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RESUMO 

 

A mediação no Brasil foi implantada por lei e é uma adaptação de técnicas 

negociais visando a composição consensual de conflitos, o que desafia a comunidade 

jurídica a discutir e compreender o seu significado, na medida em que esse método está 

explicitamente inserido como uma atividade técnica que compõe um procedimento 

necessário e essencial no processo judicial, consoante as regras instituídas na Lei de 

Mediação (Lei n.º 13.140/2015) e no Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), 

ambos com início de vigência em 2016, definindo o marco legal da mediação brasileira. Na 

constatação da existência de um entrelaçamento entre a mediação e a jurisdição, torna-se 

necessário abordar a problemática de saber se é possível caracterizar a mediação como um 

instituto parajurisdicional de resolução adequada de conflitos, de forma que se preserve a 

consistência do conceito de jurisdição, impedindo que haja confusão desta com a 

mediação, eis que esta, a despeito de sua função pacificadora (similar à da jurisdição), se 

realiza por método diverso (não impositivo). Questiona-se, ainda, a diferenciação entre a 

conciliação e a mediação, eis que, na prática, tais atividades se confundem e ambas 

objetivam o consenso. Propõe-se, por fim e em vista disso, a modificação de artigos do 

Código de Processo Civil e da Lei da Mediação, com a supressão de parágrafos e sugestão 

de aperfeiçoamento em alguns de seus dispositivos. 

 

Palavras-chave: Mediação. Parajurisdição. 
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ABSTRACT 

 

Mediation was introduced in Brazil by law and consists of an adaptation of 

negotiating techniques aimed at securing mutual dispute settlements. As such, the 

instrument challenges the legal community to consider and understand its significance, to 

the extent the method is explicitly prescribed as a technical activity and a necessary and 

essential procedure of judicial proceedings, pursuant to the provisions governing the matter 

in the Mediation Act (Lei de Mediação – Law No. 13,140/2015) and the Brazilian Code of 

Civil Procedure (Law No. 13,105/2015), both of which entered into effect in 2016 and 

formally establish the legal framework for mediation in Brazil. In the light of the 

connection between mediation and jurisdiction, addressing the issue is required for 

purposes of determining whether mediation can be defined as an adequate para-

jurisdictional dispute settlement instrument, in a manner that preserves the substance of 

jurisdictional fora and prevents their comingling with the practice of mediation, which, 

notwithstanding its pacifying role (similar to that of legal jurisdictional fora), is applied by 

different means (i.e. without mandatory imposition). An additional matter warranting 

consideration is the distinction between conciliation and mediation, insofar as the two 

activities intersect in practice and aim to achieve consensus. Finally, and in the light of the 

above, amendment of the Brazilian Code of Civil Procedure and of the Mediation Act is 

proposed, specifically through the removal of specific clauses and recommended 

improvements to others. 

 

Keywords: Mediation. Para-jurisdiction. 
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RIASSUNTO 

 

La mediazione in Brasile è stata stabilita dalla legge ed è un adattamento di 

tecniche di negozi mirando la composizione consensuale di contrasti, il che sfida la 

comunità giuridica a discutere e comprendere il suo significato, nella misura in cui questo  

metodo è esplicitamente inserito come un’attività  tecnica che compone un procedimento 

necessario ed essenziale nel processo giudiziario, in conformità con le regole istituite nella 

Legge di Mediazione (Legge n. 13.140/2015) e nel Codice di Procedura Civile (Legge n. 

13.105/2015), entrambe in vigore dal 2016, definendo l’intera legislazione della 

mediazione brasiliana. Nella costatazione dell’esistenza di un intrecciamento tra la 

mediazione e la giurisdizione, si rende necessario affrontare la problematica di sapere se è 

possibile caratterizzare la mediazione come un istituto para-giurisdizionale di risoluzione 

adeguata di contrasti, in modo a preservare la consistenza del concetto di giurisdizione, 

impedendo che si faccia confusione della stessa con la mediazione, ecco che questa, a 

dispetto della sua funzione pacificatrice (similare a quella della giurisdizione),  si realizza 

per metodo diverso (non impositivo). Si questiona, inoltre, la differenziazione fra la 

conciliazione e la mediazione, giacché, nella pratica, tali attività si confondono ed 

entrambe hanno come obiettivo il consenso. Si propone, infine e in vista di ciò, la modifica 

di articoli del Codice di Procedura Civile e della Legge della Mediazione, con la 

soppressione di paragrafi e suggestione di perfezionamento in alcuni dei suoi dispositivi. 

 

Parole-chiave: Mediazione. Para-giurisdizione. 
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RESUMEN 

 

La mediación en el Brasil fue implantada por ley y es una adaptación de técnicas 

de negocio buscando la composición consensual de conflictos, lo que desafía la comunidad 

jurídica a discutir y comprender su significado, en la medida en que ese método está 

explícitamente inserido como una actividad técnica que compone un procedimiento 

necesario y esencial en el proceso judicial, consonante con las reglas instituidas en la Ley 

de Mediación (Ley n.º 13.140/2015) y en el Código de Proceso Civil (Ley n.º 

13.105/2015), ambos con inicio de vigencia en  2016, definiendo el marco legal de la 

mediación brasileña. En la constatación de la existencia de un entrelazamiento entre la 

mediación y la jurisdicción, se vuelve necesario abordar la problemática de saber si es 

posible caracterizar la mediación como un instituto parajurisdiccional de resolución 

adecuada de conflictos, de forma que se preserve la consistencia del concepto de 

jurisdicción, impidiendo que haya confusión de esta con la mediación, ya que ésta, a 

despecho de su función pacificadora (similar a la de la jurisdicción), se realiza por método 

diverso (no impositivo). Se cuestiona, también, la diferenciación entre la conciliación y la 

mediación, ya que, en la práctica, tales actividades se confunden y ambas buscan el 

consenso. Se propone, por fin y en vista de eso, la modificación de artículos del Código de 

Proceso Civil y de la Ley de la Mediación, con la supresión de párrafos y sugestión de 

perfeccionamiento en algunos de sus dispositivos. 

 

Palabras clave: Mediación. Parajurisdicción. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, marcada pelo avanço da tecnologia informacional, 

do alto consumo, da livre-iniciativa privada, da valoração da dignidade da pessoa humana 

e do desenvolvimento e institucionalização de regimes democráticos em vários países 

ocidentais, e também em virtude do aumento populacional, as relações humanas e 

econômicas foram atraindo diversos tipos de disputas e conflitos, que inexistiam 

anteriormente. Tudo isso, de alguma forma, afetou a ordem jurídica e o sistema judiciário, 

impondo desafios na estrutura legal e na sua operabilidade. Por essa razão, várias 

estratégias e mecanismos legais foram elaborados para minimizar impactos e injustiças. 

Nesse cenário, o Brasil, observando programas de ordem internacional que 

objetivam a pacificação social, criou políticas públicas e programas de desenvolvimento 

humano, promovendo diversas alterações e atualizações em sua legislação1 objetivando 

amenizar a crise do Poder Judiciário2 – alto índice de processos judicializados sem a 

correspondente infraestrutura, sem recursos humanos adequados e sem condições 

econômicas suficientes para solucioná-los. 

Criam-se então políticas nacionais judiciárias visando reduzir o grande número de 

processos em trâmite e evitar tantos outros a serem ajuizados. Nessa empreitada, o 

Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça editaram a Resolução n.º 125/2010, 

estabelecendo diretrizes gerais a respeito da formação de mediadores e conciliadores e 

orientando sobre o procedimento de mediação e conciliação para a solução de conflitos na 

esfera judiciária e em espaços vinculados a ela.    

Sob um discurso político-ideológico de cultura de paz e pacificação social, as 

primeiras experiências com a mediação e conciliação no Brasil, consideradas inicialmente 

meios extrajudiciais de resolução de demandas e disputas, por adotar, num processo de 

adaptação, técnicas de negociação da mediação realizada nos Estados Unidos, 

apresentaram-se sem uma metodologia condizente com aquelas experiências, visto que a 

mediação norte-americana decorre de uma prática que se aprimorou num percurso de trinta 

                                                 
1 Lei n.º 13.105, de 13 de março de 2015 (NCPC); Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação).  
2 GRINOVER, Ada Pellegrini. A crise do Poder Judiciário. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do 

Estado de São Paulo, n. 34, p. 1, dez. 1990. 
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anos, entre as décadas de 60 a 90 do século XX, acompanhada de pesquisas e construção 

conceitual de diversas técnicas negociais que estruturam todo o arcabouço da mediação 

como um método e uma arte no desenvolvimento do diálogo e do consenso. 

Quantitativamente, a intensificação da busca por formas alternativas de resolução 

de conflitos visa a diminuição da excessiva carga de processos que abarrota o Judiciário, 

ou seja, objetiva maximizar o andamento processual e minimizar o tempo de duração dos 

processos e seu alto custo. No aspecto qualitativo, os meios alternativos de solução 

consensual de conflitos visam atingir um dos escopos da jurisdição, que é a pacificação 

social. 

No entanto, a experiência norte-americana com a mediação, embora tenha base na 

redução de ingresso de processos judiciais, não guarda correspondência com a exigência de 

minimização de processos judiciais no contexto brasileiro. A nossa tradição cultural está 

centrada no processo judicial, no qual as partes litigam buscando uma sentença judicial que 

lhes seja favorável, proferida por um juiz que decide a controvérsia de maneira impositiva. 

As habilidades dos advogados são avaliadas pela eloquência de suas palavras ao 

defenderem os interesses de seus clientes, tanto no modo de redigir suas petições quanto 

oralmente nas audiências, e uma das formas de autodefesa sempre foi confrontar a parte 

adversária. Os operadores do direito estudam o melhor método de aplicar a legislação 

prescrita relativa ao caso concreto, na busca de sair vencedor com uma sentença favorável 

aos interesses de seu cliente.  

A inovação do processo civil brasileiro oriunda da introdução dos meios 

alternativos de solução de conflitos contrastando com a tradição cultural de busca da 

solução judicial que a afeta sobremaneira, sendo necessária uma mudança radical de 

mentalidade, visando a implantação de uma cultura diametralmente oposta, ou seja, uma 

cultura de pacificação,3 em que será priorizada a autocomposição para a solução das 

controvérsias. 

A mediação nos Estados Unidos tem como substrato maior o fator econômico de 

custo e benefício relativo ao ingresso de demanda no Poder Judiciário, tendo em vista a 

onerosidade de custear ações judiciais, ao passo que a importação da atividade técnica da 

                                                 
3 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

ZANOIDE DE MORAES, Maurício (Org.). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini 
Grinover. São Paulo: DPJ, 2005.  
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mediação para o Brasil tem no seu espírito a redução máxima de processos a serem 

ajuizados, visto que em nosso país está sendo implantada por previsão legal. É de dizer, 

portanto, que essas duas estruturas judiciais e culturais são totalmente distintas, uma vez 

que a realidade sociojurídica americana é da justiça privada,4 em que as partes são 

consideradas capazes de resolver suas demandas sem a intervenção do Estado, enquanto a 

realidade brasileira é marcada pela tradição de que o Estado é o órgão confiável para 

resolver conflitos, aliás, ele não só substitui a vontade das partes, como decide quem tem o 

direito. 

Tudo isso desafia a comunidade jurídica a discutir e compreender o que é 

realmente a mediação no Brasil, na medida em que esse método está explicitamente 

inserido como uma atividade técnica que compõe um procedimento necessário e essencial 

no processo judicial, consoante as regras instituídas na lei de mediação (Lei n.º 

13.140/2015) e no “novo” Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), ambos com 

início de vigência em 2016, definindo o marco legal da mediação brasileira. 

Diante do exposto, percebendo a existência de um entrelaçamento entre a 

mediação e a jurisdição, propomos a problemática de saber se é possível a mediação e a 

jurisdição brasileira, por um critério de hibridez, entrelaçarem-se como um procedimento 

parajurisdicional de resolução adequada de conflitos, pressupondo que isso se dá por força 

do regime de cooperação estabelecido no artigo 6.º do Código de Processo Civil de 2015, e 

também porque a mediação no Brasil investe-se de judicialidade, seja em espaço do 

próprio Poder Judiciário, seja em espaços privados, porém, a ele, de alguma forma, direta 

ou indiretamente, vinculados. 

A pesquisa tem por escopo o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre um 

fenômeno jurídico atual, a mediação, concebida no sentido amplo e adjetivado de 

mediação judicial, a qual é considerada, por lei, como uma atividade técnica, porém sem 

noções teóricas específicas e singularizadas da cultura judiciária brasileira. Outro aspecto 

motivador para estudar a mediação no contexto brasileiro diz respeito ao fato de que a 

prática jurídica forense não se dissocia da mediação como uma realidade no procedimento 

                                                 
4 LANDE, John; WOHL, Rachel. Listening to experienced users. Improving quality and use of commercial 

mediation. Dispute Resolution Magazine, p. 18-21, Spring 2007. Vide também: CANÁRIO, Pedro. EUA 
optam por mediação para resolver conflitos. Consultor Jurídico, jul. 2011. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2011-jul-02/mediacao-privada-primeira-opcao-resolver-conflitos-eua>. 
Acesso em: 5 jun. 2017. 
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processual, não cabendo, pois, ao exegeta nem ao juiz, tampouco aos demais operadores do 

direito e usuários do serviço judicial, se escusar da mediação como um método de natureza 

parajurisdicional consubstanciado na ordem jurídica brasileira. 

Com o título Mediação: uma parajurisdição no sistema judicial brasileiro, e 

objetivando desenvolver a pesquisa, os três eixos estruturados nesta tese decorrem de 

quatro objetivos: (i) descrições de noções teórico-conceituais da mediação norte-

americana; (ii) comparação da experiência da mediação norte-americana com a prática da 

mediação brasileira; (iii) construção de uma definição da mediação como uma atividade 

técnica parajurisdicional no sistema processual civil brasileiro; e (iv) propostas de 

supressão e aperfeiçoamento de artigos de lei que orientam a elaboração de quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo, faz-se uma descrição da mediação no Brasil, apesar de a 

proposta de justiça privada de resolução de conflitos trazer em seu fundamento a força e as 

características da função estatal da jurisdição e definir que a mediação, embora com todo o 

ferramental de técnicas negociais adaptado, não guarda similaridade com a experiência 

norte-americana.  

No segundo capítulo descrevem-se o percurso da prática da mediação e a sua 

construção teórica nos Estados Unidos, a teorização das técnicas da mediação e sua 

interpretação em países da União Europeia.  

Dessas articulações, o terceiro capítulo desenvolve-se com uma noção conceitual 

ou uma definição técnico-jurídica da mediação, sua comparação com os outros meios 

consensuais de solução de conflitos e seus modelos.  

Ainda no terceiro capítulo estabelece-se uma comparação entre a conciliação e a 

mediação, com suas similaridades e diferenças, e indaga-se: há necessidade da 

diferenciação legislativa entre ambas? 

No quarto capítulo, este estudo visa, também, apresentar à comunidade jurídica 

uma reflexão que possa se desdobrar em outros amplos diálogos, tendo em vista que a 

mediação brasileira como está regulamentada em lei, denotando características de 

obrigatoriedade procedimental, revela-se como um fenômeno que tem particularidade 

própria e singularidades técnicas, exigindo uma teoria específica que possa fundamentar a 
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essência do pragmatismo imposto pela lei da mediação, pelo procedimento processual e 

pela metodologia judiciária estabelecidos no novo Código de Processo Civil, e indaga-se: o 

que é parajurisdição? 

Além disso, no quarto capítulo serão apresentadas propostas de supressão de 

artigos de lei e sugestões de aperfeiçoamento de artigos existentes, com a finalidade de 

contribuir com a melhora da mediação no sistema judicial brasileiro. 

Para isso, a fundamentação das noções teóricas conceituais é desenvolvida a partir 

da doutrina nacional e estrangeira, especialmente a espanhola. Cabe ressaltar que os 

estudos doutrinários espanhóis, por seu turno, contêm análise a respeito da doutrina norte-

americana. No entanto, a mediação em solo europeu, à exceção da Itália, ainda carece de 

prática, tendo em vista que a sua legislação coloca a mediação como um método 

extrajudicial de natureza exclusivamente voluntária, respeitando-se a tradição cultural da 

credibilidade judiciária.  

A mediação internacional realizada em países da Comunidade Europeia, como 

Espanha, Portugal e Itália, é regulamentada pela transposição da Diretiva n.º 52/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho da Comunidade Europeia e por meio de leis que 

contemplam a mediação apenas para assuntos civis e mercantis em conflitos 

transfronteiriços entre Estados-membros, bem como a aplicabilidade delas em nível interno 

de cada país. 
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CONCLUSÃO 
 
Em nosso ordenamento jurídico, o instituto da mediação resulta de uma adaptação 

instrumental de técnicas negociais que decorre da implantação de política pública no 
sistema jurisdicional que, entre outros objetivos, faz parte da busca por sistema que 
contemple variadas alternativas para solução de conflitos. 

Entretanto, a praxe brasileira é a da justiça adversarial, cuja cultura está “calcada” 
em procedimentos elaborados para determinar um “vencedor da disputa”, sendo necessária 
a mudança de tal mentalidade, a ser desenvolvida com a participação não somente dos 
operadores do direito, como também de toda a sociedade, pois não será apenas a aplicação 
das técnicas negociais que trará resultados eficazes para a redução de conflitos. 

A mediação, como meio adequado de solução de conflitos, pode desempenhar 
papel relevante no sistema jurisdicional, no que diz respeito à participação das partes na 
obtenção do “resultado”, corroborando a busca da pacificação social e economia 
processual. 

Ao longo do desenvolvimento da tese, foram analisados aspectos da construção 
teórica da mediação nos Estados Unidos, em que se verificou que o custo-benefício de tal 
modo de solução de controvérsias faz com que a  mediação seja amplamente utilizada. A 
“preferência” dos usuários norte-americanos pela mediação é, pois, de cunho nitidamente 
econômico, sendo a escolha da mediação modo de evitar a utilização do sistema judicial, 
por ser este extremamente oneroso e demorado.   

Na comparação da mediação entre a realidade norte-americana e a brasileira, 
conclui-se que as causas e o modo de utilização do instituto são totalmente diversas. 
Embora esteja presente, em ambas, a “meta” da redução de ações judiciais, aquela se 
compõe de uma justiça privativa cuja teoria foi construída ao longo dos anos, com a 
participação popular que visa resolver diretamente os seus litígios, enquanto esta se 
encontra imbricada no Judiciário, imposta legislativamente em confronto com a 
mentalidade adversarial dos seus usuários e dos próprios operadores do direito. 



182  

A aplicação das ADRs por países da União Europeia é feita por importação e 
interpretação das técnicas negociais experimentadas nos Estados Unidos, em atendimento 
às Diretivas impostas pelo Conselho da Europa que tenta readaptá-las, divulgá-las e, de 
certa forma, impô-las aos seus Estados-Membros, os quais efetuam uma adaptação dessas 
técnicas negociais da mediação dentro dos seus espaços jurídicos, praticando a mediação 
para os assuntos transfronteiriços, e cada qual concomitantemente tenta utilizá-las para 
assuntos internos, com as suas próprias especificidades, haja vista que cada Estado elabora 
sua legislação interna. 

No Brasil, a forma direta de legislar sem a devida vivência do instituto da 
mediação coloca-a como uma “imposição” aos jurisdicionados que estão arraigados ao 
costume do sistema adversarial, o que é totalmente distinto do movimento norte-
americano, em que o instituto da mediação nasceu da vivência de práticas locais, cujos 
experimentos evoluíram constantemente até chegar a uma uniformização, quando então 
foram criadas as normas.  

Há argumentos favoráveis à obrigatoriedade da mediação: endoprocessual, por 
exemplo, a sua eficiência na questão de desafogar os tribunais, o que tem provocado a 
resistência dos advogados que, no geral, ainda criticam o instituto mesmo sem utilizá-lo.  

Algumas das vantagens da mediação, que devem ser colocadas em primeiro lugar, 
estão ligadas à liberdade de aceitação voluntária do processo de mediação, como a boa 
vontade e a abordagem do slogan do ganha-ganha, em que inexiste um perdedor, pois o 
resultado decorre de consenso, diferente do processo judicial, em que se tem o ganha-
perde, ou seja, para que um saia vencedor o outro terá que perder. 

O legislador brasileiro optou pela obrigatoriedade da audiência de conciliação ou 
mediação, conforme o artigo 334 do Código de Processo Civil e o artigo 27 da Lei de 
Mediação, não sendo possível o acatamento unilateral do desinteresse pela 
autocomposição.  

A obrigatoriedade da mediação confronta um dos princípios básicos que a regem, 
qual seja a ideia de autonomia da vontade (ou voluntariedade), que visa prestigiar a 
espontaneidade da busca por consenso, o que fica prejudicado pela “escolha” de nosso 
legislador. 
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De qualquer modo, verificou-se a necessidade de os operadores do direito estarem 
imbuídos do espírito cooperativo preconizado pelo novo regime processual e se disporem a 
uma mudança de cultura e mentalidade, o que pode propiciar melhores resultados para a 
mediação, encarando-a não como mera formalidade procedimental, e sim como uma real 
forma de solução consensual de controvérsia, que em muito pode contribuir para a 
pacificação dos conflitos. 

A despeito do anteriormente exposto, desde que haja essa mentalidade 
“cooperativa” (das partes e de seus advogados), o  disposto no artigo 334 do Código de 
Processo Civil e no artigo 27 da Lei n.º 13.140/2015,  com o comparecimento das partes 
para uma tentativa de restabelecimento do diálogo entre elas, pode trazer resultados úteis 
ao sistema processual. 

No campo das ciências, as construções terminológicas são exigências para 
identificar um fenômeno, de modo que as pré-concepções de senso comum sejam 
investidas de uma linguagem técnica e também os significados possam possibilitar 
compreensões exegéticas. Assim, tanto conceituar como definir um termo, a elaboração 
perpassa por características e natureza específicas do fenômeno observado. 

Procurou-se conceituar o termo “parajurisdição”, que se compõe de dois 
vocábulos, “para” e “jurisdição”, cujo significado não traz uma realidade dicotômica de 
dois espaços distintos, e sim de complementaridade, visto que na base jurídico-legal em 
que se encontra a mediação no Brasil a “parajurisdição” vem complementar a jurisdição, 
auxiliando-a na solução de litígios. 

Nesse contexto, ao longo do desenvolvimento da tese, verificou-se que o 
incentivo ao uso dos meios consensuais de solução de conflitos no Código de Processo 
Civil, conforme o § 2.º do artigo 3.º da Lei n.º 13.105/2015, bem como a Lei da Mediação 
n.º 13.140/2015, não se encaixam no conceito de jurisdição, haja vista que, embora 
também busque pacificação, não o faz por intermédio da imposição de uma solução. 

Independentemente disto, por escolha do legislador, verifica-se que a mediação 
está imbricada no Judiciário, quer seja preprocessual, quando realizada em um Cejusc, 
quer seja de modo endoprocessual, quando efetuada no âmbito de um processo judicial.  
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A relevância prática em estabelecer que a mediação se insira no Judiciário como 
um procedimento de parajurisdição contribui para evitar confusões quanto ao conceito de 
jurisdição, ou seja, ao desenvolver o conceito de parajurisdição, a tese procura contribuir 
para que fique devidamente estabelecida a diferenciação teórica entre o que é atividade 
jurisdicional e o que não é. Nesse âmbito, a mediação constitui-se de um procedimento que 
não se insere no conceito de jurisdição em vista da diferente metodologia utilizada em face 
da ideia de prevalência do princípio da voluntariedade das partes, em contraponto à 
sentença de mérito dotada de imperatividade e que visa impor a aplicação do direito ao 
caso concreto.  

Por isso a tese propõe o seguinte conceito: parajurisdição é um critério vinculativo 
entre os meios consensuais de solução de conflitos e a jurisdição, consistindo numa 
distribuição de funções e atividades técnicas coordenadas em prol de resoluções pacíficas 
de conflitos e numa forma procedimental, coordenada em atos essenciais e necessários a 
serem realizados pelas partes, mediadores e juízes, em regime de cooperação e de 
corresponsabilidade para a satisfativa e justa realização do direito por meio de amplo 
acesso à justiça. 

São várias as evidências de entrelaçamento entre a jurisdição e a parajurisdição e, 
nesse sentido, afirmamos que paralelamente à jurisdição, numa condição de 
complementaridade, há a parajurisdição, que é destituída de dar efetividade ao 
ordenamento judicial, mas cumpre um dos escopos que lhe é inerente, a pacificação social.  

A atividade parajurisdicional vem auxiliar o Poder Estatal a cumprir um dos 
principais escopos da atividade jurisdicional, consubstanciada na pacificação dos conflitos 
existentes entre os indivíduos da sociedade, ou seja, ela atua conjuntamente com as partes 
interessadas com o intuito de eliminar o conflito existente entre elas, e seu objetivo é 
contribuir para a eliminação dos problemas, o que resulta na diminuição de processos.  

Quanto às propostas de alteração legislativa, entendemos que a diferenciação 
entre conciliação e mediação relaciona-se com o tipo de conflito, ou seja, a primeira 
destina-se à resolução de conflitos, em que não haverá uma relação continuada entre as 
partes, e a segunda é igualmente voltada à resolução de conflitos, mas não existirá tal 
relação. No entanto, na aplicação prática das técnicas negociais em nosso ordenamento, a 
conciliação e a mediação se confundem, sendo desnecessária a sua distinção, pois o 
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objetivo final é o acordo, ou seja, o consenso entre as partes, razão pela qual propomos 
nesta tese a supressão dos §§ 1.º e 2.º do artigo 165 do Código de Processo Civil, visto que 
a conciliação é uma das técnicas negociais da mediação. 

Ressaltamos que a supressão dos §§ 1.º e 2.º do artigo 165 do Código de Processo 
Civil, que diferenciam as atividades do conciliador e do mediador, levará o operador do 
direito a uma compreensão mais ampla da mediação que abrange a conciliação como uma 
de suas técnicas negociais, quando trata de disputas relativas a interesses mais simples que 
não terão repercussão futura, ou seja, as partes resolvem o problema ali na presença do 
terceiro facilitador e o relacionamento entre elas concluir-se-á com o termo do acordo e o 
seu cumprimento. Essa supressão simplificará a compreensão da mediação e acabará com 
quaisquer dúvidas sobre a aplicação das diversas técnicas negociais da justiça conciliativa.  

Também o § 5.º do artigo 167 do Código de Processo Civil necessita de 
aperfeiçoamento, uma vez que esse dispositivo inibe a atuação do operador do direito 
como mediador, pois o impede, de forma muito ampla, de exercer a advocacia, razão pela 
qual nossa proposta é aperfeiçoar a prescrição legal, restringindo a atuação do mediador 
para aquelas partes que estão em processo de mediação, ou seja, o advogado mediador não 
poderia exercer a advocacia em processo que envolva aquelas partes que participaram do 
processo de mediação, dentro do prazo previsto no artigo 172, ou seja, pelo prazo de um 
ano.  

Outra proposta de aperfeiçoamento refere-se à denominação da audiência de 
conciliação ou mediação para “sessão de mediação”, pois, uma vez que não é necessária a 
participação do juiz e é realizada por terceiros cadastrados no tribunal na conformidade do 
caput do artigo 167 do Código de Processo Civil, de maneira mais informal, há a 
necessidade de diferenciá-la da audiência judicial, visto que esta é mais solene e sempre 
presidida por um juiz. 

As demais sugestões de aperfeiçoamento se referem a adaptações para a 
eliminação das palavras “conciliação” e “conciliador”, tanto dos artigos que compõem a 
Seção V do Código de Processo Civil quanto do artigo 24 da Lei de Mediação. 

Essas são as reflexões consideradas pertinentes para embasar o aperfeiçoamento 
do instituto da mediação como um procedimento parajurisdicional em nosso sistema 
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judicial, que contribui com um dos escopos da jurisdição, ou seja, a pacificação social e 
concomitantemente colabora com a preservação do conceito de jurisdição. 
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ANEXO II 

Judicial mediation in civil and commercial cases in 2010426 

   

    
Court annexed mediation Private mediator Public authority Judge 

- 22 States/entities - - 26 States/entities- -9 States/entities - -13 States/entities - 

Belgium Albania Bosnia and Herzegovina Albania 

Croatia Belgium Finland Croatia 

Denmark Bosnia and Herzegovina Germany Denmark 

Finland Bulgaria Hyngary Finland 

Germany Croatia Malta Germany 

Greece Estonia Montenegro Iceland 

Hungary Finland Portugal Italy 

Ireland France Serbia Lithuania 

Lithuania Germany Spain Monaco 

Malta Hungary  Norway 

Monaco Ireland  Russian Federation 

Netherlands Italy  Serbia 

Romania Lithuania  Sweden 

Russian Federation Luxembourg   

Serbia Netherlands   

Slovenia Norway   

Spain Poland   

Sweden Romania   

Switzerland Russian Federation   

Turkey Serbia   

UK-England and Wales Slovakia   

UK-Northern Ireland Slovenia   

 Sweden   

 The FYROMacedonia   

 UK-England and Wales   

 UK-Northern Ireland   

 

A mediação endoprocessual é largamente proporcionada em matéria civil e 

comercial, com a participação de 36 países. Os países que não oferecem mediação em 

matéria civil e comercial são: Andorra, Armenia, Áustria, Azerbaijan, Cyprus, Czech 

Republic, Georgia, Republic of Moldova, San Marino, Ukraine e UK-Scotland.  
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Judicial mediation in family cases in 2010427 

 

Court annexed Private mediator Public authority Judge 

Mediation -25 States/entities - -14 States/entities - -14 States/entities - 

- 20 States/entities -       

Belgium Albania Bosnia and Herzegovina Albania 

Croatia Belgium Croatia Croatia 

Denmark Bosnia and Herzegovina Denmark Denmark 

Finland Bulgaria Finland Finland 

France Estonia Germany Germany 

Germany Finland Hungary Iceland 

Hungary France Ireland Italy 

Lithuania Germany Lithuania Lithuania 

Malta Hungary Montenegro Monaco 

Monaco Ireland Norway Norway 

Netherlands Lithuania Portugal Russian Federation 

Romania Luxembourg Serbia Serbia 

Russian Federation Malta Spain Sweden 

Serbia Netherlands UK-England and Wales UK-England and Wales 

Slovenia Norway 

Spain Poland 

Sweden Romania 

Switzerland Russian Federation 

UK-England and Wales Serbia 

UK-Northern Ireland Slovakia 

Slovenia 

Sweden 

The FYROMacedonia 

UK-England and Wales 

UK-Northern Ireland 

 

 

 

A mediação em casos de família foi aderida por muitos países, respectivamente 34 

países e 30 entidades.  
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Judicial mediation in administrative cases in 2010428 

 

Court annexed Private mediator Public authority Judge 

Mediation -12 States/entities - 2 States/entities - -6 States/entities- 

- 8 States/entities -    

Croatia Albania Croatia Albania 

Germany Bulgaria Switzerland Croatia 

Monaco Estonia  Germany 

Netherlands France  Iceland 

Norway Germany  Monaco 

Serbia Netherlands  Norway 

Spain Norway   

Turkey Poland   

 Portugal   

 The FYROMacedonia   

 UK-England and Wales   

 UK-Northern Ireland   
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