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RESUMO 

  

Tendo em vista a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e a Lei n° 13.140/2015 (Lei de 
Mediação), que abordam a imprescindibilidade do instituto da mediação como forma de 
resolução alternativa de conflitos civis, o presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a nova 
legislação a abordar o tema “mediação” no processo civil. Para tanto, destacam-se os principais 
princípios que regem tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei de Mediação, relacionados a 
seguir: os princípios da autonomia privada e decisão informada, o princípio da informalidade e 
independência, princípio da oralidade, princípio da imparcialidade, princípio da cooperação, princípio 
da boa-fé e confidencialidade e, por fim, oprincípio da isonomia.Além do mais, trata-se sobre os 
principais tópicos que o Código e a Lei abordaram sobre o procedimento da mediação, e sobre a 
figura do mediador —indispensável para a realização desta — bem como a aplicabilidade do instituto 
em casos concretos. Assim, o trabalho propõe uma saída para a resolução de 
conflitos e, consequentemente, capaz dedescarregar o Judiciário brasileiro.  
  
Palavras-chave :  Código de Processo Civil. Lei de Mediação.Mediação. Resolução de Conflito. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
To the accomplishment of the present work, it wastaken into account the innovation brought by 
thelegislation about the Mediation topic in thecivil lawsuit In the light of the /admitance into force of the 
new civil procedure’s code and It’smediation Law numbered 13.140/2015 whichaccosts the necessity 
of the stablished rule of principle – Mediation - as na alternative manner to settle civil /disagreements.  
To this end/in this respect we highlight the mainprinciples that guide the civil procedure’s code as well 
as the Mediation’s Law listed as follows: Self Will andRevealed Resolution principle; Informality and 
autonomy principle; Orallity Principle; impartiality principle; co-operation principle; Good faithand 
Confidentillity principle and also the Isonomyprinciple.Furthermore it concerns the main topics that 
both, theCode and the Law, discuss about Mediation procedures, we address the person of the 
Mediator whom is essential to the accomplishment of this work as well as the relevancy of this institute 
in factual cases.Being so, this work intends to propose a wisesettlement to conflict’s resolution and 
consequently relieve the brazilian Judiciary. 
  
Keywords:  Conflict settlement. Mediation. Code of civil procedure. Mediation Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No presente trabalho, buscar-se-á, através de uma análise do Novo Código 

de Processo Civil e da Lei de Mediação n° 13.140/2015, explanar sobre os 

benefícios desta para o processo civil brasileiro. 

 O primeiro capítulo versará sobre o conceito de conflito, que em linhas gerais 

quer dizer embate, conflito. Além de versar sobre as maneiras disponíveis no 

ordenamento jurídico para resolvê-los, quais sejam: autotutela, autocomposição, que 

subdivide em unilateral e bilateral, que se subdivide, ainda, em negociação, 

conciliação e mediação, principal tema do trabalho.  

 Por ser de extrema importância e ser uma das normas regentes do 

ordenamento jurídico brasileiro, abordará os princípios, tanto os que regem o Código 

de Processo Civil, pelo fato de a mediação poder ser realizada durante o processo, 

bem como os princípios que regem a mediação em si, quais sejam os princípios da 

autonomia privada e decisão informada, princípio da informalidade e independência, 

princípio da oralidade, princípio da imparcialidade, princípio da cooperação, princípio 

da boa-fé e confidencialidade e princípio da isonomia. 

 Já na terceira fase, em que se discorrerá sobre o instituto da mediação em si, 

mencionar-se-á a Lei de Mediação n° 13.140/2015 e a aplicação desta no Código de 

Processo Civil, além de explorar a figura do mediador e as modalidades de 

mediação, seja ela judicial ou extrajudicial. 

 Por fim, acerca da efetividade da mediação no processo civil brasileiro, 

demonstrar-se-á que esta é essencial para modernização do sistema, bem como 

restabelecimento do diálogo entre as partes, economia emocional, processual e 

pecuniária, além de satisfação da lide em tempo hábil.  
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1 CONFLITOS NA SOCIEDADE: DOS CONFLITOS CIVIS  

 

Primeiramente, há de se considerar que os conflitos e as relações humanas 

em sociedade estão diretamente ligados, são recíprocos entre si, haja vista que as 

relações humanas são marcadas por divergências emocionais, sociais, políticas, 

ideológicas e profissionais (insatisfações), motivo pelo qual, ante um conflito de 

ideias, emerge a necessidade de se definir a quem deverá prevalecer a tutela do 

direito atingido. 

O conflito, em termos mais abrangentes, significa embate, choque, 

divergência de ideias, ou seja, aquele que está em conflito está em um 

enfrentamento de opiniões e/ou entendimentos, desde relações interpessoais até 

uma guerra entre nações, por exemplo. Em outras palavras, conflito nada mais é do 

que uma crise que instala nas relações humanas o descontentamento, a insatisfação 

diante de um acontecimento. 

Geralmente, os conflitos têm início quando uma das partes identifica que a 

outra possui interesse diverso do seu e que este pode alterar significativamente algo 

que julga importante. Como possíveis fatos geradores dos conflitos, pode-se falar na 

falta de comunicação, diferença de expectativas, incompatibilidade de objetivos e 

interpretação divergente dos fatos. 

Desse modo, gramaticalmente falando, de acordo com o glossário de 

Fernanda Tartuce, “conflito: vocábulo aplicado na linguagem jurídica com significado 

de embate, oposição, pendência, pleito marcado pela contraposição de interesses. 

Neste trabalho é utilizado como sinônimo de controvérsia, disputa, lide, litígio, 

contraste e impasse” (2015, p.340). 

Como elemento do conflito no âmbito jurídico, tem-se, portanto, o interesse 

atrelado à insatisfação, que gera uma pretensão, obviamente resistida, momento em 

que nasce a denominada lide ou litígio. Vale ressaltar que insatisfação é o 

sentimento gerado no indivíduo que é contrariado, sendo que pode ou não prosperar 

a ponto de tornar-se uma pretensão. A pretensão, por sua vez, é a insatisfação 

materializada, ou seja, imprime a vontade que tem o indivíduo de satisfazer um 

interesse. Por fim, em relação à resistência, entende-se esta pela manifestação do 

opositor, que, via de regra, tem como escopo dizimar tal pretensão. 

Outrossim, é cediço diferenciar conflito de disputa e lide. Como dito 
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anteriormente, conflito é uma tensão estabelecida em uma relação, ao passo que a 

disputa diz respeito ao elemento problemático em si. Neste sentido, a lide, em linhas 

gerais, pode ser entendida como a demanda em que os sujeitos do processo 

submetem-se à vontade da lei, através da análise judicial. 

Neste sentido, Fernanda Tartuce transcreve o entendimento doutrinário de 

Francesco Carnelutti, conforme se constata abaixo: 

 

Conflito expressa a crise vivenciada em sentido amplo, enquanto disputa 
remete a uma unidade controvertida. Assim, um casal recém-separado pode 
estar em crise (vivenciando um complexo amplo de conflitos), mas viver, em 
certo momento, uma disputa, pontual e específica, quanto ao tempo de 
convivência com os filhos.A expressão lide, na clássica definição de 
Francesco Carnelutti, retrata o conflito de interesses qualificado por uma 
pretensão resistida; tal expressão identifica-se com o vocábulo “litígio” e 
costuma ser usada quando alguém se refere a uma controvérsia levada a 
juízo para apreciação pelo Estado juiz (2015, p.04). 

 

De tal maneira, para favorecimento didático, tanto a Lei de Mediação (Lei nº 

13.140/2015) quanto o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) 

adotaram “conflito” e “controvérsia” como sinônimos. A título de exemplo, pode-se 

citar o artigo 1° da Lei de Mediação: 

 

Art. 1° 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. 

 

Diante do exposto, fica claro que o conflito é a interposição de ideias e 

desejos contrapostos, cujo objeto é a tutela do bem da vida. Deve-se ter em mente 

que conflito não é necessariamente algo negativo, pois, por outra ótica, conflito pode 

ser considerado um clareador de caminhos, que desperta transição e surgimento de 

novas e boas perspectivas, principalmente a oportunidade de melhoria.Para 

enfrentá-lo, em prol da pacificação social, o Poder Judiciário busca a satisfação de 

interesses, o que na maioria dos casos é mais complexo do que simplesmente 

apresentar às partes o que o ordenamento jurídico oferece.  

Atualmente, a demanda judiciária brasileira é litigiosamente exacerbada, não 

obedecendo à função social do processo e contrariando, não raras vezes, institutos 

basilares como a duração razoável do processo e o decorrente princípio da 
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celeridade processual, temas estes que serão mais aprofundados no transcorrer do 

trabalho. 

Portanto, tendo em vista que o âmbito jurídico da vida em sociedade reflete 

matéria interdisciplinar, com interferências históricas, filosóficas, sociológicas, 

econômicas e políticas, a interdisciplinaridade na esfera dos conflitos civis faz-se 

imprescindível.Interdisciplinaridade esta que contempla diversas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, a sociologia e a psicanálise, para a adequada 

compreensão das ocorrências conflituosas. Esta, por sua vez, vem se acentuando 

no ordenamento jurídico brasileiro, visto que enfatiza a integração de conhecimentos 

para melhor resolução de conflitos em face de tradicionais análises fundadas 

somente em leis e conceitos rígidos. 

Assim, considerando o atual cenário do Judiciário brasileiro, e levando em 

consideração a sociedade moderna, faz-se necessária a atualização do sistema 

jurídico e de métodos para resolver controvérsias, como forma ágil, idônea e justa de 

mitigar e resolver os conflitos da sociedade.Diante disso, na busca de meios que 

sanem efetivamente as controvérsias, desenvolveu-se a conciliação e a mediação, 

institutos estes que incentivam o acordo entre as partes, para que haja uma 

resolução mais vantajosa e menos dispendiosa, além de mais célere, tornando-se 

um meio inteligente de resolução de conflitos civis, a partir da instauração de uma 

verdadeira comunidade de trabalho dentro do processo, com efetiva participação 

das partes. 

Prova disto é a evolução que está acontecendo no cenário normativo 

brasileiro, através da “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de 

conflitos”, consagrada pela Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

a qual desenvolve aparatos para aplicação da conciliação e mediação pelo Poder 

Judiciário. Não por outra razão, o Novo Código de Processo Civil e a Lei de 

Mediação (Lei nº 13.140/2015) prelecionam os meios consensuais de conflito, 

fortalecendo a realização da audiência de conciliação ou mediação no processo 

judicial, antes mesmo da abertura de prazo para apresentação da defesa pelo réu. 
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1.2 Das formas alternativas de resoluções de confli to  

 

1.2.1 Da autotutela 

 

Autodefesa ou autotutela, resumidamente, quer dizer defesa por si mesmo, 

ainda que haja força para tanto; é a imposição da vontade de uma das partes à 

outra, visto que não há a participação de um terceiro distinto das partes litigantes. É 

considerada uma das formas mais primitivas de resolução de conflitos. 

Nas palavras de Fernanda Tartuce, a autodefesa ou autotutela ocorre 

quando: 

 

O indivíduo resolve o conflito por sua própria força, agindo por si próprio 
para obter uma posição de vantagem em relação a situação desejada. Sua 
prática costuma ser malvista por trazer idéia de violência e ser identificada 
como um resquício de justiça privada (2015, p. 15). 

 

Entretanto, em algumas hipóteses ainda são admitidas resoluções de conflitos 

através da autotutela, conforme explicam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:  

 

São duas as razões pelas quais de admite a conduta unilateral invasora da 
esfera jurídica alheia nesses casos excepcionais: a) a impossibilidade de 
estar o Estado-juiz presente sempre que um direito esteja sendo violado ou 
prestes a sê-lo; b) a ausência de confiança de cada um no altruísmo alheio, 
inspirador de uma possível autocomposição (2010, p. 35).   

 

Nota-se, portanto, que a autotutela é permitida, excepcionalmente, em alguns 

casos nos ordenamentos jurídicos dos estados contemporâneos. Citam-se como 

exemplos, no âmbito do direito civil, alguns dos principais casos em que é permitida 

a autotutela, quais sejam: legítima defesa e estado de necessidade (Código Civil, 

artigo 1880); legítima defesa e desforço imediato na proteção possessória (Código 

Civil, artigo 1.210, § 1°); autotutela de urgência nas obrigações de fazer e de não 

fazer (Código Civil, artigo 249, parágrafo único; e artigo 251, parágrafo único); direito 

de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes que ultrapassam a estrema do prédio 

(Código Civil, artigo 1.283); embargo de obra nova efetuado pelo próprio interessado 

(Código de Processo Civil, artigo 935); direito de retenção de bens (Código Civil, 

artigos 578, 644, 1.219, 1.433, inciso II, e 1.434).  
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Ressalta-se que os referidos exemplos podem ser submetidos a um processo 

jurisdicional posterior para confirmar a legalidade do ato praticado.Nota-se que a 

autotutela é a ausência do Estado, por isso é considerada um instrumento precário e 

aleatório, visto que é a primeira resposta encontrada pelos indivíduos para resolver 

suas controvérsias. Portanto, é um instituto que deve ser desconsiderado, 

relativizado, pois não visa garantir a justiça propriamente dita, mas premia o mais 

esperto, mais forte e mais ousado em face do mais fraco e incompetente, motivo 

pelo qual se dá primazia ao instituto da autocomposição, que a seguir se expõe. 

 

1.2.2 Da autocomposição (meios consensuais)  

 

Ao contrário do que aludido acima, o instituto da autotutela representa o 

oposto. Tem por objetivo a eliminação do conflito através da participação dos 

litigantes, levando em consideração a igualdade entre eles, sem que haja imposição 

da vontade de um sobre à do outro.  

Para Fernanda Tartuce:  

 

A possibilidade de que as partes resolvam, isoladamente ou em conjunto, 
uma saída para o conflito encerra a hipótese de autocomposição. Em tal 
caso, a solução do conflito contará com a vontade de um terceiro para 
definir o impasse (2015, p. 25).  

 

Busca-se o acordo entre as partes litigantes, além de instrumentos que 

possibilitem a ocorrência, referido acordo na legislação, organização e na atuação 

dos órgãos estatais, por ser um mecanismo totalmente eficiente e extremamente 

vantajoso para as partes e para o próprio órgão jurisdicional.Entretanto, importa 

ressaltar que o objeto da autocomposição deverá ser matéria de direito disponível, 

ou seja, aquele que pode ou não ser exercido pelo seu titular, aquele que a parte 

pode abdicar, abrir mão. Assim explica Fernanda Tartuce: 

 

Como premissa para a adequada aferição da possibilidade de realizar a 
autocomposição, deve-se considerar a disponibilidade do direito em debate, 
merecendo atenta consideração tal aspecto tanto sua vertente substancial 
quanto em sua índole processual (2015, p. 27).  

 

No mesmo sentido, prelecionam Horácio Wanderlei Rodrigues e Eduardo de 

Avelar Lamy:  
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A autocomposição é considerada, hoje, um meio alternativo ao processo 
jurisdicional, pois resolve conflitos assim como a jurisdição. Salienta-se, no 
entanto, que ela só incide em relação a direitos disponíveis. Quando se 
tratar de direitos indisponíveis, não pode haver autocomposição, em 
nenhuma de suas formas, pois as partes não podem simplesmente abrir 
mão de direitos como a tutela do meio ambient6e, a receita pública, a 
identidade, a saúde e a vida, dentre outros (2012, p. 03). 

 

Como visto, via de regra, não há que se falar em direito indisponível 

(personalíssimo) como objeto de transação, entretanto, estes direitos podem ser 

relativizados neste cenário, pois há diferentes graus de disponibilidade de direitos. 

Por exemplo, eventualmente podem existir aspectos quantitativos negociais, como é 

o caso do direito a alimentos, o qual se enquadra no rol de direito indisponível, mas 

há a possibilidade de discussão e ajuste acerca do valor pecuniário da sentença 

condenatória. Assim, na dúvida acerca da classificação do direito a ser levantado, 

Fernanda Tartucetranscreve o entendimento doutrinário de Rui Portanova:  

 

A indisponibilidade não se discrimina. A indisponibilidade e o interesse 
público prevalente sobre determinado direito vão surgir da interpretação do 
caso concreto conjugada com a valorização dada pelo legislador. Tanto 
pode ser disponível o direito privado Omo o direito público (2015, p. 30).  

 

Ressalta-se a modernização da cultura, do modo de pensar quanto à 

disponibilidade dos mais variados direitos e interesses, para Fernanda Tartuce “tal 

posição se revela mais realista e consentânea com o respeito á autodeterminação 

dos sujeitos em suas relações interpessoais” (2015, p. 32).  

Há duas modalidades de autocomposição, quais sejam a unilateral e a 

bilateral. A primeira depende da disponibilidade do interesse exclusivo de uma das 

partes. Como bem aponta Fernanda Tartuce (2015, p. 35) o entendimento de Miguel 

Maria de Serpa Lopes, “tais condutas tem conteúdo abdicativo; como implicam em 

concessões ou sacrifícios realizados exclusivamente pelas partes, carecem 

reciprocidade”.  

A autocomposição unilateral prescinde de renúncia, desistência ou 

reconhecimento jurídico do pedido pela parte afetada. Renúncia é quando uma das 

partes abre mão, exonera-se do direito material que tem ou poderia merecer, sendo 

que para ser válida deve preencher os requisitos exigidos, ou seja, o objeto deve ser 

renunciável e os renunciantes devem ser capazes para exercer referido ato jurídico.  
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Por desistência, entende-se como sendo a abdicação do processo e posição 

processual assumida após ajuizamento da ação, pelo autor da demanda, ou seja, 

quando este opta por não mais prosseguir com a causa. Pode ocorrer a qualquer 

tempo do processo, antes da sentença. Lembrando que é somente cabível em casos 

que versem sobre direito disponível.  

Por fim, o reconhecimento jurídico do pedido estabelece que o réu admita a 

pretensão movida pelo autor, momento em que o magistrado deverá verificar a 

admissibilidade de tal ato, levando em conta a disponibilidade do direito e a 

capacidade do réu. Como enfoque deste trabalho, como meio de resolução por 

meios consensuais, tem-se a conciliação e a mediação. 

 

1.2.3 Conciliação e mediação: principais diferenças 

 

 Antes de iniciar-se a discussão acerca das práticas de solução consensual 

dos conflitos e suas virtudes, faz-se necessária sua explanação na íntegra, conforme 

o artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, o qual prega: 

 

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.§ 2o O Estado promoverá, 
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.§ 3o A conciliação, 
a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

 

 A conciliação e a mediação são métodos alternativos de resolução de 

conflitos, que buscam retirar do Poder Judiciário a exclusividade na composição das 

lides, chegando a uma autocomposição. No atual Código de Processo Civil, as 

atividades e competências de conciliadores e mediadores foram reguladas entre os 

artigos 165 a 175, colocando-os na condição de auxiliares da justiça, devendo ser 

aplicadas as regras relativas a esse tipo de sujeito processual, inclusive em relação 

ao impedimento e à suspeição. 

Por conciliação, em suma, entende-se que é a tentativa de acordo entre as 

partes, através de um terceiro imparcial, por meio de atividades de escuta e 

investigação, devendo alertar os benefícios e malefícios da conciliação, sem forçar o 

pacto. 

No mesmo sentido, a mediação estabelece um meio consensual, também 
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realizada através de um terceiro imparcial, o qual buscará restabelecer o diálogo 

entre os litigantes, a fim de encontrar a maneira mais produtiva de lidar com o 

conflito. Fernanda Tartuce melhor explica a diferença entre conciliação e mediação, 

através do entendimento de Cândido Rangel Dinamarco: 

 

A conciliação consistiria na intercessão de algum sujeito entre os litigantes 
para persuadi-los à autocomposição, podendo ser extra ou endoprocessual, 
enquanto a mediação seria a própria conciliação, quando conduzida 
mediante concretas propostas de solução apreciadas pelos litigantes (2015, 
p.53). 

 

Outra diferença entre estes institutos é o objetivo de cada um, enquanto na 

mediação o objetivo é oferecer oportunidades para que as próprias partes – as quais 

não são consideradas adversárias – se entendam, sem que o mediador apresente 

alguma proposta, na conciliação o terceiro imparcial pode e deve ofertar propostas 

para os litigantes, os quais são considerados adversários. 

Importasalientar as etapas em que ocorrerá a mediação, quais sejam a pré-

mediação, abertura, investigação, agenda, criação de opções, escolha das opções e 

solução.Segundo Fernanda Tartuce:  

 

Apré-mediação inicia com encaminhamento dos interessados ao mediador, 
muitas vezes ela é feita por seus advogados e enseja a reunião dos 
envolvidos para esclarecer as funções e as atribuições de cada um no 
processo(2015, p. 243). 

 

Num segundo momento, o mediador dará por aberto o procedimento da 

mediação, momento em que esclarecerá o conceito de mediação, seus objetivos, 

possíveis resultados que podem ser gerados desta e enfatizará os princípios que 

regem a mediação, sendo eles o princípio da confidencialidade, da autonomia e da 

isonomia.Posteriormente, é iniciada a exposição das partes, as quais poderão expor 

as versões do ocorrido que as fizeram procurar o Judiciário. Feito isso, inicia-se a 

fase da agenda, em que serão elencados para as partes os pontos que serão 

abordados.Por fim, o mediador buscará em conjunto com as partes proporcionar 

soluções criativas, eficientes e possíveis, sendo que será eleita a que melhor se 

encaixar no caso concreto, e finalmente, selará o acordo realizado. 

Para melhor entender o exposto neste capítulo,segue apresentação de um 

quadro sinótico que demonstra um aspecto geral das possibilidades de resolução de 
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conflito contidas no sistema jurídico brasileiro. 

 

Quadro 1 – Composição dos conflitos  

Fonte: TARTUCE, 2015, p. 73. 
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2 PRINCÍPIOS INFORMADORES 

 

2.1 Dos princípios que regem o novo Código de Proce sso Civil 

  

 Há de se ressaltar a importância dos princípios para o processo civil 

brasileiro. Estes são, de maneira condensada, normas precursoras do sistema 

jurídico. É a partir deles que se torna possível falar em sistema, visto que 

vinculam,criam deveres, ainda que implicitamente, como qualquer outra norma 

jurídica, por serem obrigatórios. 

           Outrossim, o instituto da mediação pode ocorrer no curso do processo, por 

isso, os princípios seguintes são reincidentes no processo civil, bem como 

encontram maior sintonia com a mediação. 

 O que diferencia os princípios das normas jurídicas é a eficácia de cada um. 

Enquanto as normas jurídicas possuem hipóteses específicas de aplicação contidas 

em si mesmas, os princípios têm alcance ilimitado no direito. Uma parte deles 

decorre da Constituição Federal, em especial do artigo 5º, e fazem parte do 

chamado “direito processual fundamental”. Outra parte, porém, advém de legislação 

infraconstitucional, mais especificadamente do Código de Processo Civil, o qual 

dedica um capítulo inteiro para isso, em seus artigos 1º a 12. 

 Além do mais, os princípios orientam a criação das leis infraconstitucionais, 

sustentando-as. Num segundo momento, servem também de reguladores da 

aplicação da norma para os magistrados, visto que estes não podem aplicá-las em 

desrespeito a eles. Devem, portanto, ser reconhecidos como verdadeiras normas 

jurídicas, o que implica apartá-los da ideia de meras sugestões ou preceitos. Nas 

palavras de Daniel Marques de Camargo: 

 

É plenamente possível deduzir uma pretensão específica e resolver uma 
questão concreta com supedâneo somente em princípios 
jurídicos.Outrossim, os princípios servem de parâmetro excelente à 
constitucionalidade das normas. Como mostram o norte axiológico do 
ordenamento jurídico, os princípios reclamam retomada e aperfeiçoamento 
através da atividade normativa integradora, dotados que são de uma 
eficácia impeditiva de retrocesso (2010, p. 33). 

  

Dessa forma, é evidente a importância do respeito aos princípios. 
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2.1.1 Princípio do devido processo legal 

 

 O referido princípio consubstancia-se no artigo 5º da Constituição Federal, 

eprevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Isso significa que nenhum cidadão será privado de seus direitos 

patrimoniais ou pessoais sem que antes tenha acesso a um processo judicial que 

tenha tramitado de acordo com as previsões legais e em consonância com o 

conjunto de garantias constitucionais fundamentais.  

 Em âmbito processual, o princípio do devido processo legal, ou seja, a 

garantia de um processo razoável, à luz de direitos fundamentais, deve existir desde 

a concepção do processo até seu último ato. Por exemplo, quando é exigido em 

uma petição inicial que se cumpram os requisitos ou que a citação seja aperfeiçoada 

de forma válida, são atos que decorrem desse princípio. A forma em geral decorre 

deste, a fim de garantir que o processo esteja em conformidade com o direito como 

um todo e não apenas em consonância com a lei.Está implícito em diversos outros 

princípios constitucionais, sustentando a supremacia deste, em relação aos demais. 

Como transcreve Fredie Didier Junior: 

 

Não se deve ignorar, ainda, que a dogmática brasileira opera c o m boa 
desenvoltura com a cláusula geral do devido processo legal.A relação que 
se faz entre devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade é bem 
fundamentada e compreendida pelos operadores jurídicos no Brasil.Trata-se 
de uma contribuição original do pensamento jurídico brasileiro, que tem 
funcionando bem, a despeito das objeções teóricas que a ela possam ser 
dirigidas.Considerar o devido processo legal com o fundamento dos deveres 
de proporcionalidade ou razoabilidade não significa dizer que esses deveres 
apenas se aplicam ao âmbito processual jurisdicional. Como já se disse, o 
devido processo legal é princípio que se aplica em qualquer produção 
normativa, inclusive no processo de produção dos negócios jurídicos (2015, 
p.72). 

 

Extrai-se assim, que o princípio do devido processo legal confere a todos os 

sujeitos de direito no Brasil o direito fundamental a um processo devido.  

 

2.1.2 Princípio do contraditório e da ampla defesa 

  

Derivado do princípio do devido processo legal, situa-se no artigo 5º, inciso 

LV, da Constituição Federal, o qual prega que “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
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defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 Depreende-se do dispositivo que aos envolvidos no processo, e não somente 

as partes, é conferido o direito de produzir todas as provas necessárias à formação 

do convencimento do juiz, desde que não sejam ilícitas ou moralmente ilegítimas.O 

princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: a primeira, uma 

garantia de participação, uma dimensão formal do princípio do contraditório, 

tratando-se da garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado 

e de poder falar no processo; a segunda, uma possibilidade de influência no 

processo, tratando-se, portanto, da dimensão substancial do princípio do 

contraditório e traduzindo-se na essência do princípio da ampla defesa, com 

argumentos, ideias e alegação de fatos, impedindo uma possível decisão surpresa.  

Importante destacar que a ampla defesa é direito fundamental das partes e 

consiste no conjunto de meios adequados para o exercício do contraditório.Ainda 

segundo o Fredie Didier, “o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da 

parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar 

no conteúdo da decisão” (2015, p. 79). 

Importa, ainda, ao juiz dispensar tratamento isonômico às partes, não 

podendo deferir a produção de provas em favor de uma das partes e indeferir sem 

fundamentação à outra. No Código de Processo Civil de 2015, encontra 

sustentação no artigo 9º: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 

ela seja previamente ouvida”. No mesmo sentido, cita-se o artigo 10: 

 

 
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 
ofício. 

 

 Como exceção ao artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015, o 

contraditório pode ser postergado nos casos de tutela provisória de urgência, de 

tutela provisória da evidência, em que as alegações podem ser demonstradas por 

documentos e haja julgamento de recursos repetitivos, ou em súmula 

vinculante.Assim, não se pode falar em violação da garantia do contraditório, uma 

vez que a decisão é provisória e o prejuízo para o réu fica aliviado.Ainda, de acordo 

com o artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015 há a necessidade de que as 

partes sejam ouvidas mesmo se o juiz puder manifestar-se de ofício para resolver a 
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matéria, levando em conta, ainda, as atividades das partes em contraditório. 

 

 

2.1.3 Princípio da publicidade 

  

O referido princípio encontra-se implicitamente no artigo 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal, e dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”, o que revela a publicidade para as partes numa 

fase interna e para terceiros numa fase externa, essa a qual pode ser restringida de 

acordo com o artigo 5°, inciso LX, da Constituição Federal, verbis: “a lei só poderá 

restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem”.  

A afirmação de tal garantia constitucional de sigilo é reescrita no artigo 189 do 

Código de Processo Civil de 2015, o qual determina que alguns processos devem 

tramitar em segredo de justiça.Explicitamente, o artigo 93 da Constituição Federal, 

nos incisos IX e X, traz: 

 

Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios:(...)IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e 
a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação;X - as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto 
da maioria absoluta de seus membros. 

 

Assim segue o artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015:  

 

Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade.Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser 
autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de 
defensores públicos ou do Ministério Público. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que as partes e seus advogados têm acesso a 

todas as informações do processo, sendo-lhes garantida a presença em todos os 

atos processuais, e a presença de terceiros somente é restringida quando o caso 

necessitar de sigilo, correndo em segredo de justiça. 
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2.1.5 Princípio da eficiência  

 

Em sede constitucional, o referido princípio agasalha-se no “caput” do artigo 

37, da Constituição Federal, ao passo que em sede processual, estabelece o artigo 

8º do Código de Processo Civil:  

 

Artigo 8ºAo aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e 
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 
legalidade, a publicidade e a eficiência. 

 

Em respeito ao princípio do devido processo legal, o processo dever ser 

eficiente, no sentido de obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos 

empregado durante o curso da lide.Nas palavras de Fredie Didier Junior:  

 

Eficiente é a atuação que promove os fins do processo de modo satisfatório 
em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Ou seja, na escolha 
dos meios a serem empregados para a obtenção dos fins, o órgão 
jurisdicional deve escolher meios que os promovam de modo minimamente 
intenso (quantidade - não se pode escolher um meio que promova 
resultados insignificantes) e certo ( probabilidade -não se pode escolher um 
meio de resultado duvidoso), não sendo lícita a escolha do pior dos meios 
para isso (qualidade - não se pode  escolher um meio que produza muitos 
efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado). A eficiência é algo 
que somente se constata a posteriori: não se pode avaliar a priori se a 
conduta é ou não eficiente (2015, p.103). 

 

 Efetivo, portanto, é o processo que atingiu seu fim com o meio menos gravoso 

às partes. É aquele que foi arquitetado através de regras processuais para atingir a 

eficiência. Exemplo disso é o dever de eficiência que se impõe na escolha do meio a 

ser utilizado para a execução da sentença (CPC,art. 536,§1°). 

 

2.1.7 Princípio da duração razoável do processo 

 

Disposto no inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal, aduz que “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Transportando-
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se para normas infraconstitucionais, pretexta o artigo 4° do Código de Processo Civil 

que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa”. 

Este princípio pretende evitar, através de meios que garantam a celeridade da 

tramitação do processo, que o direito das partes seja sacrificado por conta da 

demora processual, a qual é realidade nos processos brasileiros.Referidos meios 

que garantem a celeridade da tramitação do processo são exaltados no novo Código 

de Processo Civil, quando, por exemplo, no artigo 3º, § 2º, estabelece que “o Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” Assim, 

quando o magistrado estimula a conciliação e não a continuação do litígio, a 

demanda tende a ser mais célere. 

Outro exemplo, é que o novo Código de Processo Civil ostenta a possibilidade 

de realizar a defesa numa só peça, a fim de evitar incidentes e exceções, como 

forma de economizar tempo na atividade do Judiciário, imprimindo maior eficiência a 

seu desempenho.  

Por duração razoável do processo, leva-se em conta não só o tempo até a 

sentença, mas a duração integral do caminho a ser percorrido pelo autor até que ele 

tenha a satisfação da lide. Entretanto, deve-se considerar a opinião de Fredie Didier 

Junior: 

 

Não existe um princípio da celeridade. O processo não tem de ser 
rápido/célere: o processo deve demorar o tempo necessário e adequado à 
solução do caso submetido ao órgão jurisdicional (2015, p. 97). 

 

 É certo que para a efetivação deste princípio é imprescindível a participação 

cooperativa e a boa vontade dos personagens que lidam com o foro: juízes, 

promotores, advogados e as partes, para que ocorra a minimização do tempo 

processual.  

 

2.2 Dos princípios informadores da mediação 

  

A observância aos princípios que regem a mediação é essencial para sua 

escorreita verificação. Estes, por sua vez, assim como no processo para o bom 

andamento processual, são cruciais para a adequada aplicação do instituto em 

proveito das pessoas que se encontram em crise.Para tanto, os princípios foram 
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reconhecidos no plano normativo, dentre os quais se destacam o princípio da 

dignidade humana, da informalidade, a participação de um terceiro imparcial e a 

não competitividade, conforme estabelece o artigo 2° da Lei n° 13.140/15 (Lei da 

Mediação): 

 

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.  

 

Portanto, faz-se necessária a análise de das principais diretrizes regentes dos 

meios consensuais através da norma brasileira. 

 

2.2.1 Princípio da autonomia privada e decisão informada 

 

A autonomia privada significa que o propósito de uma parte capaz, com 

liberdade e observando os preceitos legais, deve ser tida como soberana.Ou seja, 

só é possível iniciar o processo de mediação entre as partes em uma lide, se 

estas expressamente declararem aceitação à conversação acerca de um eventual 

acordo, do início ao fim do procedimento. 

Nas palavras de Fernanda Tartuce: 

 

A autonomia da vontade, também entendida como autodeterminação, é 
um valor essencial. A mediação permite que o indivíduo decida os rumos 
da controvérsia e protagonize uma saída consensual do conflito: ao incluir 
o sujeito como importante ator na abordagem da crise, valoriza-se sua 
percepção e considera-se seu senso de justiça. Como facilmente se 
percebe, a autonomia da vontade está ligada a dignidade e liberdade 
(2015, p.188). 

 

Evidente que as partes capazes, que expressam a vontade de adotar o 

meio alternativo para resolução do conflito, têm o poder de protagonizar o 

caminho que a controvérsia irá tomar, escolhendo o método compositivo, incluindo 

a responsabilidade pelos resultados.Cabe ao mediador, o terceiro imparcial, gerar 

oportunidades para as partes aprenderem e mudarem, facilitando o diálogo entre 

elas, estabelecendo a comunicação necessária para beneficiar a mediação. 

Na mesma vertente, o princípio da decisão informada visa o esclarecimento 

por parte dos mediadores sobre os direitos dos mediandos e a aceitação de 
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participar da via consensual.Ressalta-se que as partes devem participar a todo 

tempo voluntariamente, caso se manifestem em interromper a atuação da 

mediação, este pedido deve ser acatado, tendo em vista a autonomia privada das 

partes. 

Como se vê, os princípios da autonomia privada e da decisão informada 

servem para garantir o proveito da mediação pelos interessados, respeitando o 

máximo da liberdade dos mediandos.  

 

2.2.2 Princípio da informalidade e independência 

 

Significa ausência de regras fixas para a aplicação do instituto da 

mediação, ou seja, não haverá na lei um procedimento a ser seguido, como nos 

processos em espécie. Entretanto, levam-se em conta técnicas que devem ser 

aplicadas pelo mediador, homenageando, principalmente, o diálogo entre as 

partes.  

Para Fernanda Tartuce: 

 

Vale destacar que, embora a Lei de Mediação aponta ser a informalidade 
um de seus princípios, ela direciona a atuação do mediador ao dispor 
que, no início da primeira reunião, e sempre que julgar necessário ele 
deva alertar as partes sobre as regras de confidencialidade aplicáveis ao 
procedimento. A previsão não deve ser vista como uma contradição: a lei 
regula o tema para trazer parâmetros úteis e alguma previsibilidade, mas 
não impõe um modo rígido de atuação (2015, p.195). 

 

Daí o papel importantíssimo que rege o mediador, terceiro imparcial, que, 

por sua vez, ao utilizar as técnicas deve valer-se de muito preparo e cautela, visto 

que através da informalidade do diálogo, a qual permite relaxamento, tranquilidade 

e descontração entre as partes, deve atentar-se a aplicar a técnica que mais se 

adéqua ao momento, regida por sua intuição.  

Assim, a mediação torna-se vantajosa exatamente pelo fato de ser informal, 

por ser mais flexível e, consequentemente, mais barata. Estas características 

conectam-se com a independência, autonomia e liberdade que têm os mediadores 

na aplicação da mediação, porque não se subordinam a qualquer ordem.  

Nesse sentido, a Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional da Justiça 

(CNJ), no anexo III, artigo 1°, inciso V, que estabelece o Código de Ética de 
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Mediadores e conciliadores judiciais, cuidou de estabelecer a independência e a 

autonomia destes: 

 

Art. 1º - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores 
e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, 
imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às 
leis vigentes, empoderamento e validação.V - Independência e autonomia - 
dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou 
externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se 
ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento, 
tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível. 

 

Observa-se, assim, que a autonomia e independência dos mediadores são 

essenciais para a aplicação das técnicas acima mencionadas, para conduzirem a 

negociação da melhor forma e atender os interesses dos litigantes. 

 

2.2.3 Princípio da oralidade 

 

Grosso modo, a mediação é regida pela oralidade, através de comunicação 

entre as partes incentivada pelo mediador, que estabelece condições mínimas 

para o diálogo entre as partes, o que muitas vezes não tinha acontecido por conta 

do estado conflituoso. Nas palavras de Tartuce: 

 

A mediação se desenvolve por meio de conversas e/ou negociações 
entre as partes; como meio focado no (r) estabelecimento da 
comunicação, configura um procedimento pautado por iniciativas 
verbais; por meio de expressões, questionamentos e afirmações, busca-
se viabilizar um espaço de comunicação entre os envolvidos para 
aqueles que eles possam divisar saídas produtivas para seus impasses, 
relatando sua percepção e contribuindo para eventual elaboração de 
propostas (2015, p.198). 

  

Este princípio visa garantir que os integrantes estabeleçam sua própria 

decisão, participem integralmente para dar fim ao conflito. Ou seja, abordam suas 

opiniões com liberdade e sem formalismo, as quais são efetivamente ouvidas e 

ponderadas.Mostra-se, assim, que a mediação é um espaço democrático, em que 

o mediador, em pé de igualdade com as partes, constrói um entendimento 

interrogando as partes, ouvindo-as com atenção e resumindo seus anseios. Como 

bem explana Fernanda Tartuce, “a ‘escuta ativa’ configura importante técnica para 

mediação; por meio dela busca-se valorizar o sentido do que é dito com vistas a 
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compreender o que foi exposto pelo interlocutor” (2015,p. 199).  

Pela escuta ativa, o mediador deve com atenção observar não somente o 

que é dito pelas partes, mas os sinais não expressamente identificados, através 

de postura, expressão facial e até mesmo contato visual.  

Pelo princípio da oralidade, portanto, o mediador tem a faculdade de ler 

documentos de processo já existente; deve, pois, dar prioridade para as partes 

narrarem o ocorrido com suas próprias versões,a fim de não se contaminar e fazer 

julgamentos prévios.  

Por fim, a Lei de Mediação, no seu artigo 20, estabeleceu que o 

procedimento deve ser reduzido a termo, visto que no cenário da mediação, a 

realização de um acordo constitui título executivo judicial, daí a importância da 

participação do advogado para a formulação por escrito do referido pacto.  

  

2.2..4 Princípio da imparcialidade 

 

Segundo a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), a 

imparcialidade é o 

 

(...) dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, 
assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado 
do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais 
aceitando qualquer espécie de favor ou presente (Anexo III, artigo 1°, IV). 

 

A imparcialidade do mediador representa que este não se envolve e não se 

compromete diretamente com as partes, pois éo terceiro imparcial imprescindível 

para o andamento do meio alternativo de resolução de conflito.Deve, o mediador, 

ser distante, alheio aos interesses das partes, para que haja o reconhecimento de 

sua credibilidade, bem como para angariar a confiança das mesmas. 

Eventual vínculo anterior com as partes e o mediador deve ser revelado. No 

âmbito da mediação judicial, estabelece o artigo 170 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o 
comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e 
devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro 
judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição. 
Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já 
iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata 
com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo 
conciliador ou mediador. 
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Portanto, o mediador deve manter-seequidistante das partes e pode, de 

acordo com o caso concreto, alegar impedimento, que deve ser alegado de 

imediato (antes de a mediação se iniciar), e caso já tenha se iniciado o 

procedimento, este deverá ser interrompido,dada a importância da imparcialidade 

do mediador.  

 

2.2.5 Princípio da cooperação 

 

Este princípio é inerente ao processo civil e a mediação.O artigo 6º do Código 

de Processo Civil consagrou que “todos os sujeitos devem cooperar entre si, para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”Oriundo dos 

princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, tal 

princípio reproduz a forma que deve ser traduzido o processo civil brasileiro. 

Segundo Didier: 

 

Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do 
contraditório,com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos 
sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero 
espectador do duelo das partes. O contraditório é valorizado como 
instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e 
não apenas como uma regra formal que deve ser observada para 
que a decisão seja válida (2015, p.120). 
 

O dever de cooperar deve ser inerente a todos os envolvidos, pois garantirá 

que o processo seja solucionado em tempo hábil. Entretanto, ressalta-se que as 

partes não decidem com o juiz, pois esta é função exclusiva dele, mas cabe a elas 

discutirem ao longo de todo procedimento para chegarem a um consenso. O 

princípio da cooperação atua diretamente exigindo algumas condutas dos litigantes, 

quais sejam: as partes têm o dever de esclarecimento, de lealdade e de proteção no 

decorrer do processo. 

Sobre o dever de esclarecimento, entende-se que as partes do processo 

devem redigir seus pedidos ou reivindicações com clareza, compreensibilidade, sob 

pena de inépcia. Agir com lealdade é dizer que é vedado litigar de má-fé, 

observando-se o princípio da boa-fé processual. No mesmo sentido, para fechar os 

deveres das partes cooperantes, o litigante não pode causar danos à parte 
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adversária, fazendo referência ao dever de proteção. 

Pelo exposto, nota-se que este princípio é extremamente relevante para o 

tema abordado neste trabalho, visto que tende a tornar o processo uma 

“comunidade de trabalho”, bem como a responsabilizar o juízo pelas consequências 

deste.Portanto, o princípio da cooperação não é uma descrição de como é o 

processo e sim uma prescrição de como ele deve ser, compatibilizando a ideia do 

processo como embate, com as exigências constitucionais de boa-fé e 

razoabilidade. 

No âmbito da mediação, referido princípio busca a não competitividade 

entre os litigantes, essencial para a busca de um consenso, ao contrário do que é 

feito na lide competitiva, em que os litigantes querem aumentar suas chances de 

sucesso e diminuir as do outro.Nas palavras de Fernanda Tartuce, “a proposta é 

que o mediador propicie condições para que os indivíduos, atentos à sua 

autodeterminação, possam se engajar na conversa e atuar para deflagrar pontos 

úteis a serem trabalhados” (2015, p. 205).  

Assim, este princípio visa à conciliação através do diálogo.  

 

2.2.6 Princípio da boa-fé e confidencialidade 

 

 Primeiramente, há de considerar o princípio da boa-fé processual,o qual é 

oriundo do artigo 5º do Código de Processo Civil, que prevê: “Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.  

O objetivo deste artigo é regular a atuação/comportamento dos sujeitos 

processuais, os quais devem agir corretamente, ou seja, de acordo com o direito, no 

sentido de colaborarem entre si.Portanto, o que é analisada neste caso é a conduta 

em si dos sujeitos processuais, e não suas intenções. Em outras palavras, a boa-fé 

a que se refere o mencionado princípio é a objetiva.  

O dever de agir com boa-fé incumbe o exercício de dizer a verdade ou de não 

criar embaraços ao cumprimento da decisão judicial, por exemplo. De forma 

antagônica, o artigo 80 do Código de Processo Civil aduz quais são as condutas de 

litigância de má-fé: 

  

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou 
defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 
verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 
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opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de 
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 
incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 
manifestamente protelatório. 

  

Outrossim, a litigância de má-fé caracteriza-se pelo agir em desconformidade 

com o princípio da boa-fé processual, sendo irrelevante se o litigante tenha causado 

dano ou prejuízo ao processo. Assim, aqueles que agirem de má-fé terão punições 

de natureza pecuniária, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015.  

Acrescenta-se que referido princípio não alcança tão somente as partes, 

como também o magistrado, o qual deve agir com lealdade e proteção a 

confiança.Pode-se dizer, pois, que o Código de Processo Civil de 2015 tratou de 

elencar o princípio da boa-fé processual como norma geral, para garantir um bom 

andamento processual, evitando-se condutas desleais. No mesmo sentido, na 

mediação é exigida dos participantes a boa-fé assim como no processo 

comum.Complementando, é indispensável que haja a confidencialidade, sendo este 

um instrumento essencial para que ocorra o compartilhamento entre as partes, por 

isso o Código de Processo Civil observou sua importância no artigo 166: 

 

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.§ 
1° A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no 
curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso 
daquele previsto por expressa deliberação das partes.§ 2° Em razão do 
dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim 
como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca 
de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.§ 3° Admite-
se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar 
ambiente favorável à autocomposição.§ 4° A mediação e a conciliação 
serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que 
diz respeito à definição das regras procedimentais. 

 

Na mesma órbita, apropriado o artigo 30, § 2°, da Lei n° 13.140 (Lei de 

Mediação), que aduz que a prova apresentada em desrespeito à confidencialidade 

não será admitida em processo arbitral ou judicial. A resolução 125 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) estabelece a confidencialidade como dever de manter 

sigilo sobre as informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das 

partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo o mediador ser 

testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer 

hipótese (Anexo III, artigo 1°, inciso I).  
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Cumpre destacar as exceções à confidencialidade previstas na lei. A primeira 

concerne ao afastamento dela pelas partes, quando a divulgação for exigida ou 

necessária para o cumprimento do acordo; informações relativas à crime de ação 

pública e informações à administração tributária (artigo 30, Lei nº 13.140). 

 

2.2.7 Princípio da isonomia 

  

Previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal:  

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes (...). 

 

Do mesmo modo, o artigo 7º do Código de Processo Civil de 2015 define que 

as partes devem ser tratadas com igualdade na relação processual: 

 

Artigo 7° - É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 
juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

 

 Segundo Fredie Didier Jr, a igualdade processual deve observar quatro 

aspectos: 

 

a) imparcialidade do juiz (equidistância em relação às partes);b) igualdade 
no acesso à justiça, sem discriminação (gênero, orientação sexual, raça, 
nacionalidade etc.);c) redução das desigualdades que dificultem o acesso à 
justiça, como a financeira (ex.: concessão do benefício da gratuidade da 
justiça, arts. 98-102, CPC), a geográfica (ex. possibilidade de sustentação 
oral por videoconferência, art. 937, §4º, CPC), a de comunicação (ex.: 
garantir a comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais, nos casos 
de partes e testemunhas com deficiência auditiva, art. 162, III, CPC) etc.;d) 
igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do 
contraditório (2015, p.97). 

 

Tal princípio convive harmonicamente com as diferenças de tratamento 

decorrentes de peculiaridades que, em determinadas situações processuais, o 

Código de Processo Civil de 2015 e legislações esparsas oferecem tratamento 

distinto a uma das partes, servindo como forma de igualá-las. Assim, tem-seque, do 

ponto de vista processual ou econômico, partes iguais devem ser tratadas 
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igualmente, e partes desiguais devem ser tratadas desigualmente.Na mediação, a 

igualdade de oportunidades deve ser equitativamente às partes durante todo o 

procedimento, sendo estas possibilitadas pelo mediador, o qual deve observar as 

necessidades e dificuldades de cada sujeito.  
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3 DA APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

3.1 Mediação no Código de Processo Civil brasileiro  

 

A Lei n° 13.105 instituiu o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em 16 de 

março de 2016 e inovou significativamente o processo brasileiro, ao fazer menção, 

de forma habitual, aos meios consensuais de resolução de litígios. O novo Código 

enaltece a harmonia entre os litigantes, valoriza a busca natural pelo consenso e 

traz perspectivas da resolução de conflitos pelo Judiciário, relativizando a busca 

incessante por julgamentos.  

No artigo 139, inciso V, talvez um dos dispositivos que merece mais 

destaque, prevê-se que: 

 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
incumbindo-lhe:V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (...). 

 

Isso demonstra que conciliar as partes deixou de ser uma opção e passou a 

ser uma obrigação imposta ao juiz, o qual tem o munus de articular a audiência de 

mediação para possibilitar o diálogo entre as partes, exceto se ambas as partes 

declararem o desinteresse por esta. Portanto, se uma das partes mostrar interesse e 

a outra desinteresse, a audiência realizar-se-á. Esta somente não se realizará se 

ambas as partes demonstrarem expressamente desinteresse na composição 

consensual ou quando não se admitir a autocomposição (artigo 334, § 4°, incisos I e 

II).  

Referida audiência é designada pelo juiz no despacho da petição inicial, 

quando verifica se esta preenche todos os requisitos e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, observando a antecedência mínima de trinta dias, 

devendo réu ser citado com pelo menos vinte dias de antecedência, conforme 

estabelece o artigo 334, caput, do Código de Processo Civil de 2015.  

Estabelece o § 2° do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 que 

poderá haver mais de duas sessões de audiência de mediação, desde que não 

exceda dois meses da data da realização da primeira sessão e sendo esta 
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necessária à composição das partes.Ademais, a audiência poderá ser realizada por 

meio eletrônico, nos termos da lei, e as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos. Por fim, a autocomposição obtida será reduzida 

a termo e homologada por sentença. 

Além dos dispositivos mencionados, há inúmeras referências à mediação 

neste Código, o que para Tartuce (2015, p.260) “revela a apropriada percepção de 

que a mediação tem potencial para lidar com controvérsias não apenas no começo 

da abordagem do conflito, mas em qualquer momento”.  

Nas palavras de Humberto Teodoro Junior: 

 

O novo Código não se limita a estimular a solução consensual dos conflitos. 
Vai além e prevê a criação, pelos tribunais, de “centros judiciários de 
solução consensual de conflitos”, os quais serão responsáveis pela 
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, assim como 
pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição (art.165) (2016, p.103). 

 

Referido instituto, como dito acima, é mencionado inúmeras vezes no 

Código de Processo Civil de 2015. Na parte geral, há menção aos auxiliares da 

justiça, atribuindo essa função ao mediador. Ato contínuo, no capítulo de 

procedimentos especiais, nas seções destinadas às demandas familiares e 

procedimentos possessórios.  

Isso demonstra que houve, com a edição do novo Código de Processo Civil, 

uma verdadeira configuração do Judiciário como um sistema “multiportas” para a 

resolução de litígios. Entende-se como sistema “multiportas” o leque de opções 

oferecidas pelo Estado para a resolução de conflitos, o qual tem, atualmente, 

como cerne os meios pacificadores para tais resoluções.  

Neste sentido, esclarece Fernanda Tartuce: 

 

O sistema multiportas estatal pode ser definido como a atividade do 
Poder Judiciário empreendida para orientar os litigantes sobre as 
diferentes alternativas para compor o conflito, sugerindo qual seria a 
saída mais pertinente para o deslinde da questão; o Estado incumbe de 
encaminhar as partes no sistema de multiportas de forma gratuita, 
orientando-as antes do início de uma demanda judicial (2015, p. 69).  

 

Assim, é evidente que este Código enaltece contenciosa e naturalmente o 

esforço pelo consenso em face do processo tradicional, reconhecendo a 

importância de pacificar para a obtenção de resultados concretos, como o baixo 
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custo, a celeridade processual, o sigilo, a flexibilidade procedimental e a 

manutenção dos relacionamentos, entre outros inúmeros benefícios que esta traz 

ao sistema processual brasileiro. Acrescenta-se que os dispositivos transcritos no 

Código de Processo Civil de 2015 devem ser aplicados em consonância com a Lei 

nº 13.140/2015, que segue adiante. 

 

3.2 Lei n° 13.140 de 2015 (Lei de Mediação) 

 

A Lei n° 13.140 de 2015 (Lei de Mediação) foi promulgada em 26 de junho e 

publicada em 29 de junho do mesmo ano. O projeto visou unificar e harmonizar o 

contido na Resolução n°125 do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) com o novo 

Código de Processo Civil de 2015, o qual possui quarenta e oito artigos distribuídos 

em três capítulos. 

O primeiro capítulo dispõe sobre as disposições gerais e regras dos 

mediadores, além das regulamentações de procedimento, distribuídas nas seções 

de disposições comuns, mediação extrajudicial, mediação judicial, confidencialidade 

e suas exceções.Ato contínuo, o segundo capítulo consagra regras acerca de 

conflitos que envolvem a Administração Pública Federal direta, suas autarquias e 

fundações, quando pessoas jurídicas de direito público forem partes da 

mediação.Por fim, o terceiro capítulo trata das disposições finais relacionadas ao 

instituto, sendo que em seu artigo 42 ordena que a mediação nas relações de 

trabalho  será regulada por lei própria. 

O Novo Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Mediação possuem 

previsões semelhantes, entretanto, o Código entrou em vigor antes da Lei, a qual em 

tese teria no momento de sua publicação que modificar ou revogar o Código. Apesar 

disso, não há que se falar em revogação do Código pela Lei, visto que esta não a 

fez expressamente, o que demonstra que não era esta a intenção do legislador, 

sendo que ambos não são incompatíveis, mas sim similares.  

A Lei de Mediação tem caráter de lei especial, como bem explica Fernanda 

Tartuce, pelas palavras de Maria Helena Diniz: 

 

Uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os elementos 
típicos da norma geral e maus alguns de natureza objetiva ou subjetiva, 
denominadas especializantes. A norma especial acresce um elemento 
próprio à descrição legal do tipo previsto na normal geral, tendo prevalência 
sobre esta [...]. O tipo geral está contido no tipo especial, A norma geral só 
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não se aplica ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na lei 
especial que a tornam mais suscetível de atendibilidade do que a norma 
genérica (2015, p. 267). 

 

Neste sentido, preceitua o artigo 1.046, § 2°, do Código de Processo Civil de 

2015: “permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados 

em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”.Assim, a Lei de 

Mediação complementa o Código de Processo Civil de 2015 e vice-versa, sendo que 

se houver dúvida quanto À aplicação destas normas, deve ser empregada a que 

atenda melhor aos princípios da mediação, de acordo com o caso concreto. 

 

3.3 Do mediador 

 

 O Código de Processo Civil de 2015, na Seção V, do Título IV, trata sobre os 

conciliadores e mediadores judiciais. No artigo 165, §§ 2° e 3°, diferenciou a pessoa 

do conciliador e do mediador. Vejam- se: 

 

Art. 165. Os tribunais criarão 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.§1º A composição e a 
organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, 
observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.§ 2º O conciliador, 
que atuará preferencialmente nos casos em que não houver 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.§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos 
em que houver 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. 

 

Para melhor entender o papel do mediador, cabe destacar que na conciliação 

a participação do conciliador se dá de forma efetiva, podendo até mesmo apresentar 

proposições, pontos de vista e sugerir soluções, para que assim se chegue à 

autocomposição entre as partes, indicada para os casos em que não havia vínculo 

anterior entre os envolvidos (THEODORO JUNIOR, 2016, p. 459). 

Na mediação, a função do mediador —terceiro imparcial e sem poder de 

decisão — consiste em facilitar o diálogo entre as partes, para que cheguem ao fim 

do conflito de forma consensual. Através de técnicas de negociação, demonstrando 

possíveis vantagens da composição alternativa do conflito, incentiva e auxilia os 
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envolvidos a alcançarem uma solução pacífica e adequada ao problema controverso 

(THEODORO JUNIOR, 2016, p. 459).  

Sua função está ligada ao esclarecimento das partes para a compreensão 

das questões e dos interesses conflitantes, para que possam identificar, por sua 

própria consciência, soluções que gerem benefícios mútuos, sendo indicada nos 

casos em que exista uma relação anterior e permanente entre os interessados, 

como nos conflitos societários e familiares (DIDIER, 2015, p. 276). 

Para Fernanda Tartuce, o perfil do mediador “precisa ser apto para trabalhar 

com resistências pessoais e obstáculos decorrentes do antagonismo de posições 

para restabelecer a comunicação entre as partes” (2015, p.271). Portanto, para 

cumprir com êxito a composição entre as partes, o mediador deve ser treinado para 

tanto, utilizar-se de técnicas, paciência e sensibilidade. Deve, também, formular 

perguntas pertinentes às partes, para induzi-las ao consenso. Vale destacar o artigo 

11 da Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação):  

 

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. 

 

Essa capacitação está expressamente prevista no artigo 167, § 1°, do Código 

de Processo Civil de 2015, o qual prevê que: 

 

Preenchendo os requisitos da capacitação mínima, por meio de curso 
realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido 
pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, 
o mediador com o respectivo certificado poderá requerer sua inscrição no 
cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou tribunal regional 
federal. 

 

Para Fernanda Tartuce:  

 

Em regra, não se afigura essencial que o mediador tenha formação jurídica 
ou de qualquer outra área do conhecimento: o que se exige é que ele conte 
com a confiança das partes e seja capacitado para seu mister por meio de 
um treinamento que proporcione noções detidas sobre a dinâmica da 
comunicação (2015, p.272).  
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Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal 

remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária em que atuará 

o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva 

lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da 

igualdade dentro da mesma área de atuação profissional, conforme estabelece o 

artigo 167, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Acrescenta-se que, caso os mediadores cadastrados atuem na advocacia, 

ficam impedidos de exercê-la no juízo em que desempenham suas funções 

(CPC,art. 167, § 5°).A remuneração dos mediadores não demanda grandes 

investimentos, tendo em vista que este é um dos aspectos mais importantes da 

mediação, o baixo custo. Quando não concursados, a remuneração será baseada 

na tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CPC, art. 169, caput).  

A Lei de Mediação estabelece em seu artigo 13, que “a remuneração devida 

aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes, sendo 

assegurada aos necessitados a gratuidade da mediação”. Outrossim, a função pode 

ser exercida voluntariamente, sem nenhuma remuneração, observada a legislação 

pertinente e a regulamentação do tribunal, vide artigo 167, § 1°, do Código de 

Processo Civil. Mas,via de regra, segundo o Código de Processo Civil, os 

mediadores deverão ser remunerados, tendo em vista o exercício de uma valiosa 

função. 

Tendo em vista que o mediador é terceiro imparcial, em caso de impedimento, 

este a comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá 

ao juiz do processo ou ao coordenador de centro judiciário de solução dos conflitos, 

devendo este realizar nova distribuição.Por fim, estabelece o artigo 168 do Código 

de Processo Civil que as partes podem, de comum acordo, escolher o mediador, o 

conciliador ou a câmara privada de conciliação e mediação, que poderá ou não estar 

cadastrado no tribunal.  

 

3.4 Modalidades de mediação 

 

As modalidades de mediação são duas: extrajudicial e judicial. Segundo o 

artigo 9° da Lei nº 13.140/2015, poderá funcionar como mediador extrajudicial 
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qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer 

mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de 

classe ou nele inscrever-se. Percebe-se, portanto, que para atuar como mediador 

extrajudicial são necessários três requisitos: capacidade de direito, confiança das 

partes e capacitação em mediação (TARTUCE, 2015, p.281).  

Destaca-se o disposto no artigo 42 da Lei de Mediação, que se aplica, no que 

couber, às outras formas de resolução de litígios, como é o caso de mediações 

comunitárias e escolares, as quais são exemplos de mediação extrajudicial. Tais 

acordos realizados extrajudicialmente podem ter caráter de título executivo 

extrajudicial ou, então, pode ser homologado pelo juiz para constituir título executivo 

judicial. 

A outra forma de mediação, da qual trata este trabalho, é a mediação judicial, 

realizada durante o curso de um processo por mediadores judiciais designados pelo 

juiz da causa.De acordo com o artigo 8° da Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), é estipulada aos Tribunais a criação de Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania para atender aos Juízos, Juizados 

ou Varas com competências nas áreas cível, fazendária, previdenciária e de família, 

bem assim aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários. Isso reflete, em 

suma, a mediação judicial. 

A mediação judicial faz-se obrigatória no atual ordenamento jurídico brasileiro. 

Argumenta-se se a ausência de voluntariedade das partes para mediar anularia suas 

motivações para chegarem a uma solução razoável. A obrigatoriedade diz respeito à 

primeira reunião para este fim, sendo que ninguém é obrigado a permanecer no 

procedimento, visto que o consenso é ponto primordial do instituto (Lei nº 

13.140/2015, art. 2°, §§ 1° e 2°). 

O que se buscou com a edição do Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 

de Mediação n° 13.140/2015 foi a tentativa de incluir na cultura do jurisdicionado a 

pacificação e retirar a “cultura da sentença” (TARTUCE, 2015, p.299). Entretanto, 

não há como afirmar que a institucionalização da mediação vai fazer com que esta 

reste sempre frutífera. Pelo contrário, para que a mediação reste frutífera é essencial 

que as partes estejam dispostas a conciliar, antes mesmo de se iniciar o 

procedimento. 

Para Fernanda Tartuce: 
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Não bastam alterações legislativas ou institucionais. Para que a mediação 
seja utilizada e prestigiada pelos operadores do Direito e pelos litigantes, o 
caminho a ser percorrido passa por conscientização, informação, 
disponibilização de iniciativa e gradual instauração de uma nova 
mentalidade sobre a condução e composição de conflitos (2015, p. 300). 

 

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estimula que as partes 

compareçam às audiências conciliatórias, aplicando-lhes sanção caso se ausentem, 

in fine: 

 

Art. 334. § 8º. (...) Parágrafo único. O não comparecimento injustificado do 
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado. 

 

Portanto, nota-se que a obrigatoriedade da mediação pode não resultar 

positivamente, pelo contrário, a audiência de conciliação com partes que não 

desejam o acordo pode procrastinar ainda mais o andamento do processo.Mas, 

deve-se levar em conta a tentativa do Código de Processo Civil de incluir na cultura 

do brasileiro o hábito de conciliar e pacificar, pois talvez se não houvesse a 

obrigatoriedade da seção de mediação, as partes já desgastadas pelo entrechoques 

de ideias não tivessem a oportunidade de conversar e chegar a um acordo, em que 

todos os indivíduos saem ganhando. 

 

3.5 Aplicação prática da mediação nos conflitos civ is 

 

A área de atuação da mediação pode ser amplamente aplicada para a 

facilitação dos relacionamentos jurídicos que regem a sociedade. Na área contratual, 

por exemplo, na qual continuam constantes causas de litígios, e as partes 

necessitam de resoluções rápidas, a atuação do Estado tem sido cada vez menos 

frequente. Para isso, deve-se incluir uma cláusula contratual atribuindo a mediação 

como forma de resolução de conflitos (TARTUCE, 2015, p.315). 

 A mediação pode ser aplicada nos casos de responsabilidade civil, quando há 

consumação de dano a outrem e consequente ação indenizatória. Nestes casos, o 

instituto conciliatório encaixa-se perfeitamente, visto que através da mediação os 

indivíduos podem ponderar os danos causados e analisar a própria responsabilidade 
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pelo ato e, assim, quitar voluntariamente eventuais custas. Segundo Fernanda 

Tartuce: 

 

Uma outra vantagem diz respeito ao fato de que a mediação pode ajudar 
corrigir distorções verificadas por conta de expectativas disparatadas. 
Algumas vezes as partes deixam de estabelecer uma saída consensual em 
virtude de interpretações equivocadas sobre seus direitos ou suas 
perspectivas caso se dirijam ao Poder Judiciário; muitos pleitos de 
reparação de danos morais pelas mais diversas causas de pedir, por 
exemplo, retratam situações em que a parte pretende cifras altíssimas 
(2015, p. 320).  

 

No mesmo sentido, o direito das coisas trata de posse e propriedade de bens 

móveis e imóveis, bem como a transmissão desses bens no ramo do direito privado. 

Principalmente nos direitos de vizinhança e a propriedade em condomínio, a 

mediação faz-se um mecanismo propício, visto que, em casos assim, deixar tais 

sociedades seria, se possível, altamente oneroso econômica e psicologicamente.  

Por isso, “em cenário de convivência, é adequado cuidar do episódio litigioso 

da melhor forma para evitar a multiplicação de novos conflitos ou, caso estes se 

verifiquem, para que as próprias partes possam encaminhar uma saída conjunta” 

(TARTUCE, 2015, p.322). Portanto, por ser a mediação uma técnica discreta, 

sigilosa, informal e flexível, garante a inviolabilidade da intimidade dos outros 

vizinhos. 

Outra forma muito interessante e frutífera de aplicar a mediação é no âmbito 

do direito de família, no qual se encontram muitos conflitos de difícil resolução, por 

envolver sentimentos de ambas as partes.Nestes casos, o terceiro imparcial deve 

utilizar-se de uma sensibilidade aguçada, tendo em vista que lida com as perdas e 

frustrações dos planos pessoais daqueles que buscam a justiça quando têm 

problemas de cunho familiar. Por isso, a interdisciplinaridade faz-se indispensável 

para a compreensão destas situações, em que o mediador devidamente preparado 

mostra-se capaz de resolver tais litígios com menos danos emocionais aos 

envolvidos, através do diálogo a eles proporcionado. 

No tocante à mediação no direito de família, esta 

 

promove uma abordagem mais profunda da controvérsia, funcionando como 
um acompanhamento das partes para que possam gerir seus conflitos e 
formular uma decisão célere, ponderada, eficaz e satisfatória em relação a 
controvérsia instalada (TARTUCE, 2015, p. 327). 
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Prova disso é o disposto no artigo 694, do Código de Processo Civil de 2015: 

 

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. 

 

Neste sentido, afim de garantir que os litigantes sejam protagonistas de seus 

destinos, complementou o artigo 696 do Código de Processo Civil que a audiência 

de conciliação e mediação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências 

jurisdicionais para evitar perecimento do direito.Para solucionar conflitos entre os 

herdeiros, os quais ficam vulneráveis com a morte de um ente querido, a utilização 

da mediação se faz oportuna. 

Assim, como anteriormente mencionado, no cenário do direito de família é 

imprescindível sensibilidade para lidar com essa situação delicada dos envolvidos, 

tendo em vista que estes, muitas vezes em processo de negação, não conseguem 

ter atitudes práticas para resolver seus problemas e, consequentemente, encontrar 

saídas produtivas, especialmente quando forem os envolvidos capazes, a partilha 

dar-se-á de forma amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou 

escrito particular homologado pelo juiz, conforme estabelece o artigo 2.015 do 

Código Civil. 

Por fim, no direito empresarial, a mediação é utilizada convenientemente para 

atender o interesse dos empresários, qual seja a expansão do negócio. Para 

Fernanda Tartuce: 

 

Na vida das empresas, a mediação pode se revelar uma via interessante 
para viabilizar a maximização do êxito ante o atendimento de três 
finalidades: satisfação de seus consumidores, administração de conflitos 
nos negócios e melhoria do funcionamento orgânico da instituição, 
aprimorando a comunicação entre seus componentes (2015, p. 334). 

 

Outra razão a ser mencionada na aplicação da mediação no direito 

empresarial é que esta se torna essencial, pois em muitas empresas envolvem 

elementos familiares e sucessórios, ao que se reporta ao explanado 

anteriormente.Pelo exposto, evidente que a aplicação da mediação nos casos 
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explorados gera economia de energia emocional e econômica dos envolvidos, além 

de aliviar as demandas judiciais procrastinatórias.   
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4 CONTRIBUIÇÃO DA MEDIAÇÃO PARA A SOCIEDADE E SUAS 

FINALIDADES 

  

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a doutrina tem se atentado 

para remédios e medidas que possam redundar em melhoria dos serviços forenses, 

como, por exemplo, as atinentes à instrumentalidade e à efetividade. Nessa reforma 

buscou-se desburocratizar o procedimento e acelerar o resultado da prestação 

jurisdicional, ao incluir nos quadros dos órgãos auxiliares da justiça servidores 

especializados para o papel da mediação e da conciliação. Desse modo, procurou-

se incentivar os novos métodos de composição de litígios, tendo como finalidade a 

procura da paz social, do que propriamente a imposição da vontade fria da lei. 

 Segundo Theodoro Junior, existe projeto em debate na área legislativa que 

cuida da regulamentação da mediação e de sua observância sistemática, fora ou 

dentro do processo judicial (2016, p. 44). Também diz que tais medidas são 

necessárias para  

 

combater o excesso de litigiosidade que domina a sociedade 
contemporânea, que crê na jurisdição como a única via pacificadora de 
conflitos, elevando a um número tão gigantesco de processos aforados, que 
supera a capacidade de vazão dos órgãos e estruturas do serviço judiciário 
disponível (2016, p. 103). 

  

Tratando-se de uma forma de solução do conflito pelo consentimento 

espontâneo de uma das partes, a qual sacrifica um interesse próprio, no todo ou em 

parte, em favor do interesse de terceiro, pode-se dizer que se trata de um legítimo 

meio alternativo de pacificação social, uma solução altruísta do litígio, acabando com 

a exclusividade estatal para a solução dos conflitos de interesses (DIDIER JR., 

2015, p. 165). 

 O sistema do direito processual civil brasileiro é estruturado no sentido de 

estimular a autocomposição, onde, segundo Didier: 

 

(...) a solução negocial não é apenas um meio eficaz e econômico de 
resolução dos litígios: trata-se de importante instrumento de 
desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser 
protagonistas da construção da decisão jurídica queregula as suas relações. 
Neste sentido, o estímulo à autocomposição pode ser entendido como um 
reforço da participação popular no exercício do poder - no caso, o poder de 
solução dos litígios. Tem, também por isso, forte caráter democrático (2015, 
p. 273). 
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 Dentre as finalidades, pode-se citar o restabelecimento do diálogo e da 

comunicação, primando para que as pessoas envolvidas no conflito desenvolvam 

uma comunicação eficiente, discutindo os elementos da controvérsia para chegar 

numa saída plausível para as partes e que seja duradoura, transformando o litígio 

em oportunidade de crescimento pessoal, contornando fatores emocionais como, 

rancor, insegurança, mágoa, frustração ou desprezo. 

 Também se deve prezar por uma possível preservação do relacionamento 

entre as partes, com os ensinamentos e valores da cultura a que pertencem. Deste 

modo, aprendem a perdoar e a compreender a si mesmas, aperfeiçoando seu 

próprio desenvolvimento.Decorrente de tais atos, chega-se a uma futura prevenção 

de conflitos, evitando que outros problemas se juntem ao contencioso. Quando as 

partes desenvolvem uma comunicação eficiente, as controvérsias podem ser alvo de 

negociação e composição, atenuando a ideia de adversários entre os interessados. 

 Outro aspecto fundamental da mediação é a inclusão social decorrente da 

participação da comunidade na administração da justiça, adequando-a àrealidade 

social e atuando no resgate do prestígio do Poder Judiciário.A justiça ainda tem 

como finalidade almejada nos litígios a pacificação social, o que possui mais 

chances de êxito quando a sentença não seja imposta pelo magistrado, mas sim 

quando se chega a um acordo pactuado entre as partes, ou seja, a decisão origina-

se de suas vontades, responsabilizando-se pelas próprias escolhas. 

 Apesar de todos os argumentos que preconizam a mediação, não se pode 

generalizar sua atuação e pretender a substituição da atuação da jurisdição 

tradicional por tal atividade, pois se trata de um complemento na aplicação da 

justiça. Ao induzir o indivíduo a assumir a responsabilidade pessoal do seu destino, 

ela contribui efetivamente para a diminuição das demandas no Poder Judiciário. 

Oportunamente,Tartuceexplana: 

 

Com o restabelecimento do diálogo e das diretrizes para uma comunicação 
eficiente entre os indivíduos, possibilita-se que a vontade de cada um 
integre a solução alcançada, proporcionando a formação de um consenso 
genuíno não só quanto aos termos do acordo, mas quanto a sua efetiva 
concretização (2015, p. 337). 

 

 Pode-se chegar à conclusão que o litígio, quando analisado de forma mais 
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abrangente, acaba por se tornar uma forma de crescimento e transformação, 

contribuindo com o desenvolvimento da cidadania das partes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho possibilitou uma análise da aplicação do instituto da 

mediação no âmbito jurídico brasileiro, através de estudos feitos pelo Código de 

Processo Civil de 2015 e da Lei n° 13.140/2015 (Lei de Mediação), a fim de 

demonstrar os benefícios dos meios conciliatórios para aqueles que buscam os 

meios jurisdicionais, como meio de restabelecimento do diálogo entre as partes, 

economia pecuniária, bem como modernização do processo.  

De um modo geral, após exame do conceito de conflito, o princípio da 

autonomia privada e decisão informada, princípio da informalidade e independência, 

princípio da oralidade, princípio da imparcialidade, princípio da cooperação, princípio 

da boa-fé e confidencialidade, princípio da isonomia, os quais regem o instituto da 

mediação, bem como os casos práticos relacionados a contratos, responsabilidade 

civil, direito das coisas, direito de família, direito das sucessões e direito empresarial 

que se aplicam à mediação, pode-se perceber o quanto esta contribui para a 

pacificação social, dando voz ativa aos litigantes. 

Portanto, acerca do questionamento se a mediação é realmente um meio 

efetivo no Código de Processo Civil de 2015, em relação, sobretudo, à celeridade 

processual, sob a luz do princípio da cooperação, o objetivo do presente fora 

alcançado, visto que diante de todo o exposto restou claro que aqueles que optam 

pela mediação terão muitos benefícios, como economia financeira e emocional, bem 

assim saneamento da controvérsia em tempo hábil.  

Sabe-se que ainda há um longo caminho para que esta se enraíze na 

atividade jurisdicional brasileira, espera-se, portanto, que o abordado neste trabalho 

sirva de incentivo aos aplicadores do Direito, a fim de homenagear o princípio da 

cooperatividade e tornar a Judiciário mais célere e, consequentemente, mais 

equitativo.  
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