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Tópico 5 – MEDIAÇÃO 
 
Conflitos podem ser acirrados e prejudicar ainda mais a solução, além do desgaste do 
relacionamento.  
 
Primeira análise: os envolvidos estão dispostos a buscar uma saída consensual? 
 
Segunda análise: se as partes decidem conversar, mas têm dificuldades no contato 
direto, podem contar com a colaboração de um mediador para restaurar o diálogo em 
bases produtivas. 
 
MEDIAÇÃO: “é o meio consensual de abordagem de controvérsias em que uma 
pessoa isenta e devidamente capacitada atua tecnicamente para facilitar a 
comunicação de modo que os envolvidos possam encontrar formas produtivas de lidar 
com as disputas” ( GABBAY, Daniela Monteiro; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. 
Meios alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 
45) 
- é um meio consensual 
- envolve a essencial cooperação voluntária dos participantes 
- necessidade de disposição e boa-fé para a busca de soluções conjuntamente 
- não há imposição de uma decisão final 
 
1) Teorias e vertentes da mediação 
a) Modelo de Harvard: tratamento da controvérsia como um problema mútuo e o 
mediador que atua intervindo junto aos indivíduos em disputas para tornar possível um 
ajuste (decorre do método utilizado para negociação cooperativa .  
 
b) Mediação Transformativa: extrapola a simples questão e, com tal transformação 
busca-se evitar que problemas ressurjam e pactos sejam descumpridos. 
- deve propiciar empoderamento (tomada de consciência) e reconhecimento da outra 
pessoa como legítima. 
- busca uma transformação no relacionamento dos envolvidos, ainda que o acordo não 
seja alcançado. 
- a composição passa a ser apenas uma possibilidade, e não o objetivo principa; do 
processo, proveito e finalidade pedagógica. 
 
c) Mediação circular-narrativa: busca a desconstrução das exposições iniciais da 
história dos envolvidos para que seja dada uma nova percepção sobre o conflito e o 
meio de superação. Uma nova visão da realidade. O objetivo é transformar a história 
conflitiva em uma história colaborativa. 
 
2)  O que pode ser resolvido por mediação? 
- Direitos disponíveis 
- Há quem afirme que apenas direitos disponíveis (que podem ser negociados), mas 
ficaria fora o direito de família, direitos de personalidade, e outros de interesse público. 
- Hoje o direito de família é um dos que mais se resolve com a mediação. Não pode 
haver transação, como por exemplo, assumir o filho e esse ser condicionado a 
renunciar da herança, mas pode o pai ser levado a refletir e reconhecer o filho e passar 
a conviver, espontaneamente. 
- Vedações: improbidade administrativa (art. 17, p.1o, Lei 8.429/92) 



 
3) Princípios da Mediação 
3.1 Princípio da dignidade humana: os participantes reconhecem a existência de outras 
pessoas como ele, sendo todos merecedores de respeito) 
3.2 Poder da decisão (decisão informada) 
3.3 Princípio da boa-fé (respeito à ordem pública e leis vigentes) 
3.4 Liberdade (independência e autonomia, são livres para participação dos encontros) 
3.5 Participação de um terceiro imparcial (imparcialidade, o mediador deve se manter 
equidistante em relação aos participantes, isenção para não induzi-los ou instiga-los a 
adotar qualquer tipo de conduta. Dever de agir com ausência de favoritismo, 
preferência ou preconceito) 
3.6 Não competitividade 
3.7 Informalidade (não há regras fixas, mas devem ser combinadas, por exemplo, hora 
de cada um falar) 
3.8 Sigilo (confidencialidade) 
3.9 Empoderamento (dever de estimular os interessados a aprenderem resolver seus 
conflitos da melhor forma e considerando o outro 
 
Princípios pela Lei 13.140 
3.1 Autonomia da vontade das partes (art. 2o, V) 
3.2 Imparcialidade (art. 2o, I, lei 13.140 e art. 166, CPC) 
3.3 Independência (art. 14, p.1o, Lei de Arbitragem e art. 166, CPC) 
3.4 Credibilidade  
3.5 Competência (convicto de suas qualidades) 
3.6 Confidencialidade (art. 2o, VIII, art. 30 e 31, lei13.140; art. 229, I, CC e art. 154, CP) 
3.7 Diligência 
3.8 Acolhimento das emoções dos mediados 
Outros princípios: boa-fé, isonomia entre as partes 
- Resolução 125 do CNJ 
 
4) Finalidades  
Mediar é “facilitar a comunicação entre as pessoas para propiciar que elas mesmas 
possam, a partir de uma compreensão ampliada dos meandros da situação 
controvertida, engendrar respostas conjuntas sobre questões relevantes do conflito”. 
(GABBAY, Daniela Monteiro; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios 
alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 56) 
 
- Quais os resultados pretendidos com a mediação? 
a) Restabelecer a comunicação (para realizar acordo ou independentemente disso) 
b) Preservar o relacionamento em bases satisfatórias 
c) Prevenir futuros conflitos 
d) Promover a inclusão dos cidadãos e a pacificação social 
 
5) Técnicas 
5.1 Questionamento (modo interrogativo): cogitar hipóteses para checar possibilidades 
futuras 
5.2 Escuta ativa: mediador deve participar ativamente da conversa, mostrar-se 
receptivo para escutar, mantendo um contato visual com empatia. 
5.3 Expressões no modo afirmativo (o mediador deverá fazer afirmações clarificadoras, 
reafirmar e reformular pontos relevantes expostos pelos representantes) 
5.4 Realização de sessões privadas: também denominada “cáucus”, sigilosas, poderá 
ser comunicado ao outro se permitido e autorizado 
5.5 Anotar em local visível os pontos a serem trabalhados 



5.6 Foco no futuro: lembrar aos participantes que, embora o passado seja importante, o 
foco de maior relevância é o futuro.  
 
6) Fechamento das etapas 
6.1 Abertura e exposição da mediação (seu procedimento e técnica) 
6.2 Relato do conflito 
6.3 Agenda, opções e negociação 
6.4 Finalização 
 
7) Normatividade 
Resolução 125, CNJ 
Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 
 
8) Dimensão da mediação 
- Mediação familiar 
- Mediação empresarial ou corporativa 
- Justiça restaurativa (atos infracionais praticados por adolescentes, sugere-se a 
aproximação entre a vítima, o ofensor e, se pertinente, familiares, membros da 
comunidade, etc.) Sobre o assunto há a Resolução 225, de 31/05/2016, do CNJ, sobre 
a Política Nacional de Justiça Restaurativa. 
- Mediação escolar 
 
9) Vedações 
Mediador não pode atuar como árbitro e nem depor como testemunha (art. 7o, Lei 
12.140/2015)  


