja diminuir o número de ações em 

trâmite drasticamente, ou ainda reduzir a demanda direcionada à apreciação do 

magistrado, por meio de filtros mediadores em seus fóruns, estaria caminhando no 

sentido oposto ao fundamento dos métodos consensuais de composição de interesses.  

Agora, se o referido despertar do Judiciário é no sentido de proporcionar às 

partes que se encontrem, que exponham suas intenções e identifiquem suas verdadeiras 
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questões e interesses dentro do conflito, para que possam alcançar o domínio necessário 

para lidarem com seus sentimentos, aí é possível vislumbrar num futuro não muito 

distante o surgimento de um novo Judiciário, humanizado e democrático. 

Para o adequado cumprimento desta tarefa, necessária se revela a abertura do 

Judiciário a outras áreas do saber. O envolvimento de profissionais da área da saúde, em 

especial os profissionais da Psicologia, conforme atestam Ramirez e Mello (2005) é de 

inestimável contribuição, pois 

a mediação familiar executada por profissionais psicólogos apresenta uma 

escuta diferenciada por incluir elementos que outros profissionais não 

consideram, tais como, aspectos emocionais ou aqueles que transcendem o 

discurso objetivo e podem ser compreendidos como a manifestação da 

subjetividade e da presença de conteúdos inconscientes. (p. 161) 

 

Breitman e Porto (2001), sobre a importância da participação de profissionais da 

Psicologia na construção do saber e da atuação do mediador, atestam que “tendo em 

vista que as crises geradoras de conflitos podem ser de ordem psicológica e social, a 

mediação familiar tem seus pressupostos teóricos na Psicologia, na terapia familiar 

sistêmica, na Psicanálise e em outras disciplinas”. (p. 57) 

Não obstante haja o envolvimento destes profissionais, uma reforma no âmago 

do sistema processual é necessária. Não há que se falar em novos sistemas sem a 

alteração da base estrutural do sistema processual, e é justamente o que se espera da lei 

13.105/15, o novo Código de Processo Civil (Senado, 2015). Após mais de quatro anos 

de trâmite entre a Câmara dos Deputados e Senado Federal, foi recentemente aprovado 

e posteriormente sancionado pela Presidência da República.  

Quando se especula acerca do novo Código de Processo Civil e a previsão dos 

meios consensuais de conflitos neste texto legal, uma das possibilidades avençadas é o 
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risco de enquadrar em termos legais um método de resolução de conflitos como a 

mediação, limitando sua flexibilidade e aplicabilidade. Ressalte-se, um dos princípios 

do processo formal da mediação é a flexibilidade procedimental, inclusive porque o que 

se pretende é que o processo se adeque ao conflito, e não o conflito ao processo, como 

ocorre com o processo judicial (Gabbay, 2013).  

No entanto, nas palavras de Robert Cover (1979), citado por Gabbay (2013), a 

flexibilidade procedimental não é comprometida pela observância de um mínimo de 

devido processo legal. O fato de a mediação estar sujeita ao campo de ação estatal 

transmite garantias aos meios alternativos de solução de conflitos, bem como confere 

contornos constitucionais aos citados métodos. 

Neste mesmo sentido, Cover (1979), citado por Gabbay, (2013) prossegue 

defendendo que ao contrário de uma transação, ou um negócio jurídico, que mesmo 

ocorrendo fora do Judiciário se pretenda a mera homologação por parte do juízo, caso a 

mediação ocorra em um ambiente institucional, o procedimento deve ser devidamente 

regulamentado. Esta afirmação é fundamentada na garantia de previsibilidade e 

segurança dos participantes que optaram por este método de solução de conflito; caso o 

devido processo legal mínimo não seja observado, afirma, o acordo obtido pode ser 

invalidado. 

O novo Código de Processo Civil prevê, no artigo 166, os princípios que 

informam tanto a mediação quanto a conciliação, dentre eles o princípio da autonomia 

da vontade. E em seu § 4º preceitua que a livre autonomia dos interessados é estendida, 

inclusive, à definição das regras procedimentais, ou seja, embora seja necessário que o 

processo de mediação tenha seus procedimentos e peculiaridades, principalmente 

quando se tratar de mediação judicial, é fundamental que seja conferida às partes a 

necessária liberdade para adequarem o processo ao conflito, e não o contrário. Este 
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artigo faz parte da Seção VI – Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, do terceiro 

capítulo do título IV – Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça, que trata especificamente da 

atuação dos conciliadores e mediadores judiciais. O citado texto legal aborda, ainda, 

especificamente, a aplicação dos procedimentos de mediação e conciliação nos conflitos 

de natureza familiar, nos artigos 693 a 699. 

Conforme orientação informada pela resolução nº 125/2010, esta seção inicia no 

artigo 165, que determina a criação, por parte dos tribunais, de “centros judiciários de 

solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 

conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição”. Como esta disposição foi precedida pela citada 

resolução, diversos tribunais já estão em sintonia com o texto inovador, medida 

prudente por parte do Judiciário, que percebendo a necessidade de novos passos, já 

iniciou a caminhada neste sentido. 

O §1º dispõe que “a composição e a organização do centro serão definidas pelo 

respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça”. Percebe-

se, desta forma, que foi conferida autonomia aos tribunais para comporem e gerirem 

seus centros judiciários, nos limites impostos pelo CNJ. 

Relevante se mostra a inovação trazida pela resolução nº 125/2010, de serem 

criadas as condições necessárias para a capacitação e preparação dos operadores do 

Direito para conduzirem as mediações judiciais. Esta tarefa, conforme prenuncia o 

próprio Manual de Mediação Judicial, do Ministério da Justiça, deve ser realizada por 

entidades conveniadas ou pelos próprios servidores capacitados, e não pelos 

magistrados. Estes devem atuar como gerentes dos processos e dos métodos de 

resolução de conflitos, averiguando qual o método adequado para cada litígio, mas 

restringindo sua atividade dentro da prestação jurisdicional tradicional, esta indelegável. 
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Nos dizeres de Gajardoni, Romano e Luchiari (2013), “quando o juiz gerencia, de forma 

efetiva, o processo, este é corretamente conduzido, chegando a seu término em espaço 

de tempo reduzido, o que atende o interesse das partes”. (p. 21) 

Embora haja a orientação para que a atuação do magistrado não se estenda à 

condução das sessões de mediação, Bacellar (2012) esclarece, quanto à diferença na 

atuação do magistrado em processos heterocompositivos e autocompositivos, que 

descabe ao magistrado, na técnica processual, conhecer de qualquer fato, 

argumento, justificativa ou razão que não constituam objeto do pedido, 

competindo-lhes apenas decidir a lide nos limites em que foi proposta. 

Assim, continuamos a repetir “o que não está nos autos de processo não está 

no mundo”! Se isso é correto em relação aos métodos adversariais e 

heterocompositivos em que devemos nos ater a uma verdade formal dos 

autos, isso não é adequado nos métodos consensuais e autocompositivos 

onde a maior preocupação deve ser dirigida à verdade real dos fatos. (p. 88) 

 

Em suma, a adoção dos métodos autocompositivos para a resolução dos 

conflitos deve trazer consigo uma mudança na mentalidade dos magistrados também. A 

visão dialética do conflito, baseada exclusivamente nos termos compreendidos na lide 

processual, não é suficiente para proporcionar a solução do conflito, mas simplesmente 

para pôr termo à demanda judicial. Bacellar (2012) prossegue afirmando que a paz não 

é alcançada pela resolução de parte do problema apresentado, só havendo a chance de se 

atender o verdadeiro senso de justiça quando os casos abordem todas as questões que 

envolvam o relacionamento entre os interessados.  

Embora seja necessária a mudança de visão do conflito por parte dos 

magistrados, como dito anteriormente, a condução das sessões não deve ser realizada 

por estes. Por este motivo, o § 2º dispõe que “em casos excepcionais, as audiências ou 

sessões de conciliação e mediação poderão realizar-se nos próprios juízos, desde que 

conduzidas por conciliadores e mediadores”. Assim, a competência por estas sessões 
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não ficará restrita aos centros, podendo ser realizadas nos juízos, mas a condução ficará 

restrita a estes profissionais capacitados, devendo o juiz exercer seu poder-dever da 

prestação jurisdicional strictu sensu. 

Por fim, nos § 3º e 4º deste artigo, o legislador se propõe a realizar a 

conceituação e distinção das figuras do conciliador e mediador. A distinção prevista nos 

referidos parágrafos tem por base sua especialização e área de atuação. 

Dispõe o § 3º que “o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que 

não tiver havido vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, 

sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que 

as partes conciliem.”. Já o § 4º esclarece que “o mediador, que atuará preferencialmente 

nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados 

a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que 

gerem benefícios mútuos”.  

Percebe-se, portanto, que o texto legal proposto vem ao encontro dos conceitos, 

distinções e referências existentes nos estudos científicos sobre o tema. Conforme 

preceitua Gabbay (2013), “as distinções substanciais entre a conciliação e a mediação 

recaem sobre a forma de atuação e capacitação do terceiro, o controle exercido sobre o 

processo, o tipo de conflito e a relação entre as partes, questões que influem diretamente 

nos objetivos das técnicas autocompositivas”. (p. 47) 

No tocante à atuação do terceiro, alega Gabbay (2013), os mediadores adotam 

posturas menos diretivas, com vistas à resolução do conflito e não necessariamente à 

obtenção do acordo. Os conciliadores, por sua vez, são mais ativos e diretivos, 

chegando a propor ideias de acordo aos litigantes.  
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Embora a distinção entre a mediação e a conciliação possa ser focada na forma 

de atuação do terceiro imparcial, mais avaliativa e diretiva nas conciliações, e mais 

facilitadora ou transformadora, na atuação do mediador, a distinção mais significativa 

reside na natureza do conflito tratado e, ainda preliminarmente, na natureza da relação 

existente entre as partes conflitantes. Neste sentido alega Gabbay (2013) que “o tipo de 

conflito e a relação continuada entre as partes também são elementos importantes na 

definição da técnica autocompositiva”. Dito isto porque a mediação tem o condão de 

focar as atenções nas diversas facetas do conflito, principalmente nos interesses 

subjacentes às questões juridicamente tuteladas nas disputas, inclusive no âmbito 

emocional, com a intenção de preservar o relacionamento existente entre os litigantes. A 

conciliação, por sua vez, costuma abordar as questões de forma limitada, por vezes com 

o foco apenas no objeto do processo, quando na esfera judicial.  

Neste mesmo sentido, Costa; Silva; e Souza (2014) afirmam que  

O novo Código expressa em seus dispositivos que o conciliador atuará 

preferencialmente nos casos em que não verifique a existência de vínculo 

anterior entre as partes (art. 166, § 3º). Já o mediador atuará 

preferencialmente nos casos em que já exista esse vínculo anterior entre as 

partes (art. 166, § 4º), ou seja, mediação é um processo voluntário que é 

ofertado àqueles que estão vivendo um conflito de relação continuada, o que 

ocorre geralmente em questões familiares. (p. 252) 

 

É evidente, no texto legal, que a atuação do terceiro é mais avaliativa na 

conciliação do que na mediação. Nesta última, a atuação do mediador tem caráter mais 

de facilitação do que de avaliação. A mediação é recomendada para situações em que 

seja necessária a análise das facetas do conflito e dos interesses das partes, que podem 

ser evidenciados em alguns casos apenas após profunda exploração no âmbito 

emocional do conflito. Notadamente recomendada para situações que exijam esta 

atenção ao aspecto emocional, a mediação permite ainda a realização de sessões 
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individuais, que podem ser utilizadas pelo mediador conforme seu critério de 

conveniência, mas com o devido resguardo, como demonstra Bowen (2013), até mesmo 

porque a utilização indiscriminada das sessões individuais confere maior grau de 

importância à obtenção do acordo, e não ao fortalecimento da comunicação e resgate do 

vínculo social ora enfraquecido. Evidencia-se, por sua vez, que a conciliação é indicada 

para situações mais simples e rápidas, em que o próprio conciliador atua de forma mais 

diretiva, chegando a propor ideias de acordo às partes.    

Tenha-se, no entanto, que esta visão de que o mediador deve ser um terceiro 

imparcial que adota uma postura apenas facilitadora, e não avaliativa, é controversa. 

Eisenkopf e Bachtiger (2012), ao avaliarem a atuação do mediador, abordando inclusive 

conflitos políticos internacionais, demonstram que o bom resultado na condução de um 

conflito pode ser observada pela adoção de estratégias punitivas por parte do mediador, 

dependendo da natureza do conflito. 

Independentemente das pesquisas científicas realizadas para o aprimoramento e 

desenvolvimento desta técnica de resolução de conflitos, pela leitura atenta do art. 166, 

em seu caput e seus 4 parágrafos, resta evidente a inclinação do novo Judiciário. 

Promovendo esta abertura para os métodos autocompositivos de resolução de conflitos, 

amplia, desta forma, o acesso dos jurisdicionados a meios adequados para solucionarem 

suas demandas e anseios, respeitando principalmente a natureza do litígio existente. 

Desta maneira, o magistrado deixa de estar restrito à prestação jurisdicional 

propriamente dita, e passa atuar como um analista dos conflitos, oferecendo a cada 

conflito o meio adequado para sua resolução. Os conflitos que possuírem uma natureza 

objetiva terão sua resolução conduzida por um conciliador devidamente capacitado na 

respectiva área, que possa auxiliar na composição do acordo, conforme se observa 

atualmente nos Juizados Especiais. 
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Já os conflitos em que for observada a preexistência de um vínculo social entre 

as partes, serão direcionados para a atuação de mediadores judiciais, assim 

compreendidos os profissionais capacitados pelos próprios tribunais para atuarem na 

identificação de interesses e questões subjacentes ao conflito apresentado. Com a 

correta gestão dos conflitos e seus meios de composição, de acordo com Gabbay (2013), 

“a busca das partes por satisfação se dá não apenas em relação aos resultados da 

demanda, mas também em relação ao processo pelo qual eles são gerados”. (p. 41) 

Desta maneira, o ideal de justiça não estará ligado apenas à justiça do resultado, mas 

também manterá íntima ligação com a justiça do processo, com a atenção despendida ao 

caso e com o acolhimento do jurisdicionado nos fóruns e tribunais. 
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OBJETIVOS 

 

Geral  

Avaliar o Programa de Mediação de Conflitos Familiares desenvolvido pelo 

Núcleo de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos de uma instituição de ensino 

superior. 

 

Específicos  

Fornecer informações relativas à visão do jurisdicionado sobre o 

atendimento e desenvolvimento das sessões de mediação realizadas no Fórum de Santa 

Felicidade. 

Avaliar se as orientações prestadas na sessão de mediação têm auxiliado as 

partes na relação social continuada. 

Averiguar, por meio de um follow up, se o acordo realizado tem sido 

mantido. 
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MÉTODO 

A presente pesquisa foi de natureza exploratória descritiva de levantamento.  

Participantes 

Foram participantes da pesquisa 16 indivíduos, oito homens e oito mulheres, com 

idades entre 24 e 63 anos, em situação conflituosa familiar, que participaram das 

sessões de mediação junto ao Núcleo de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos 

de uma instituição de ensino superior em um fórum descentralizado de Curitiba e 

obtiveram êxito na composição de acordo. Foram selecionados apenas os casos que 

apresentaram alto índice de litigiosidade, restando evidente a inviabilidade da 

composição na sessão inicial de conciliação por total ausência de comunicação entre os 

participantes.  

Local: a pesquisa foi realizada na sala de mediação do referido fórum.  

Instrumentos: Foram elaborados dois instrumentos para a pesquisa. 

Questionário fechado para avaliar o atendimento prestado pela equipe responsável pela 

condução da sessão de mediação (APÊNDICE C). Era composto por sete questões 

voltadas à percepção do jurisdicionado sobre o atendimento prestado pelo mediador. 

Abordou os seguintes aspectos: qualidade do atendimento; pontualidade; 

disponibilidade do mediador para esclarecer dúvidas; esclarecimentos sobre a 

voluntariedade da participação; satisfação com a solução alcançada; utilidade das 

informações obtidas na sessão em um eventual conflito no futuro; e a possibilidade de 

submeter um novo conflito ao núcleo de mediação novamente. As respostas dos 

entrevistados foram colhidas em uma escala likert, com sete graus específicos para 

avaliar o nível de concordância dos participantes em cada item.  
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Entrevista semiestruturada (APÊNDICE D). Composta por seis perguntas, que 

abordavam os seguintes aspectos: qualidade do relacionamento com a outra parte após a 

sessão; momento da sessão de mediação em que o participante percebeu que o conflito 

poderia ser resolvido; se a parte se lembrava dos termos do acordo firmado ao término 

das sessões; se o acordo estava sendo mantido; quais as posturas adotadas pelo 

mediador que foram fundamentais para a resolução do conflito; e se a parte recorreria 

novamente ao núcleo em um novo conflito.  

 Procedimentos: o passo inicial foi a autorização, por meio de carta, da Juíza Titular do 

Fórum Descentralizado de Santa Felicidade (APÊNDICE E). Após a obtenção da 

autorização, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

aprovado (CAAE nº 47474515.9.0000.5529). Foram selecionados os mediados, em 

situação conflituosa familiar, que participaram das sessões de mediação junto ao Núcleo 

de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos da UTP no Fórum Descentralizado de 

Santa Felicidade e obtiveram êxito na composição de acordo, no período de agosto de 

2014 a outubro de 2015. Os participantes selecionados eram representados pela 

Defensoria Pública do Estado do Paraná, e já haviam sido submetidos a uma tentativa 

prévia infrutífera de conciliação. As partes foram informadas ao final da sessão de 

mediação exitosa sobre os termos da pesquisa. Após a concordância, assinaram o TCLE 

(APÊNDICE F) e, na mesma oportunidade, foi aplicado o questionário, cujo 

preenchimento durava em torno de dez minutos, com as orientações que eram prestadas 

ao início. Após o período superior a três meses, foi realizado o contato com as partes 

novamente para que comparecessem separadamente ao Fórum e colaborassem com a 

realização da entrevista semiestruturada, que foi gravada e transcrita. A ideia inicial 

envolvia a participação de dez díades, em situação conflituosa familiar; no entanto, nem 

todos compareceram ao dia agendado para a realização da entrevista, fato que implicou 
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na redução do número de participantes e na impossibilidade de realizar o 

acompanhamento das duas partes envolvidas no conflito. As entrevistas duraram, em 

média, 20 minutos.  

Análise dos dados: os dados quantitativos obtidos por meio dos questionários foram 

tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. Foram elaboradas tabelas e os 

dados discutidos de maneira que se possa compreender cada caso. Os dados 

qualitativos, tanto dos questionários quanto das entrevistas, foram analisados e 

discutidos de forma que puderam ser construídas categorias de análise quanto à 

satisfação em relação ao processo de mediação, bem como aos possíveis fatores que 

levaram ao sucesso do processo. 
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RESULTADOS 

 

Quanto à faixa etária do público atendido nas sessões de mediação, é possível 

observar na Tabela 1 que o público atendido foi subdividido em três faixas etárias 

distintas: entre 18 e 35 anos, entre 36 e 60 anos e acima de 60 anos. Dentre os dezesseis 

atendidos, seis estão na faixa etária entre 18 e 35 anos, nove têm sua idade na faixa 

etária entre 36 e 60 anos e apenas um entrevistado tem mais de 60 anos.  

Tabela 1 

         Idade  

Idade n 

18 a 35 anos 6 

36 a 60 anos 9 

Acima de 60 anos 1 

Total 16 

 

Quanto ao sexo da amostra, embora a intenção inicial fosse aplicar os 

questionários e entrevistas nas duas partes conflitantes de cada lide, algumas ausências 

impediram este intento. No entanto, não houve diferença na contagem de homens e 

mulheres na amostra selecionada, tendo sido entrevistados oito homens e oito mulheres.  

No tocante à atividade profissional desenvolvida, em sua maior parte os 

mediados são empregados assalariados, não havendo nenhum profissional liberal na 

amostra. Conforme demonstra a Tabela 2, compunham a amostra: um agente de 

viagens; uma analista; uma auxiliar de produção; uma depiladora; um eletricista; um 

garçom; um gerente de projetos; dois marmoristas; duas professoras; um promotor de 

vendas; um técnico em edificações; uma telefonista; uma vendedora; e uma zeladora. 

Foram entrevistados dois marmoristas e duas professoras, mas não há qualquer relação 

profissional ou pessoal entre estes. 
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Tabela 2 

         Atividade Profissional  

Profissão n 

Agente de viagens 1 

Analista 1 

Auxiliar de produção 1 

Depiladora 1 

Eletricista 1 

Garçom 1 

Gerente de projetos 1 

Marmoristas 2 

Professoras 2 

Promotor de vendas 1 

Técnico em edificações 1 

Telefonista 1 

Vendedora 1 

Zeladora 1 

Total 16 

 

O nível de escolaridade dos mediados está descrito na Tabela 3. É possível 

observar que apenas um dos mediados tem o ensino fundamental incompleto, bem como 

apenas um tem o ensino fundamental completo. Dentre os participantes com o ensino 

médio incompleto, foram registrados três casos, enquanto os que terminaram o ensino 

médio totalizaram quatro casos. Dentre os demais participantes, dois têm o ensino 

superior completo, enquanto cinco mediados já possuíam ensino superior completo.  

Tabela 3 

Escolaridade 

Escolaridade n 

Fundamental incompleto 1 

Fundamental completo 1 

Médio incompleto 3 

Médio completo 4 

Superior incompleto 2 

Superior completo 5 

Total 16 

 

No tocante à natureza do conflito intrafamiliar abordado, foram disponibilizadas 

as seguintes possibilidades: “reconhecimento e dissolução de união estável”; “divórcio”; 

“guarda”; “alimentos”; “regulamentação de visitas”; “guarda, alimentos e visitas”; 
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“alimentos e visitas”; e “outro”. Dentre as categorias sugeridas para os participantes, de 

acordo com o teor da Tabela 4, apenas um dos casos abordava apenas a questão 

“alimentos”. Foram registrados dois casos de “reconhecimento e dissolução de união 

estável” e três casos de “divórcio”. Apenas dois processos tratavam de “alimentos e 

visitas”, enquanto sete casos abordavam a definição de “guarda, alimentos e visitas”. 

Apenas um caso foi classificado como “outro”. 

Tabela 4 

Natureza do conflito mediado 

Conflito n 

Alimentos 1 

Rec. e Dissolução de União Estável 2 

Divórcio 3 

Alimentos e visitas 2 

Guarda, alimentos e visitas 7 

Outro 1 

Total 16 

 

No questionário aplicado após a sessão de mediação, um dos quesitos a serem 

analisados pelos mediados fazia referência à qualidade do atendimento do mediador, 

que poderia ser classificado como: “muito ruim”; “ruim”; “fraco”; “regular”; 

“razoável”; “bom”; e “muito bom”. Percebeu-se que um dos usuários classificou o 

atendimento como “muito ruim”, enquanto por dois classificaram como “razoável”. Os 

demais treze mediados classificaram o atendimento do mediador como “muito bom”.  

A pontualidade na realização das sessões de mediação foi avaliada de acordo 

com as seguintes categorias: “muito atrasado”; “atrasado”; “pouco atrasado”; “quase no 

horário”; “pouco pontual”; “pontual”; e “muito pontual”. A Tabela 5 demonstra que um 

dos participantes classificou como “muito atrasado”, mesmo número dos participantes 

que classificaram como “atrasado” e “quase no horário”. Três participantes alegaram 
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que o início das sessões foi “pontual”, enquanto os demais dez consideraram a mediação 

“muito pontual”. 

Tabela 5 

         Pontualidade  

Pontualidade n 

Muito atrasado 1 

Atrasado 1 

Quase no horário 1 

Pontual 3 

Muito pontual 10 

Total 16 

 

Acerca da disposição do mediador para esclarecer as dúvidas dos mediados, 

foram criadas as seguintes categorias: “não deu espaço”; “quase não deu espaço”; “foi 

desatencioso”; “regular”; “foi atencioso”; “foi prestativo”; e “foi bem prestativo”. Neste 

quesito, um mediado informou que o mediador “não deu espaço” enquanto outro 

mediado alegou que o mediador “foi atencioso”. Todos os demais quatorze mediados 

conferiram o mais alto grau de qualidade ao mediador, avaliando sua atuação neste 

aspecto como “bem prestativo”. 

O envolvimento das partes nas sessões de mediação é voluntário, devendo haver 

plena informação desta condição junto aos envolvidos. Para o preenchimento do 

questionário foram criadas as seguintes alternativas acerca da informação sobre a 

voluntariedade: “não falou nada”; “quase não falou nada”; “foi desatencioso”; 

“regular”; “foi atencioso”; “informou”; e “esclareceu perfeitamente”. Dentre os 

participantes, apenas um destes relatou que o mediador “quase não falou nada” sobre a 

voluntariedade, mesmo número observado entre os que relataram que o mediador “foi 

atencioso” e “informou”. Os demais treze participantes relataram que o mediador 

“esclareceu perfeitamente” esta condição. 
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Dentre as informações consideradas relevantes para a validação da prática da 

mediação no Fórum de Santa Felicidade, a possibilidade das partes alcançarem um grau 

de satisfação com relação à solução alcançada nas sessões de mediação realizadas 

demonstrou-se relevante. Foram sugeridas as seguintes alternativas às partes: “de jeito 

nenhum”; “não”; “possivelmente não”; “talvez”; “possivelmente sim”; “sim”; e “com 

certeza”. Dentre os mediados avaliados, conforme depreende-se da tabela 6, apenas um 

relatou que a mediação “de jeito nenhum” proporcionou uma solução satisfatória para o 

conflito; o mesmo índice relatou que “não”, “possivelmente não” e “talvez” tenha 

proporcionado uma solução satisfatória. Dois participantes relataram que 

“possivelmente sim” e “sim”. Oito participantes, por sua vez, relataram que “com 

certeza” a solução alcançada para o conflito, por meio das sessões de mediação, foi 

satisfatória. 

Tabela 6 

Proporcionou uma solução satisfatória do conflito 

Satisfação            n 

De jeito nenhum 1 

Não 1 

Possivelmente não 1 

Talvez 1 

Possivelmente sim 2 

Sim 2 

Com certeza 8 

Total 16 

 

Outro quesito avaliado no questionário foi o reconhecimento, por parte dos 

entrevistados, acerca da utilidade das informações prestadas pelo mediador em uma 

eventual disputa no futuro. Foram fornecidas às partes as seguintes alternativas: “de 

jeito nenhum”; “não”; “possivelmente não”; “talvez”; “possivelmente sim”; “sim”; e 

“com certeza”. Entre os avaliados, apenas um relatou que “de jeito nenhum”, mesmo 
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número que alegou que as informações “possivelmente sim” seriam úteis. Três 

entrevistados responderam que “sim”, enquanto os demais onze informaram que “com 

certeza” as informações repassadas pelo mediador poderão ser úteis em uma eventual 

disputa no futuro. 

Por fim as partes foram indagadas sobre a possibilidade de, no surgimento de um 

novo conflito, submeterem este ao núcleo de mediação. Foram oferecidas as mesmas 

possibilidades de resposta: “de jeito nenhum”; “não”; “possivelmente não”; “talvez”; 

“possivelmente sim”; “sim”; e “com certeza”. Dos avaliados, dois relataram que “de 

jeito nenhum” submeteriam um novo conflito à apreciação do núcleo. Um relatou que 

“possivelmente sim”, enquanto treze participantes afirmaram que “com certeza” 

submeteriam um novo conflito a este mesmo núcleo.  

Além do questionário, foi utilizada uma entrevista semiestruturada, em período 

superior a três meses da conclusão das sessões de mediação. A primeira pergunta da 

entrevista versou sobre a evolução do relacionamento entre as partes conflitantes. Neste 

quesito, de acordo com as respostas transmitidas pelas partes, foram criadas duas 

categorias: “manteve-se satisfatório” e “não se manteve satisfatório”. Após a avaliação 

de cada resposta, concluiu-se que nove dos entrevistados entendem que o 

relacionamento “manteve-se satisfatório”, enquanto os demais sete responderam que o 

relacionamento dos conflitantes, pós-mediação, “não se manteve satisfatório”. 

A segunda pergunta da entrevista semiestruturada tinha o propósito de 

identificar, dentre os procedimentos adotados no encaminhamento da sessão de 

mediação, quais deles eram decisivos, no entendimento dos mediados, para a resolução 

do conflito. Foram categorizadas as seguintes fases: “abertura do mediador”; “reunião 

de informações”; “diálogos”; “sessões individuais”; “reunião após as sessões 
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individuais”; e “não indicou a fase”. Dentre as respostas apresentadas, apenas um dos 

participantes relatou que a “abertura do mediador” evidenciou a possibilidade de 

resolução do conflito. Outro entrevistado informou que a “sessão individual” foi 

determinante para a resolução do conflito. Por sua vez, os demais quatorze entrevistados 

“não indicaram a fase” que consideraram como fundamental para a resolução do 

conflito.  

Quanto à capacidade das partes recordarem os termos do acordo firmado na 

sessão de mediação, foram criadas três categorias: “sim totalmente”; “sim 

parcialmente”; e “não”. Da análise das respostas fornecidas pelos mediados, três destes 

recordaram “parcialmente” dos termos do acordo, enquanto treze dos participantes 

recordaram “totalmente” dos termos acordados. 

Ao serem indagados sobre a manutenção do acordo firmado durante as sessões 

de mediação, dois dos entrevistados relataram que, embora a mediação tenha alcançado 

um resultado satisfatório, o acordo não estava sendo cumprido. Para quatro dos 

mediados o acordo tem sido cumprido parcialmente, ou seja, dentre os diversos pontos 

firmados na composição, alguns têm sido levados a termo, outros não. Por fim, para dez 

mediados o acordo alcançado nas sessões de mediação tem sido cumprido 

integralmente. 

Os mediados foram questionados sobre as posturas e informações fornecidas 

pelo mediador durante as sessões que foram vistas como fundamentais para a resolução 

do conflito. Dentre as respostas apresentadas, foram elaboradas as seguintes categorias: 

“imparcial/facilitativo” e “avaliativo/diretivo”. De acordo com as respostas fornecidas, 

nove mediados consideraram que a postura “imparcial/facilitativa” foi fundamental. Os 
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demais sete entrevistados consideraram como postura fundamental do mediador o 

aspecto “avaliativo/diretivo”. 

A mesma pergunta feita após as sessões de mediação, acerca da possibilidade de 

recorrer novamente ao núcleo de mediação no surgimento de um novo conflito, foi 

repetida na entrevista semiestruturada. Da análise das respostas, tem-se que apenas dois 

entrevistados não recorreriam ao Núcleo de Mediação novamente. Os demais quatorze 

entrevistados afirmaram que recorreriam ao núcleo em uma nova situação conflituosa. 
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DISCUSSÃO 

A evolução do sistema judiciário, ao incluir métodos diversos de resolução de 

conflitos e ao buscar aproximar o jurisdicionado, conferindo a ele autonomia e 

responsabilidade no desenvolvimento do mecanismo adequado à sua necessidade e 

interesse, valoriza a busca pela satisfação do usuário. Independente do resultado 

alcançado, a sensação de participação integral na construção deste resultado, transmite o 

almejado sentimento de justiça do processo. 

Conforme defende Azevedo (2013), não são apenas os valores sociais e as 

necessidades das partes que determinam a efetividade da mediação. É fundamental a 

existência de um programa de formação de mediadores de qualidade, que conceda 

“oportunidades para a participação dos envolvidos no processo, sob pena de não 

alcançar a tão almejada satisfação dos usuários”. (p. 11) 

Com as vistas voltadas à esta transformação estrutural, as capacitações para a 

formação dos mediadores judiciais vinculam a atuação do mediador à avaliação do 

público atendido. Desta maneira, Azevedo (2013) afirma que o mediador pauta sua 

atuação de acordo com os formulários de avaliação de satisfação do usuário, que devem 

ser aplicados após as sessões de mediação.  

Seguindo este entendimento, o questionário aplicado após as sessões de 

mediação no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade foi pautado na percepção de 

satisfação do usuário com relação ao desenvolvimento do processo. O questionário foi 

baseado nos seguintes quesitos: qualidade do atendimento, pontualidade, 

disponibilidade do mediador, esclarecimento sobre a voluntariedade, satisfação com o 

resultado, utilidade das informações fornecidas pelo mediador e possibilidade de 

recorrer novamente ao núcleo de mediação. 
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Dentre os 16 participantes, seis estavam na faixa etária entre 18 e 35 anos, 

enquanto nove tinham idade entre 36 e 60 anos; apenas um dos participantes tinha mais 

de 60 anos. No tocante ao gênero, a amostra obtida foi equilibrada, sendo composta por 

oito homens e oito mulheres. Conforme relatado no procedimento, a intenção era aplicar 

o questionário e a entrevista junto à díade conflituosa; embora não tenha sido possível, 

em razão das ausências na realização da entrevista meses após as sessões de mediação, 

foi alcançado um equilíbrio de gênero e idade entre os participantes.  

Ainda abordando o perfil dos usuários, no tocante à atividade profissional 

desenvolvida, percebeu-se que em sua maior parte os mediados são empregados 

assalariados, não havendo nenhum profissional liberal na amostra. Vale frisar que os 

atendidos são clientes da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e por este motivo 

devem se enquadrar nos critérios de carência estabelecidos na lei 1060/50 (APÊNDICE 

G), lei esta que prevê os requisitos para a concessão da assistência jurídica aos 

necessitados. Os mediados, portanto, para serem atendidos apresentaram declaração de 

que não possuíam condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família.  

Quanto ao nível de escolaridade dos mediados, tem-se que apenas um mediado 

possuía o nível “fundamental incompleto”, mesmo índice observado na relação dos 

atendidos com o “fundamental completo”. Dentre as categorias existentes, observados 

os demais níveis de instrução, surpreendentemente a classe que contemplou o maior 

número de mediados foi o nível “superior completo”. Analisando a relação dos 

mediados e sua escolaridade, tem-se que apenas sete atendidos ingressaram no ensino 

superior, enquanto os demais nove mediados abandonaram os estudos antes do ingresso 

em uma instituição de ensino superior. Este fato vai ao encontro do entendimento de 

que existe compatibilidade entre o nível de escolaridade e o padrão socioeconômico.  
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Analisando a natureza do conflito familiar discutido nas sessões de mediação, 

percebe-se que os atendidos, via de regra por apresentarem comunicação deficitária, não 

se direcionaram ao Judiciário para tratar de questões pontuais, mas em sua maior parte 

para tratar de todos os temas pertinentes à gestão da nova estrutura familiar surgida com 

o divórcio ou dissolução da união estável.  

Dito isto porque apenas três casos abrangeram discussões acerca apenas dos 

“alimentos” ou dos “alimentos e regulamentação de visitas”. Estes dois temas ainda 

encontram relação estreita no desenrolar dos vínculos afetivos e no cumprimento das 

obrigações estipuladas, visto que é comum os genitores, após a dissolução do vínculo 

afetivo, condicionarem o exercício das visitas ao adimplemento dos valores relativos à 

pensão alimentícia.  

Dentre os atendidos, 12 casos versavam sobre a dissolução do vínculo conjugal e 

temas decorrentes, conforme se observa nas ações de “divórcio”, “reconhecimento e 

dissolução de união estável”, bem como nas ações que abordam a definição da “guarda, 

alimentos e visitas”. Exceção à regra foi um caso pré-processual encaminhado pela 

Direção do Fórum, em que foi abordado o fim de um relacionamento entre dois jovens, 

que não constituíram prole nem patrimônio, mas que possuíam, em comum, grande 

afeto por uma “cadela” que, segundo os mediados, fazia parte da unidade familiar que 

formaram por período superior a três anos. 

Este caso foi encaminhado pela Direção do Fórum pois a referida “cadela” 

estava na residência do mediado após o término da relação, mas a outra parte procurou a 

Secretaria deste Juízo solicitando apoio, pois estava em depressão, com dificuldade de 

dormir e de se alimentar, pois sentia profundamente a ausência do animal, que segundo 

ela, era um membro da família, e não um bem patrimonial que deveria ser objeto de 

partilha. A participante que procurou o Fórum pretendia, portanto, realizar visitas, 
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passear com a “cadela”, ter acesso às informações do prontuário veterinário, dentre 

outras questões. Após a realização de duas sessões de mediação, as partes tiveram a 

oportunidade de se manifestarem abertamente e, ao término da segunda sessão, a 

mediada teve a clareza necessária para perceber que o contato que pretendia manter era 

com o companheiro anterior, o que não era mais possível, e que estava se valendo do 

animal para manter o vínculo afetivo e o contato. Embora não tenha comparecido ao dia 

da entrevista, a mediada, em contato telefônico posterior, informou que as sessões de 

mediação foram fundamentais para o entendimento do rompimento do vínculo afetivo, 

bem como informou que estava iniciando um novo relacionamento. Por fim relatou que 

já havia adotado um novo “cão” e que todo o sofrimento ocorrido tinha sido um bom 

aprendizado.   

Coadunando com os resultados observados em outras pesquisas de satisfação 

(Issler, 2013), a qualidade do atendimento do mediador foi avaliada como razoável por 

dois mediados, enquanto 13 participantes avaliaram o atendimento como muito bom. 

Apenas uma participante avaliou o atendimento como “muito ruim”. O mesmo padrão 

de avaliação foi verificado nos quesitos: pontualidade (“muito atrasado”, “atrasado” e 

“quase no horário” com um participante em cada categoria; “pontual” para três 

mediados e muito pontual para os demais 10 entrevistados); disponibilidade do 

mediador (“não deu espaço” e “foi atencioso” com um participante em cada categoria; e 

“foi bem prestativo” para os demais 14 entrevistados); e esclarecimento sobre 

voluntariedade (um mediado relatou que o mediador “quase não falou nada”, mesmo 

índice observado para as categorias “foi atencioso” e “informou”; os demais treze 

entrevistados relataram que o mediador “ esclareceu perfeitamente” sobre a 

voluntariedade). 



50 
 

 
 

Com o propósito de avaliar a percepção de justiça do resultado, o questionário 

abordou o grau de satisfação dos usuários com a solução alcançada. Dentre os 

entrevistados, observa-se que as categorias “de jeito nenhum”, “não”, “possivelmente 

não” e “talvez” foram mencionadas apenas por um mediado, enquanto as categorias 

“possivelmente sim” e “sim” foram mencionadas por dois entrevistados cada. Oito 

participantes, por sua vez, relataram que a mediação “com certeza” proporcionou uma 

solução satisfatória do conflito. 

O emprego da mediação para a resolução de um conflito, por conta do foco na 

melhoria da comunicação, permite aos participantes que recuperem sua 

autodeterminação (Luchiari, 2012), capacitando-os a enfrentar novas situações 

conflituosas. Neste sentido, o reconhecimento acerca da utilidade das informações 

prestadas pelo mediador em uma eventual disputa no futuro, bem como a possibilidade 

de submeterem um novo conflito ao núcleo de mediação são considerados indicadores 

relevantes para averiguação da percepção dos participantes sobre o serviço prestado. 

Quanto à utilidade das informações prestadas pelo mediador, apenas um participante 

relatou que as informações “de jeito nenhum” foram úteis, mesmo índice observado 

para a categoria “possivelmente sim”; Três entrevistados relataram que “sim”, as 

informações foram úteis, enquanto os demais 11 entrevistados informaram que “com 

certeza” reconheceram utilidade nas informações prestadas pelo mediador em novas 

situações conflituosas, caracterizando um importante indício do desejado domínio que 

se pretende que os mediados alcancem. No tocante à possibilidade das partes 

submeterem um eventual novo conflito ao núcleo de mediação, apenas dois 

entrevistados relataram que “de jeito nenhum” recorreriam ao núcleo novamente, 

enquanto um entrevistado relatou que “sim” e os demais 13 participantes relataram que 

“com certeza” submeteriam um novo conflito a este mesmo núcleo.  
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Da análise dos questionários, houve um padrão positivo de avaliação do serviço 

prestado, em todos os requisitos arguidos como relevantes para a aferição da atividade. 

As avaliações consideradas como negativas são observadas como casos específicos, por 

motivos diversos. 

Um dos participantes que não considerou satisfatória a solução encontrada 

também avaliou parcialmente os demais quesitos. Neste caso, as questões abordadas 

diretamente eram a definição da guarda, do valor de alimentos e a regulamentação de 

visitas. Nestes pontos, especificamente, havia uma resistência paterna na assunção das 

responsabilidades, que geravam na genitora a mesma resistência em proporcionar mais 

espaço para o envolvimento do genitor. Foi averiguada, ainda, uma dificuldade grande 

por parte dos genitores para reconhecerem os esforços mútuos e abandonarem a postura 

adversarial e polarizadora. Foram realizadas três sessões de duas horas e, o mediador 

assumiu uma postura mais avaliativa no caso, sugerindo opções que foram acolhidas 

pelas partes após longos debates. A mudança de postura do mediador foi informada às 

partes durante a última sessão de mediação, pois após cinco horas de mediação as partes 

ainda não conseguiam estabelecer um canal de comunicação eficiente e solicitavam ao 

mediador que decidisse o que fosse melhor.  

Nos termos descritos por Warat (2004), o mediador é o terceiro que ajuda, 

imparcialmente, sem qualquer poder para decidir o conflito. O poder do mediador é o de 

proporcionar às partes a criação de “espaços transacionais (um ‘entre nós’ afetivo-

informativo que facilita às partes a tomarem decisões).” (p. 64) 

O mediador, ciente de que seu papel não era julgar, esclareceu as opções, 

indicou como seria o desenvolvimento da relação em um processo judicial e forneceu 

parâmetros para a fixação dos valores a título de alimentos e das datas para a fixação do 
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período de convivência, visto que havia concordância com relação à fixação da guarda, 

embora nos momentos de maior estresse na sessão o genitor ameaçava pleitear a guarda 

da infante. Este participante, na entrevista posterior, relatou que teve a sensação de que 

o mediador foi tendencioso e parcial, fatos que corroboram o entendimento de que a 

imparcialidade e neutralidade devem ser características essenciais na atuação do 

mediador.  

A outra participante que mencionou não ter alcançado “de jeito nenhum” uma 

solução satisfatória para o conflito também avaliou negativamente o atendimento 

prestado quanto à “qualidade do atendimento”, “pontualidade”, “disponibilidade do 

mediador”, “esclarecimento sobre a voluntariedade”, “utilidade das informações” e 

“possibilidade de recorrer novamente ao núcleo de mediação”. O alto grau de 

insatisfação da participante com o resultado culminou na avaliação negativa de questões 

que, inclusive, foram adequadamente abordadas. Por exemplo, o esclarecimento do 

mediador sobre a voluntariedade do processo de mediação é abordado no termo de 

abertura da sessão, invariavelmente.  

Conforme leciona Azevedo (2013), no termo de abertura o mediador deve citar e 

esclarecer todas as regras e procedimentos que vão nortear as sessões de mediação. 

Feito o termo de abertura adequada e completamente, “se qualquer infringência às 

regras ocorrer ao longo da mediação, essa explicação prévia poderá sempre ser 

lembrada às partes para que voltem a atuar em conformidade ao que foi anteriormente 

estipulado.” (p. 118) 

Isto posto porque, no procedimento adotado nos núcleos de mediação orientados 

pelo Conselho Nacional de Justiça, a utilização de um roteiro para os mediadores, com a 

lista exata dos pontos a serem abordados no início da sessão, é recorrente. Os critérios 
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previstos no questionário aplicado estão vinculados aos termos indicados no Manual de 

Mediação Judicial. A avaliação negativa do atendimento realizado, neste caso, apresenta 

um caráter punitivo por parte da mediada, que procurou deixar evidente a insatisfação 

com o atendimento.  

Este caso específico de insatisfação versa sobre o reconhecimento e dissolução 

de uma união estável que se estendeu por 12 anos. Quem deu início à demanda no 

Fórum foi a referida participante, relatando que já há algum tempo não tem interesse na 

manutenção do vínculo afetivo, que pretendia seguir a vida, visto que fazia mais de 12 

anos que a outra parte tinha se mudado para sua residência, sem colaborar com nada 

para a manutenção do lar, e que a situação já estava insustentável. 

O outro participante, por sua vez, relatava que a autora era uma mulher boa, 

zelando pela residência e pelos seus animais de estimação com cuidado e atenção, mas 

que nos últimos anos estava sendo influenciada por programas religiosos na televisão e 

que estava, com toda certeza, com uma “coisa muito ruim” no seu espiritual. Em todas 

as oportunidades que o diálogo se inclinava para este aspecto, os ânimos se exaltavam. 

Foram realizadas duas sessões individuais, em que restou evidente a falta de interesse da 

autora em manter o vínculo, mas após idas e vindas, o participante passou a adotar uma 

postura mais irônica, alegando que somente sairia da residência da autora quando ela 

realizasse o ressarcimento dos valores investidos por ele em sua propriedade. 

Efetivamente os mediados informaram que o participante, quando se mudou para 

a residência da autora, construiu uma edícula nos fundos da residência, para guardar 

suas ferramentas e bens pessoais, com o consentimento da autora e proprietária do 

terreno. Como tinham dúvidas acerca da legislação pertinente, foram encaminhados 

pelo mediador aos núcleos das faculdades conveniadas ao Fórum e, após algumas 
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consultas com os advogados plantonistas, as partes foram devidamente orientadas 

acerca de seus direitos e das implicações acerca das benfeitorias realizadas. 

Com as informações obtidas, as partes partiram para a avaliação da benfeitoria, e 

após esta etapa, a edícula de 45 metros quadrados foi avaliada em R$ 32.000,00. Ciente 

de seus direitos, o mediado informou na sessão que só sairia do imóvel se fosse 

ressarcido em R$ 16.000,00. Neste momento, a autora se demonstrou revoltada com o 

andamento das negociações e informou que não pretendia mais negociar com o outro 

participante. 

O mediador, nesta oportunidade, reforçou os termos sobre a voluntariedade e 

indagou se a autora tinha interesse em nova orientação jurídica, tendo resposta positiva 

por parte da autora. Na orientação prestada pelo advogado plantonista, a autora foi 

informada que as benfeitorias realizadas na constância da união estável deveriam ser 

partilhadas, e que caso ela desejasse ingressar com uma ação judicial e seguir o trâmite 

tradicional, a previsão de duração do processo era de um a dois anos. 

A mediada assumiu o risco da situação, declarou não ter interesse em continuar 

com o mediado em sua residência e que preferia pagar os R$ 16.000,00 a manter a 

convivência indesejada. Todas as decisões tomadas pela autora foram devidamente 

confirmadas pelo mediador, que abriu a possibilidade de agendamento de novas sessões 

para aprofundar o diálogo, que já se demonstrava desgastado. A autora, no entanto, 

declarou ter plena certeza de sua decisão e firmou que pretendia pagar o valor acordado, 

desde que ele saísse de sua residência até determinada data.  

Todos os termos firmados foram de exclusiva responsabilidade dos 

participantes, e foram disponibilizadas às partes todas as informações necessárias para o 

regular andamento do procedimento. No entanto, a insatisfação da participante no 



55 
 

 
 

tocante ao relacionamento e à necessidade de ressarcir o valor devido ao seu convivente, 

acabou por transmitir à parte um sentimento de profunda insatisfação com o 

procedimento consensual. Antes de ser firmado o termo do acordo, a participante foi 

aconselhada a contratar um advogado e buscar a prestação jurisdicional propriamente 

dita, visto que o procedimento consensual deve ser adotado quando houver pleno 

interesse e voluntariedade dos participantes. No entanto, a mediada informou que queria 

manter a mínima convivência com a outra parte e que o processo tradicional faria com 

que esta separação de corpos tardasse mais ainda. 

Estes foram os itens abordados no questionário preenchido após o término da 

sessão de mediação. Posteriormente, em período superior a três meses da conclusão das 

sessões de mediação, foi aplicada uma entrevista semiestruturada para avaliação da 

evolução do relacionamento, bem como da percepção dos participantes sobre o processo 

e da manutenção do acordo.  

Pouco se sabe sobre a evolução do relacionamento entre as partes familiares em 

conflito. Conforme depreende-se da obra de Leite (2012), no Brasil não existem estudos 

pontuais sobre o relacionamento pós-ruptura do vínculo afetivo. Nas obras científicas 

que abordam o processo de mediação não foi encontrado nenhum material que versasse 

sobre estes quesitos, visto que via de regra as pesquisas realizadas não têm esta 

característica de follow up. Esta abordagem posterior tem sentido apenas quando o 

conflito abordado é de relação continuada, pois pretende-se avaliar a eficiência da 

mediação desenvolvida quanto ao fortalecimento do vínculo social, que é considerado 

um efeito pretendido na realização das mediações, mas que não tem sido objeto de 

estudo. 
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Da análise das respostas, foram criadas as categorias “manteve-se satisfatório” e 

“não se manteve satisfatório”. Dentre os participantes entrevistados, sete tiveram a 

percepção de que o relacionamento “não se manteve satisfatório”. Os demais nove 

participantes responderam que o relacionamento dos conflitantes, pós-mediação, 

“manteve-se satisfatório”. A realização de duas, três ou quatro sessões pode não ser 

suficiente para a melhoria do relacionamento entre as partes. Por vezes, o grau de 

animosidade entre os genitores é tão profundo, que seria necessário um 

acompanhamento ao longo do tempo para proporcionar maiores oportunidades de 

esclarecimento e compreensão, no entanto, na prática diária dos fóruns e tribunais, com 

a atual estrutura judiciária, este acompanhamento se demonstra inviável por conta da 

demanda excessiva. 

A segunda pergunta da entrevista, por sua vez, tinha o propósito de averiguar se 

as partes identificaram com clareza as fases da mediação e se puderam, dentre os 

procedimentos adotados, identificar quais deles eram decisivos para a resolução do 

conflito. Para facilitar o reconhecimento das fases para os mediados, foram 

categorizadas as seguintes fases: “abertura do mediador”; “reunião de informações”; 

“diálogos”; “sessões individuais”; “reunião após as sessões individuais”; e outros. Estas 

categorias foram disponibilizadas às partes na entrevista, mas da análise das respostas 

não houve nenhum indício conclusivo sobre qual o procedimento adequado para a 

resolução das questões familiares, pois apenas um dos entrevistados afirmou ter tido a 

percepção de que seria frutífera a mediação logo na abertura da sessão, enquanto outro 

afirmou que teve essa percepção nas sessões individuais. Os demais quatorze 

participantes “não indicaram a fase” que consideraram como fundamental para a 

resolução do conflito. 
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Este resultado vai ao encontro do entendimento de Bush e Folger (2005) que 

afirmam não ser salutar, ou mesmo possível, o enquadramento de um conflito familiar 

no sistema defendido pelo Ministério da Justiça no Manual de Mediação Judicial. 

Segundo os defensores da mediação transformativa, para que haja o real domínio e 

reconhecimento entre as partes conflitantes, estas não devem submeter o conflito a um 

procedimento engessado como seria o proposto no referido manual.  

Com o mesmo propósito de verificar a capacidade dos participantes de 

compreenderem o processo de mediação, bem como a importância conferida por estes 

ao acordo alcançado, os mediados foram indagados se recordavam quais os termos 

firmados no acordo. Da análise das respostas, foram criadas três categorias: “sim 

totalmente”; “sim parcialmente”; e “não”, e pode-se constatar que três dos mediados 

recordaram parcialmente dos termos do acordo, enquanto treze dos participantes 

recordaram totalmente dos termos acordados. Conseguir recordar integralmente os 

termos firmados na sessão de mediação é o primeiro passo para a manutenção do acordo 

e indício da seriedade com que foi visualizado o acordo estabelecido.  

Ao serem indagados sobre a manutenção do acordo firmado durante as sessões 

de mediação, dois dos entrevistados relataram que, embora a mediação tenha alcançado 

um resultado satisfatório, o acordo não tem sido cumprido integralmente. Trata-se de 

um conflito familiar, em que os participantes tiveram um relacionamento de curta 

duração que resultou no nascimento de uma filha. A comunicação entre os dois 

genitores é deficitária e não havia interesse, principalmente do genitor, em realizar 

qualquer tipo de composição com a genitora. O acordo firmado foi fruto de posturas 

mais diretivas do mediador, devidamente assinaladas pelo mediador às partes, visto que 

estes não alcançaram nenhuma evolução no fortalecimento do vínculo. Para quatro dos 

mediados o acordo tem sido cumprido parcialmente, ou seja, dentre os diversos pontos 
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firmados na composição, alguns têm sido levados a termo, outros não. Por outro lado, 

dez mediados afirmaram que o acordo alcançado tem sido cumprido integralmente. 

Para avaliar a postura do mediador, e a percepção dos mediados acerca de sua 

atuação, foi formulada uma questão sobre as posturas e informações fornecidas pelo 

mediador durante as sessões que foram vistas como fundamentais para a resolução do 

conflito. Dentre as respostas apresentadas, foram elaboradas as seguintes categorias: 

imparcial/facilitativo e avaliativo/diretivo.  

Nos termos descritos por Luchiari (2012), o mediador imparcial/facilitativo é o 

mediador propriamente dito. Não oferece soluções, busca facilitar a comunicação e 

proporcionar às partes um ambiente para o fortalecimento do vínculo. Já o mediador 

diretivo/avaliativo é uma figura que se aproxima mais da função do conciliador, visto 

que na ausência de opções, sugere saídas, indica e avalia posturas, atuando por vezes 

com foco no acordo.  

Da análise dos resultados, nove mediados consideraram que a postura 

imparcial/facilitativa foi fundamental, enquanto os demais sete entrevistados 

consideraram como postura fundamental do mediador o aspecto avaliativo/diretivo. 

Esse dado foi recebido com certa ressalva, pois os mediados entrevistados participaram 

previamente de uma sessão de conciliação, que resultou infrutífera, antes da sessão de 

mediação. Após restar infrutífera a possibilidade de acordo, foi dado início em outra 

oportunidade à sessão de mediação. No decorrer das sessões de mediação o mediador 

adotou a postura facilitativa, como bem determina a prática, e só passou a adotar uma 

postura mais avaliativa após três sessões sem que houvesse qualquer vislumbre de 

fortalecimento do vínculo social.  
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Em alguns casos, foi relatado pelo mediador que as partes, ao vivenciarem 

situações de estresse e dificuldade de comunicação nas sessões agendadas, pediam que 

este formulasse sua avaliação e decidisse por eles; situações em que o mediador, 

conforme bem explicita Warat (2001), esclarecia às partes que o objetivo da mediação 

não seria o acordo apenas, mas a transformação das pessoas e seus sentimentos. A 

orientação fornecida aos participantes, de que somente o reconhecimento do outro e de 

seus problemas, poderia redimensionar e transformar a qualidade da interação social 

conflituosa, via de regra, era recebida pelas partes como um estímulo ao diálogo e à 

compreensão. 

Por fim, quando os participantes foram indagados sobre a possibilidade de 

recorrerem ao núcleo de mediação no surgimento de um novo conflito, tenha-se que 

apenas dois entrevistados afirmaram que não recorreriam ao Núcleo de Mediação 

novamente. Os demais quatorze participantes afirmaram que certamente recorreriam ao 

núcleo em uma nova situação conflituosa. Os dois participantes que declararam não 

haver possibilidade de recorrerem novamente ao núcleo de mediação já foram 

devidamente citados neste trabalho, e apresentaram sua frustração com o método 

autocompositivo em resposta à frustração decorrente do próprio relacionamento, ou 

seja, embora tenham sido disponibilizadas as oportunidades e as ferramentas necessárias 

ao fortalecimento do vínculo e da comunicação, as partes não alcançaram o domínio 

necessário e tampouco o reconhecimento para tal, se fazendo presentes nas sessões com 

o propósito voltado apenas ao encerramento da lide processual existente.  

Embora a amostra seja pequena, e restrita aos casos de conflitos familiares, os 

indicativos são relevantes. A mudança na postura do mediador de facilitativo para 

avaliativo, na terceira sessão sem indícios de fortalecimento no vínculo social foi uma 

prática específica cumprida pelo núcleo de mediação junto ao Fórum de Santa 
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Felicidade durante a pesquisa. Tenha-se que essa alteração de postura, quando realizada, 

foi anunciada aos participantes, para que tivessem clareza na distinção da atuação de um 

mediador e um conciliador.  

A mediação tem o condão de fortalecer o vínculo social, sendo a conciliação 

mais adequada para obtenção de acordo em conflitos de natureza objetiva. A mudança 

de postura do mediador, no caso em tela, tem o condão de procurar firmar o acordo 

mesmo quando o fortalecimento do vínculo não for possível, com a intenção de 

regulamentar as condições que estejam agravando a relação das partes e, se possível, 

evitar o crescimento da espiral de conflito em um processo judicial. 

Após a análise dos dados obtidos, percebeu-se que o acordo firmado com 

interferência do mediador, nos casos em que não se configura o reforço no vínculo e 

persiste grande resistência no comprometimento das partes, não atenua, 

necessariamente, o aspecto conflituoso e tampouco fortalece a relação com o 

cumprimento dos termos acordados. Pode, como demonstrado em uma das entrevistas, 

aumentar a frustração pelo descumprimento do que for firmado e, pelo afastamento da 

percepção de imparcialidade, aumentar a descrença no sistema autocompositivo. 

Tenha-se, no entanto, que em outras oportunidades é possível que as díades 

conflituosas, após serem conduzidas por horas em exposições dos fatos, esclarecimentos 

e catarses nas sessões desenvolvidas; após alcançarem evoluções íntimas no tocante ao 

reconhecimento do outro e suas próprias responsabilidades no desenrolar do conflito, 

não consigam firmar uma composição autonomamente. Embora o estabelecimento das 

regras de gestão da nova estrutura familiar, com total autonomia das partes, seja o ideal 

almejado, quando não é observada a evolução neste sentido, o apoio do mediador, 

fortalecendo o aspecto emocional e de superação de diferenças, e ainda, fornecendo 



61 
 

 
 

parâmetros e soluções criativas para situações de impasse negocial, é uma medida a ser 

adotada, desde que com responsabilidade e cautela.  

Há risco em se fornecer parâmetros ou opções, principalmente em relações 

conflituosas em que uma das partes não assume voluntariamente suas responsabilidades, 

mas o alto índice de manutenção dos acordos demonstra que, embora a ação diretiva do 

mediador possa gerar uma percepção de parcialidade quando não há interesse na 

assunção de responsabilidades, nos conflitos em que há interesse na resolução, mas 

dificuldade de estabelecimento das normas de forma autônoma, esta postura pode ser 

um eficaz instrumento de pacificação. O fornecimento de parâmetros e a criação de 

opções para o debate dos envolvidos, ao pôr fim à demanda judicial, pode direcionar o 

foco das partes para outros aspectos e atenuar a litigiosidade do relacionamento, com a 

fixação de novas perspectivas e responsabilizações, bem como pelo afastamento do 

desgaste decorrente das idas e vindas da peleja judicial.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação de um núcleo de meios alternativos de resolução de 

conflitos nas dependências do Poder Judiciário é um desafio. A abordagem humana dos 

conflitos não é uma prática recorrente nos meandros dos fóruns, que têm na prestação 

jurisdicional tradicional o seu ponto forte.  

A avaliação do programa de mediação do núcleo é um desafio ainda maior, 

mas submeter a atividade desenvolvida ao crivo do usuário é, provavelmente, a única 

forma de se avaliar imparcialmente a competência e alcance do trabalho desenvolvido. 

No presente caso, a avaliação foi parcialmente prejudicada pela amostra reduzida, visto 

que após a realização de três ou quatro sessões de mediação, após a assinatura do termo 

de acordo e homologação pelo juízo deste termo, estando as partes cientes de que não 

são obrigadas a participarem das entrevistas, demonstrou-se difícil envolver os 

mediados na pesquisa. Além deste aspecto, o cadastro dos usuários não estava 

devidamente atualizado, deste modo vários participantes não foram localizados para 

prestarem suas colaborações. Apesar destes aspectos, o contato com os usuários foi útil 

para demonstrar que, apesar de alguns termos terem sido firmados com base na postura 

mais diretiva do mediador, considerável parte dos acordos tem sido mantida.  

Percebe-se ainda que, para se buscar o verdadeiro fortalecimento do vínculo 

social, principalmente em conflitos de relação continuada, como são os conflitos de 

família, nem sempre a realização de três ou quatro sessões de mediação serão 

suficientes. Conflitos de longa data, em que o espiral de ações e reações já vem se 

desenvolvendo entre as partes conflitantes, exigem uma atuação ainda mais cautelosa e 

atenciosa por parte do mediador. Nestes conflitos de relação continuada, deve o 

mediador adotar a postura facilitativa ou transformativa, tendo em vista que qualquer 
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intervenção diretiva na resolução do conflito, com foco na obtenção do acordo, se presta 

apenas a reduzir imediatamente o número de demandas, mas não transforma a visão do 

conflito construída, fato que pode gerar problemas futuros para as partes, que 

certamente irão desembocar novamente no Judiciário.  

Deve o mediador atuar com técnica e sensibilidade nestes casos pois, 

conforme atestado na presente pesquisa, embora as partes sejam devidamente 

informadas de seus direitos, bem como da prevalência da autonomia da vontade, por 

vezes acabam por firmar termos que não satisfazem suas pretensões, e isso implica em 

uma visão deturpada dos métodos consensuais e suas peculiaridades. A insatisfação 

com o resultado, por vezes, ocasiona a insatisfação com o processo. 

Participar da resolução de um conflito familiar é uma experiência 

transformadora. Ter plena autonomia, para elaborar os termos necessários para a 

satisfação das pretensões trazidas ao Judiciário, deve despertar nas partes o verdadeiro 

sentido de justiça; não aquela justiça murmurada nos corredores, nos textos científicos 

ou bancos acadêmicos, mas sim a justiça que conforma as revoltas, aplaina as 

insatisfações e alenta as inconformações. A análise dos resultados demonstra que nem 

sempre os jurisdicionados estão verdadeiramente preparados para assumirem suas 

responsabilidades perante seus atos, e que por vezes uma decisão vertical e unilateral do 

Juízo pode transmitir mais confiança do que o fortalecimento de seu próprio senso de 

justo. 

Tenha-se, no entanto, que qualquer experiência vista como insatisfatória por 

parte do jurisdicionado deve ser, para os entusiastas da autocomposição, mais um 

motivo para o aprimoramento do trabalho desenvolvido, bem como um indício de que a 

população em geral, enraizada na cultura do litígio, pode apresentar resistências aos 
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métodos consensuais. Sendo assim, o fortalecimento das ações consensuais no meio 

acadêmico tem o condão de transformar a visão do jurisdicionado e dos futuros 

operadores do Direito, até que se chegue ao ponto em que todos percebam que o 

fortalecimento dos meios autocompositivos é, em verdade, o fortalecimento do 

fundamento social e político da jurisdição, valorizando assim a participação popular na 

administração da justiça, com vistas ao crescimento e ao melhor entendimento do que é 

a verdadeira pacificação social.  

Enquanto uma grande parcela dos operadores do Direito considera a adoção 

da mediação, e a busca do fortalecimento da comunicação entre partes conflitantes, 

como práticas utópicas e distantes da realidade vivenciada nos fóruns, uma parte da 

população atendida já é beneficiada por esta política pública que vem sendo 

implementada nos últimos anos nos corredores dos fóruns, com o foco na disseminação 

da cultura da pacificação social, bem como na crença de se conferir, a cada conflito 

apresentado, o seu tratamento adequado, de acordo com suas peculiaridades e nuances.   
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   (APÊNDICE A)  

RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 

Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e regimentais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela 

observância do art. 37 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a 

responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da 

Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009;  

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica 

acesso à ordem jurídica justa;  

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem 

em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não 

somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-

lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, 

como a mediação e a conciliação;  

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de 

incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios;  

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em 

programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos 

conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças;  
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CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o 

aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;  

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços 

de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para 

lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa 

execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da 

Justiça;  

CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a 

criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais 

especializados na matéria;  

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na sua 

117ª Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 2010, nos autos do procedimento do Ato 

0006059-82.2010.2.00.0000;  

RESOLVE: 

Capítulo I 

Da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de 

interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 

adequados à sua natureza e peculiaridade.  

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada mediante 

sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os 

chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.  

Art. 2º Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade 

dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: 

centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, 

conciliadores e mediadores, bem como acompanhamento estatístico específico.  
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Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1º, 

podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas.  

Capítulo II 

Das Atribuições do Conselho Nacional de Justiça 

Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de 

promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por 

meio da conciliação e da mediação.  

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos 

os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive 

universidades e instituições de ensino.  

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:  

I – estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento 

adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais;  

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em 

métodos consensuais de solução de conflitos, para servidores, mediadores, conciliadores 

e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias;  

III – providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e 

remoções de magistrados pelo critério do merecimento;  

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e 

demais facilitadores da solução consensual de controvérsias;  

V – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e 

privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da 

cultura da solução pacífica dos conflitos, de modo a assegurar que, nas Escolas da 

Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, no 

curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento;  

VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias 

Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos Centros 
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Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na prevenção 

dos litígios;  

VII – realizar gestão junto às empresas e às agências reguladoras de serviços públicos, a 

fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento 

estatístico, com a instituição de banco de dados para visualização de resultados, 

conferindo selo de qualidade;  

VIII – atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação nas demandas 

que envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência.  

Capítulo III 

Das Atribuições dos Tribunais 

Seção I 

Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou 

aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes 

atribuições, entre outras:  

I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, 

estabelecida nesta Resolução;  

II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da 

política e suas metas;  

III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 

mencionada nos arts. 5º e 6º;  

IV – instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão 

a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores 

e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos;  

V – promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, 

servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de 

conflitos;  
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VI – na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, criar e 

manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento;  

VII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos 

termos da legislação específica;  

VIII – incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e 

outros métodos consensuais de solução de conflitos;  

IX – firmar, quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados 

para atender aos fins desta Resolução.  

Parágrafo único. A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao 

Conselho Nacional de Justiça.  

Seção II 

Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, 

fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, 

os Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(“Centros”), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela 

realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de 

conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão.  

§ 1º Todas as sessões de conciliação e mediação pré- processuais deverão ser realizadas 

nos Centros, podendo, excepcionalmente, as sessões de conciliação e mediação 

processuais ser realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde que 

o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados junto ao Tribunal (inciso VI do art. 

7º) e supervisionados pelo Juiz Coordenador do Centro (art. 9º).  

§ 2º Os Centros deverão ser instalados nos locais onde exista mais de um Juízo, Juizado 

ou Vara com pelo menos uma das competências referidas no caput.  

§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões 

Judiciárias, bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de 

maior movimento forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 4 (quatro) 

meses a contar do início de vigência desta Resolução.  
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§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a instalação 

dos Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência deste ato.  

§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades 

ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no § 2º, 

podendo, ainda, instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos quais funcionem 

dois ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização judiciária local.  

Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, 

aos quais caberá a sua administração, bem como a supervisão do serviço de 

conciliadores e mediadores. Os magistrados serão designados pelo Presidente de cada 

Tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo 

CNJ, conforme Anexo I desta Resolução.  

§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou Varas, o respectivo 

juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração.  

§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação 

exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo 

menos, um deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de 

casos.  

§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as 

diretrizes estabelecidas pelo CNJ conforme Anexo I desta Resolução.  

Art. 10. Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, setor de 

solução de conflitos processual e setor de cidadania, facultativa a adoção pelos 

Tribunais do procedimento sugerido no Anexo II desta Resolução.  

Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores 

públicos, procuradores e/ou advogados.  

Seção III 

Dos Conciliadores e Mediadores 

Art. 12. Nos Centros, bem como em todos os demais órgãos judiciários nos quais se 

realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e 
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conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais, antes de 

sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias.  

§ 1º Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão dispensar os 

atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de conclusão do curso de 

capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de treinamento e aperfeiçoamento, na 

forma do Anexo I, como condição prévia de atuação nos Centros.  

§ 2º Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais 

de solução de conflitos deverão submeter-se a reciclagem permanente e à avaliação do 

usuário.  

§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e 

conciliadores deverão observar o conteúdo programático e carga horária mínimos 

estabelecidos pelo CNJ (Anexo 1) e deverão ser seguidos necessariamente de estágio 

supervisionado.  

§ 4º Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento entre as 

partes ficarão sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo III).  

Seção IV 

Dos Dados Estatísticos 

Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada 

Centro, com as informações constantes do Anexo IV.  

Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução 

consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, 

por meio do DPJ, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados.  

Capítulo IV 

Do Portal da Conciliação 

Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na 

rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras:  

I – publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu 

código de ética;  



75 
 

 
 

II – relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade judicial e por 

Centro, com base nas informações referidas no Anexo IV;  

III – compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros 

estudos; 

IV – fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil;  

V – divulgação de notícias relacionadas ao tema;  

VI – relatórios de atividades da “Semana da Conciliação”.  

Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as 

possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ.  

Disposições Finais 

Art. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade de programas 

similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, adaptá-los aos 

termos deste ato.  

Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da 

Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar as 

atividades da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da 

Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das medidas 

previstas neste ato.  

Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante, à exceção do 

Anexo II, que contém mera recomendação.  

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Ministro Cezar Peluso 

Presidente 
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(APÊNDICE B) 

LEI Nº 13.140, DE 26 DE JUNHO DE 2015. 

 

Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e 

sobre a autocomposição de conflitos no 

âmbito da administração pública; altera a 

Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o 

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; 

e revoga o § 2o do art. 6o da Lei no 9.469, de 

10 de julho de 1997. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias 

entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública.  

Parágrafo único.  Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e 

estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.  

CAPÍTULO I 

DA MEDIAÇÃO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 2o A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

I - imparcialidade do mediador;  

II - isonomia entre as partes;  

III - oralidade;  

IV - informalidade;  

V - autonomia da vontade das partes;  

VI - busca do consenso;  

VII - confidencialidade;  

VIII - boa-fé.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
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§ 1o Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes 

deverão comparecer à primeira reunião de mediação.  

§ 2o Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação.  

Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis 

ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.  

§ 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.  

§ 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, 

deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.  

Seção II 

Dos Mediadores 

Subseção I 

Disposições Comuns 

Art. 4o O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes.   

§ 1o O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, 

buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito.   

§ 2o Aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação.  

Art. 5o Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e 

suspeição do juiz.  

Parágrafo único.  A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de 

revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa 

suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, 

oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas.  

Art. 6o O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término da 

última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das 

partes.  

Art. 7o O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como 

testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha 

atuado como mediador.  

Art. 8o O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de 

mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a 

servidor público, para os efeitos da legislação penal.  

Subseção II 

Dos Mediadores Extrajudiciais 
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Art. 9o Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que 

tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente 

de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele 

inscrever-se.  

Art. 10.  As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos.  

Parágrafo único.  Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou 

defensor público, o mediador suspenderá o procedimento, até que todas estejam 

devidamente assistidas.  

Subseção III 

Dos Mediadores Judiciais 

Art. 11.  Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo 

menos dois anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de 

mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da 

Justiça.  

Art. 12.  Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores 

habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial.  

§ 1o A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo 

interessado ao tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação.  

§ 2o Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de seus 

mediadores.  

Art. 13.  A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos 

tribunais e custeada pelas partes, observado o disposto no § 2o do art. 4o desta Lei.  

Seção III 

Do Procedimento de Mediação 

Subseção I 

Disposições Comuns 

Art. 14.  No início da primeira reunião de mediação, e sempre que julgar 

necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade 

aplicáveis ao procedimento.  

Art. 15.  A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, 

poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, 

quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito.  



79 
 

 
 

Art. 16.  Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão 

submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do 

processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio.  

§ 1o É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de 

comum acordo pelas partes.   

§ 2o A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo 

juiz ou pelo árbitro.  

Art. 17.  Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a 

primeira reunião de mediação.  

Parágrafo único.  Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará 

suspenso o prazo prescricional.  

Art. 18.  Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes 

somente poderão ser marcadas com a sua anuência.  

Art. 19.  No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as 

partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações 

que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas.  

Art. 20.  O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu 

termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços 

para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por 

manifestação de qualquer das partes.  

Parágrafo único.  O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, 

constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título 

executivo judicial.   

Subseção II 

Da Mediação Extrajudicial 

Art. 21.  O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá 

ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a 

negociação, a data e o local da primeira reunião.  

Parágrafo único.  O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á 

rejeitado se não for respondido em até trinta dias da data de seu recebimento.  

Art. 22.  A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo:   

I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, 

contado a partir da data de recebimento do convite;  

II - local da primeira reunião de mediação;  
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III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;  

IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira 

reunião de mediação.  

§ 1o A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima 

enumerados pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora 

de serviços de mediação, no qual constem critérios claros para a escolha do mediador e 

realização da primeira reunião de mediação.  

§ 2o Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os 

seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação:  

I - prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir 

do recebimento do convite;  

II - local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais;  

III - lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de 

mediadores capacitados; a parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer 

um dos cinco mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á 

aceito o primeiro nome da lista;  

IV - o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação 

acarretará a assunção por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários 

sucumbenciais caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial 

posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada.  

§ 3o Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não 

contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus 

serviços caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer, 

voluntariamente, no procedimento de mediação.  

Art. 23.  Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se 

comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo 

prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o 

curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento 

dessa condição.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que 

o acesso ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito.  

Subseção III 

Da Mediação Judicial 

Art. 24.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 

conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas 

destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.  
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Parágrafo único.  A composição e a organização do centro serão definidas pelo 

respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 25.  Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia 

aceitação das partes, observado o disposto no art. 5o desta Lei.   

Art. 26.  As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, 

ressalvadas as hipóteses previstas nas Leis nos 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

e 10.259, de 12 de julho de 2001.  

Parágrafo único.  Aos que comprovarem insuficiência de recursos será assegurada 

assistência pela Defensoria Pública.  

Art. 27.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação.  

Art. 28.  O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 

sessenta dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, 

requererem sua prorrogação.  

Parágrafo único.  Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que 

determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, 

homologará o acordo, por sentença, e o termo final da mediação e determinará o 

arquivamento do processo.  

Art. 29.  Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão 

devidas custas judiciais finais.  

Seção IV 

Da Confidencialidade e suas Exceções 

Art. 30.  Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será 

confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo 

arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou 

quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo 

obtido pela mediação.  

§ 1o O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus 

prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que 

tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, 

alcançando:  

I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à 

outra na busca de entendimento para o conflito;  

II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de 

mediação;  

III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10259.htm
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IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.  

§ 2o A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será 

admitida em processo arbitral ou judicial.  

§ 3o Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à 

ocorrência de crime de ação pública.  

§ 4o A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas 

no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da 

mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das 

informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 

1966 - Código Tributário Nacional.  

Art. 31.  Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, 

não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado.  

CAPÍTULO II 

DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS EM QUE FOR PARTE PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Seção I 

Disposições Comuns 

Art. 32.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar 

câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos 

órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para:  

I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;  

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de 

composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito 

público;  

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.  

§ 1o O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata 

o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado.  

§ 2o A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será 

cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado.  

§ 3o Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e 

constituirá título executivo extrajudicial.  

§ 4o Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo 

as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos 

sujeitos a autorização do Poder Legislativo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
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§ 5o Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a 

prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de 

contratos celebrados pela administração com particulares.  

Art. 33.  Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos 

poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na Subseção I 

da Seção III do Capítulo I desta Lei.  

Parágrafo único.  A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, 

procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços 

públicos.   

Art. 34.  A instauração de procedimento administrativo para a resolução 

consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição.  

§ 1o Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública 

emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de 

formalização do pedido de resolução consensual do conflito.  

§ 2o Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá 

observar o disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 

Nacional.  

Seção II 

Dos Conflitos Envolvendo a Administração Pública Federal Direta, suas 

Autarquias e Fundações 

Art. 35.  As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal 

direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com 

fundamento em:  

I - autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica 

do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou  

II - parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República.  

§ 1o Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em 

resolução administrativa própria.  

§ 2o Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de 

atendimento aos requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa.  

§ 3o A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos 

idênticos, tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione 

apenas parte da controvérsia.  

§ 4o A adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se 

fundamenta a ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
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ou judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução 

administrativa.  

§ 5o Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante 

petição dirigida ao juiz da causa.  

§ 6o A formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão 

não implica a renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão.  

Art. 36.  No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou 

entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-

Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os 

procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União.  

§ 1o Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, 

caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação afeta.  

§ 2o Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da 

existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas 

jurídicas de direito público federais, a Advocacia-Geral da União poderá solicitar ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para 

quitação das dívidas reconhecidas como legítimas.  

§ 3o A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de 

responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que 

sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar.  

§ 4o Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em 

ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da 

União, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da 

causa ou do Ministro Relator.   

Art. 37.  É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas 

autarquias e fundações públicas, bem como às empresas públicas e sociedades de 

economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da 

administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins de composição 

extrajudicial do conflito.  

Art. 38.  Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em 

dívida ativa da União:  

I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32;  

II - as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

de serviços em regime de concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 

37;  
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III - quando forem partes as pessoas a que alude o caput do art. 36:  

a) a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da 

União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais;  

b) a redução ou o cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do 

Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda.   

Parágrafo único.  O disposto no inciso II e na alínea a do inciso III não afasta a 

competência do Advogado-Geral da União prevista nos incisos X e XI do art. 4º da Lei 

Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.  

Art. 39.  A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos 

polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a 

administração pública federal deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral 

da União.  

Art. 40.  Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de 

composição extrajudicial do conflito, somente poderão ser responsabilizados civil, 

administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer 

vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro, ou 

para tal concorrerem.  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 41.  A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério 

da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como 

manter relação de mediadores e de instituições de mediação.   

Art. 42.  Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de 

resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas 

a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências.  

Parágrafo único.  A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei 

própria.  

Art. 43.  Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras 

para a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles 

reguladas ou supervisionadas.  

Art. 44.  Os arts. 1o e 2o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, passam a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 1o O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os 

dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente 

estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou 

transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm#art4x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm#art4xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm#art4xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art1...
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§ 1o Poderão ser criadas câmaras especializadas, compostas por servidores públicos ou 

empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de 

acordos ou transações.  

§ 3o Regulamento disporá sobre a forma de composição das câmaras de que trata o § 1o, 

que deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia-Geral da 

União ou, no caso das empresas públicas, um assistente jurídico ou ocupante de função 

equivalente.  

§ 4o  Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo 

ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do 

Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado a cuja área de competência estiver 

afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 

do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da 

República, no caso de interesse dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário ou do 

Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, 

que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos dirigentes de que trata 

o caput.  

§ 5o Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de 

procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive os casos de extensão 

administrativa de pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir a 

responsabilidade de cada uma pelo pagamento dos honorários dos respectivos 

advogados.” (NR)  

“Art. 2o O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral 

do Banco Central do Brasil e os dirigentes das empresas públicas federais mencionadas 

no caput do art. 1o poderão autorizar, diretamente ou mediante delegação, a realização 

de acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que 

envolver valores inferiores aos fixados em regulamento.  

§ 1o No caso das empresas públicas federais, a delegação é restrita a órgão colegiado 

formalmente constituído, composto por pelo menos um dirigente estatutário.  

§ 2o O acordo de que trata o caput poderá consistir no pagamento do débito em parcelas 

mensais e sucessivas, até o limite máximo de sessenta.  

§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de 

juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - 

SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 

subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento 

relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.   

§ 4o Inadimplida qualquer parcela, após trinta dias, instaurar-se-á o processo de 

execução ou nele prosseguir-se-á, pelo saldo.” (NR)  

Art. 45.  O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido do 

seguinte art. 14-A:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art1§1...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art1§3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art2....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm
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“Art. 14-A.  No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União cujo 

sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da administração pública 

federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da 

União é considerada reclamação, para fins do disposto no inciso III do art. 151 da Lei 

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.” 

Art. 46.  A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de 

comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. 

Parágrafo único.  É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à 

mediação segundo as regras estabelecidas nesta Lei. 

Art. 47.  Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua 

publicação oficial. 

Art. 48.  Revoga-se o § 2o do art. 6o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997. 

Brasília, 26 de junho de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Joaquim Vieira Ferreira Levy 

Nelson Barbosa 

Luís Inácio Lucena Adams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm#art14a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art6§2
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(APÊNDICE C) 

QUESTIONÁRIO 

O presente questionário objetiva analisar o atendimento prestado pelo Núcleo de 

Mediação da Universidade Tuiuti do Paraná. É de grande importância a sua 

participação para que possamos avaliar nossos serviços e, além disso, reforçarmos 

nosso compromisso com as partes que se dispuseram a submeter a situação conflituosa 

que estavam vivenciando a este meio de resolução de conflitos. A pesquisa é de autoria 

do Mestrando em Psicologia Advogado Felipe Augusto da Silva Alcure, OAB/PR 

38.053, Orientado pela Psicóloga Dra. Giovana Munhoz da Rocha CRP 08/6848. As 

informações serão usadas unicamente para fins de pesquisa e os dados serão tratados 

com o sigilo recomendado pelo código de ética em pesquisa. Não existem respostas 

certas ou erradas. Responda às questões com tranquilidade. Obrigado pela 

participação. 

 

Identificação.  

Nome:........................................................................................................................... 

Idade:.............Sexo: (  ) masculino (  ) feminino Profissão:.......................................... 

Escolaridade: (  ) fundamental incompleto; (  ) fundamental completo;   (  ) médio 

incompleto; (  ) médio completo; (  ) superior incompleto;      (  ) superior completo. 

Natureza do conflito mediado: (  ) reconhecimento e dissolução de união estável;     (  ) 

divórcio; ( ) guarda; ( ) alimentos; ( ) regulamentação de visitas; ( ) outro.  

 

A avaliação das questões deverá ser baseada no critério abaixo, sendo 0 a pior 

avaliação e 7 a melhor avaliação (marque um “X” no número correspondente): 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Como foi o atendimento realizado pelo mediador do Núcleo?                                     

       

1 2 3 4 5 6 7 

                  Muito ruim                                                                    Muito bom 

2. A audiência ocorreu no horário previsto? 

       

1 2 3 4 5 6 7 

                Muito atrasado                                                              Muito pontual  

3. O mediador se colocou à disposição para esclarecer suas dúvidas sobre o 

processo de mediação? 
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1 2 3 4 5 6 7 

             Não deu espaço                                                            Foi bem prestativo                                                             

4. O mediador informou e esclareceu que o envolvimento das partes na 

mediação era voluntário? 

       

1 2 3 4 5 6 7 

              Não falou nada                                                        Esclareceu perfeitamente 

5. A sessão de mediação proporcionou uma solução satisfatória para o conflito 

em que estava envolvido? 

       

1 2 3 4 5 6 7 

              De jeito nenhum                                                              Com certeza 

6. As orientações fornecidas pelo mediador poderão ser úteis em uma eventual 

disputa semelhante no futuro? 

       

1 2 3 4 5 6 7 

De jeito nenhum                                                                Com certeza 

    

7. Caso você se envolva em uma nova situação conflituosa, você consideraria a 

possibilidade de submeter o caso a um núcleo de mediação novamente?   

       

1 2 3 4 5 6 7 

De jeito nenhum                                                                Com certeza      

 

8. Caso tenha alguma sugestão ou crítica, sinta-se à vontade para nos auxiliar 

na melhoria de nosso atendimento. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 

Agradecemos sua colaboração. 
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 (APÊNDICE D) 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

A presente entrevista objetiva avaliar se o acordo realizado na mediação foi 

mantido e se as orientações prestadas auxiliaram na relação social entre as 

partes. A pesquisa é de autoria do Mestrando em Psicologia Advogado Felipe 

Augusto da Silva Alcure, OAB/PR 38.053, Orientado pela Psicóloga Dra. 

Giovana Munhoz da Rocha CRP 08/6848. As informações serão usadas 

unicamente para fins de pesquisa e os dados serão tratados com o sigilo 

recomendado pelo código de ética em pesquisa. Não existem respostas certas ou 

erradas. Responda às questões com tranquilidade. Obrigado pela participação. 

Identificação.  

Nome:........................................................................................................................... 

Idade:.............Sexo: (  ) masculino (  ) feminino Profissão:.......................................... 

Escolaridade: (  ) fundamental incompleto; (  ) fundamental completo;   (  ) médio 

incompleto; (  ) médio completo; (  ) superior incompleto;      (  ) superior completo. 

Natureza do conflito mediado: (  ) reconhecimento e dissolução de união estável;            

(  ) divórcio; (  ) guarda; (  ) alimentos; (  ) regulamentação de visitas; (  ) outro. 

1) Como está o seu relacionamento com a outra parte após a sessão de 

mediação? 

2) Qual o momento da sessão de mediação você percebeu que o conflito 

poderia ser resolvido? Orientação para o entrevistador: caso o entrevistado 

tenha dificuldades para se recordar, será possível fornecer as seguintes 

alternativas: (fala de abertura do mediador / fala do requerente / fala do 

requerido / diálogos / sessões individuais / reunião de informações após sessões 

individuais). 

3) Você se lembra quais foram os termos do acordo firmado na sessão de 

mediação? Orientação para o entrevistador: é preciso que o entrevistado relate o 

que lembra acerca dos termos do acordo. 

4) O acordo está sendo mantido? Orientação para o entrevistador: pedir para o 

entrevistado explicar, exemplificar, etc. Não deixar que responda apenas SIM ou 

NÃO. 

5) Quais as posturas ou orientações fornecidas pelo mediador que você 

considera que foram fundamentais para a resolução do conflito? Orientação 

para o entrevistador: pedir para o entrevistado explicar, exemplificar. Caso a 

parte não recorde especificamente, que mencione como se recorda da postura do 

mediador durante a sessão.  

6) Ocorrendo um novo conflito, você recorreria ao Núcleo de Mediação para 

buscar solucioná-lo? Orientação para o entrevistador: pedir para o entrevistado 

justificar. Não deixar que responda apenas SIM ou NÃO. 

Agradecemos sua colaboração. 
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(APÊNDICE E) 

À DIREÇÃO DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DE SANTA FELICIDADE 

EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE 

Assunto: realização de pesquisa no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade 

Prezada Magistrada e Diretora do Fórum, 

Vimos por meio desta solicitar permissão para realizar a pesquisa intitulada “Follow up 

dos participantes das sessões de mediação”, que tem por objetivo estreitar o contato com 

os indivíduos que participaram das sessões de mediação conduzidas pelos professores 

mediadores da Universidade Tuiuti do Paraná, junto ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade. Esta pesquisa tem 

por objetivo avaliar o atendimento realizado pela equipe responsável pela condução das 

sessões de mediação, assim como, em momento posterior, identificar a evolução do 

acordo nos meses subsequentes e o fortalecimento da relação social. O responsável pela 

pesquisa é o aluno do Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, Felipe 

Augusto da Silva Alcure (41 8851-0532) e sua orientadora, Profª. Drª. Giovana Veloso 

Munhoz da Rocha. Para a realização da pesquisa será necessário entrar em contato com 

os participantes das sessões de mediação desenvolvidas no Centro Judiciário e realizar 

um questionário, abordando questões relacionadas à evolução da situação conflituosa 

que foi tratada na sessão. Primeiramente será aplicado um questionário, abordando 

questões relacionadas ao atendimento, pontualidade e satisfação. Em momento 

posterior, as partes serão novamente consultadas, por meio de uma entrevista 

semiestruturada, para avaliar a evolução do acordo e o fortalecimento do vínculo social.  

Após a conclusão da pesquisa nos comprometemos a informar para a Instituição os 

resultados obtidos e garantimos o total sigilo no que se refere a manter em anonimato os 

nomes e identidades dos participantes. Agradecemos sua valiosa colaboração, sem a 

qual não seria possível a realização da pesquisa. 

"Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 

proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de sua corresponsabilidade como 

instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo 

de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar”. 

Curitiba, 09 de abril de 2015 

_________________________________ 

Dra. Adriana de Lourdes Simette 

Juíza e Diretora do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade 
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(APÊNDICE F) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que tem por objetivo avaliar o 

Programa de Mediação da Universidade Tuiuti do Paraná, junto ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade. Esta 

pesquisa tem por objetivo avaliar o atendimento realizado pela equipe responsável pela 

condução das sessões de mediação assim como, em momento posterior, identificar a 

evolução do acordo nos meses seguintes à sessão e, caso o relacionamento entre as 

partes seja anterior ao conflito mediado, analisar o fortalecimento da relação social. 

Para a realização da pesquisa será necessário aplicarmos dois questionários, cada qual 

em momento distinto: primeiramente, logo após a sessão de mediação, para avaliar o 

atendimento prestado; e, posteriormente, num período não inferior a três meses, para 

avaliar o cumprimento do acordo e a evolução do vínculo social entre as partes. A 

aplicação de cada questionário durará em torno de 15 (quinze) minutos.  

Esta pesquisa será realizada com as partes envolvidas em mediações que tenham sido 

concluídas com sucesso na resolução do conflito. Os dados serão coletados pelo 

mestrando em Psicologia Felipe Augusto da Silva Alcure (advogado – OAB/PR 

38.053), que é responsável por esta pesquisa juntamente com sua orientadora, Profª. Drª. 

Giovana Munhoz da Rocha. 

Caso haja interesse em esclarecer qualquer dúvida, você pode encontrá-lo no telefone 

3331-8045.  

Para podermos realizar a Avaliação do Programa de Mediação, precisamos de sua 

colaboração autorizando a aplicação dos questionários informados. Você poderá 

interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe 

acarrete qualquer tipo de prejuízo.  

 Garantimos o total sigilo aos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em 

pesquisa.  

 Antecipadamente agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado. 

  

Eu, _____________________________________________________, autorizo a coleta 

de dados desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha autorização a 

qualquer momento. 
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(APÊNDICE G) 

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950. 

 

Estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

        Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que 

possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, 

concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 

        Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no 

país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. 

        Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

        Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: 

        I - das taxas judiciárias e dos selos; 

        II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e 

serventuários da justiça; 

        III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da 

divulgação dos atos oficiais; 

        IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão 

do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito 

regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou 

contra o poder público estadual, nos Estados; 

        V - dos honorários de advogado e peritos. 

        VI – das despesas com a realização do exame de código genético – DNA que for 

requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou 

maternidade.(Incluído pela Lei nº 10.317, de 2001) 

        VII – dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de 

ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório. (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.060-1950?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10317.htm#ART1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp132.htm#art17
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        Parágrafo único. A publicação de edital em jornal encarregado da divulgação de 

atos oficiais, na forma do inciso III, dispensa a publicação em outro jornal. (Incluído 

pela Lei nº 7.288, de 1984) 

        Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 

        § 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos 

termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação 

dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 

        § 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do 

processo e será feita em autos apartados. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) 

        § 3º A apresentação da carteira de trabalho e previdência social, devidamente 

legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados 

exigidos nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 6.654, de 1979) 

        Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo 

de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. 

        § 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, 

organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o 

advogado que patrocinará a causa do necessitado. 

        § 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, 

caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções 

Municipais. 

        § 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do 

Brasil. o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do 

necessitado. 

        § 4º. Será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar e 

que declare aceitar o encargo. 

        § 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, 

o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de 

todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os 

prazos. (Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989) 

        Art. 6º. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo 

o juiz, em face das provas, conceder ou denegar de plano o benefício de assistência. A 

petição, neste caso, será autuada em separado, apensando-se os respectivos autos aos da 

causa principal, depois de resolvido o incidente. 
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        Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação 

dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. 

        Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processará 

pela forma estabelecida no final do artigo 6º. desta Lei. 

        Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, 

ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de 

quarenta e oito horas improrrogáveis. 

        Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do 

processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. 

        Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de 

assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem 

pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que 

continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta 

Lei. 

        Art. 11. Os honorários de advogados e peritos, as custas do processo, as taxas e 

selos judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência for 

vencedor na causa. 

        § 1º. Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o líquido apurado na execução da sentença. 

        § 2º. A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver as despesas do 

processo, inclusive honorários do advogado, desde que prove ter a última perdido a 

condição legal de necessitada. 

        Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada 

a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se 

dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. 

        Art. 13. Se o assistido puder atender, em parte, as despesas do processo, o Juiz 

mandará pagar as custas que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu 

recebimento. 

        Art. 14. Os profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de 

defensor ou de perito, conforme o caso, salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua 

omissão, a critério da autoridade judiciária competente, são obrigados ao respectivo 

cumprimento, sob pena de multa de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez 

mil cruzeiros), sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei nº 6.205, de 29 de abril de 

1975, sem prejuízo de sanção disciplinar cabível. (Redação dada pela Lei nº 6.465, de 

1977) 

        § 1º Na falta de indicação pela assistência ou pela própria parte, o juiz solicitará a 

do órgão de classe respectivo. (Incluído pela Lei nº 6.465, de 1977) 
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        § 2º A multa prevista neste artigo reverterá em benefício do profissional que 

assumir o encargo na causa. (Renumerado do Parágrafo Único, com nova redação, pela 

Lei nº 6.465, de 1977) 

        Art. 15. São motivos para a recusa do mandato pelo advogado designado ou 

nomeado: 

        § 1º - estar impedido de exercer a advocacia. 

        § 2º - ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações 

profissionais de interesse atual; 

        § 3º - ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender a outro mandato 

anteriormente outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis; 

        § 4º - já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o 

necessitado pretende pleitear; 

        § 5º - haver dada à parte contrária parecer escrito sobre a contenda. 

        Parágrafo único. A recusa será solicitada ao juiz, que, de plano a concederá, 

temporária ou definitivamente, ou a denegará. 

        Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o instrumento do 

mandato outorgado pelo assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da audiência 

os termos da referida outorga. 

        Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte for 

representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbido 

na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados: (Incluído 

pela Lei nº 6.248, de 1975) 

        a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil; (Incluída pela Lei nº 

6.248, de 1975) 

        b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de ação privada, a proposição 

de ação penal privada ou o oferecimento de representação por crime de ação pública 

condicionada. (Incluída pela Lei nº 6.248, de 1975) 

        Art. 17. Caberá apelação das decisões proferidas em consequência da aplicação 

desta lei; a apelação será recebida somente no efeito devolutivo quando a sentença 

conceder o pedido. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973) 

        Art. 18. Os acadêmicos de direito, a partir da 4ª série, poderão ser indicados pela 

assistência judiciária, ou nomeados pelo juiz para auxiliar o patrocínio das causas dos 

necessitados, ficando sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta Lei aos 

advogados. 

        Art. 19. Esta Lei entrará em vigor trinta dias depois da sua publicação no Diário 

oficial da União, revogadas as disposições em contrário. 
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        Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1950; 129º da Independência e 62º da República. 

EURICO G. DUTRA 

Adroaldo Mesquita da Costa 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.2.1950 

  

  

 

 


