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RESUMO 
 

BERNARDES, P. H. D. A. Mediação de Conflitos em Casos de Discriminação: 

Reconhecendo as Diferenças e Promovendo os Direitos das Minorias. 2020. 288 p. 

Mestrado (Direitos Humanos) — Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020. 

 

A diferença sempre foi um elemento catalisador de conflitos sociais. A aversão à alteridade 

encontra-se no fundamento de práticas de intolerância, que têm como como alvos grupos 

minoritários que carregam a diversidade em seu próprio ethos — mulheres, negros, pessoas 

LGBTI, indígenas, entre outros grupos que se diferem da sociedade majoritária e, por tal 

motivo, encontram-se em posição de subjugação. Dentre os tipos de opressão aos quais tais 

grupos se encontram vulneráveis, destacam-se o preconceito e a discriminação, fenômenos 

estes que se reproduzem em intricados enredos nas relações intersubjetivas e em diversos 

contextos socioculturais. De modo a conferir respostas holísticas capazes de minimizar os 

efeitos danosos de tais manifestações sociais, é necessária a conjugação de ferramentas 

complementares e igualmente importantes. O presente trabalho considerará esse cenário para, 

como parte da linha de pesquisa “Mediação e Cultura da Paz: Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Públicas e de Projetos de Organizações Não-Governamentais” da Faculdade de Direito 

da USP, buscar analisar a aplicação da mediação como um meio adequado para o tratamento 

de conflitos originados por condutas discriminatórias, visando a identificar as formas de solução 

que podem ser alcançadas através desse procedimento, além da sua capacidade em promover a 

justiça social para as vítimas de discriminação e dos possíveis impactos gerados nos ofensores. 

O arcabouço teórico sobre mediação de conflitos e grupos minoritários será complementado 

com uma pesquisa de campo junto ao programa de mediação vítima-ofensor em denúncias de 

discriminação da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, conferindo base 

empírica aos temas debatidos. Desta forma, buscaremos refletir como a mediação pode ser um 

meio adicional de acesso à justiça para vítimas de discriminação e um instrumento valioso na 

promoção dos direitos humanos de grupos minoritários. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Mediação de Conflitos; Cultura da Paz; Minorias; 

Discriminação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

BERNARDES, P. H. D. A. Mediation in Discrimination Cases: Recognizing the Differences 

and Promoting Minority Rights. 2020. 288 p. Master’s Degree (Human Rights) — Faculty 

of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Difference has always been a catalyst for social conflict. The aversion to otherness lies at the 

heart of intolerance practices, which target minority groups that carry diversity in their own 

ethos — women, black, LGBTI, and indigenous people, among other groups that differ from 

majority society and, therefore, are in a position of subjugation. Among the types of oppression 

to which such groups are vulnerable, prejudice and discrimination stand out, phenomena that 

reproduce themselves in intricate plots in intersubjective relations and in various socio-cultural 

contexts. In order to provide holistic responses that minimize the damaging effects of such 

social manifestations, it is necessary to combine complementary and equally important tools. 

As part of the research line “Mediation and Culture of Peace: Evaluation and Monitoring of 

Public Policies and Projects of Non-Governmental Organizations” of the Faculty of Law of 

University of São Paulo, this essay will consider this scenario to analyze the application of 

mediation as an appropriate means for the treatment of conflicts arising from discriminatory 

conduct, aiming to identify the forms of solutions that can be achieved through this procedure, 

as well as its ability to promote social justice for discrimination victims and its possible impacts 

on offenders. The theoretical framework on conflict mediation and minority groups will be 

complemented by a field research on a victim-offender mediation program for discrimination 

complaints, provided by the Secretariat of Justice and Citizenship of the State of São Paulo, 

giving empirical basis to the topics discussed. In this way, we will seek to reflect on how 

mediation can be an additional means of access to justice for victims of discrimination and a 

valuable tool in promoting the human rights of minority groups. 

 

Key-Words: Human Rights; Mediation; Culture of Peace; Minorities; Discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diferença sempre foi um elemento catalisador de conflitos e de violência (YOUNG, 

1990). Foi na relação da alteridade, da dicotomia do “eu versus o outro”, em que se deram 

algumas das mais graves violações de direitos humanos ao longo da história. Em um processo 

em que a diferença é assimilada como um fundamento para a concepção do outro como ser 

menor em dignidade e direitos, surgem diversas práticas de intolerância, dentre elas o sexismo, 

o racismo, a homofobia, a xenofobia, entre outros variados modos de expressão da aversão à 

diversidade (PIOVESAN, 2013). A diferença também emerge como componente delineador 

daqueles grupos que vivem a realidade da opressão: as minorias, que carregam a diversidade 

em seu próprio ethos — mulheres, negros, LGBTIs1, indígenas, entre outros grupos que se 

diferem da sociedade majoritária e, por tal motivo, encontram-se em posição de subjugação 

(JUBILUT, 2013). 

A linguagem da intolerância contra minorias foi reiterada por nacionalistas e 

fundamentalistas beligerantes ao redor do mundo para justificar a dominação, segregação e 

eliminação daqueles que divergiam da maioria, marcando alguns dos períodos mais sombrios 

da humanidade (KYMLICKA, 1995). Após os graves cenários de barbárie e despersonalização 

de indivíduos na primeira metade do século XX, a afirmação dos direitos humanos na 

contemporaneidade surge como viga mestra da proteção à dignidade inerente à pessoa humana 

(COMPARATO, 2015; PIOVESAN, 2007). Fruto desse quadro, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 representou o início de uma nova fase no processo histórico de 

positivação de direitos, “que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua 

própria emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem” 

(BOBBIO, 2004, p. 20).  

No decurso evolutivo dos direitos humanos, a partir da observância dos contextos 

específicos em que se inserem os diferentes sujeitos e que não permitem um tratamento e 

proteção igualitários, viu-se a necessidade de se abandonar o ideal de ser humano genérico e 

abstrato em prol da concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade (BOBBIO, 

2004). De modo a garantir o seu potencial emancipatório, os direitos humanos não podem ser 

concebidos sob uma suposta universalidade, mas sim considerando as variadas expressões de 

dignidade humana (SANTOS, 1997). Assim, a necessidade de respostas específicas e 

                                            
1 Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexo (LGBTI), termo adotado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). 



20 
 

 

diferenciadas reacende o processo de multiplicação de direitos, de modo a conferir a 

determinados grupos e sujeitos uma proteção especial e particularizada, sendo a diferença o 

ingrediente norteador para a promoção de direitos. Nesse cenário, as minorias passam a ser 

vistas conforme suas especificidades e peculiaridades, conferindo-lhes um tratamento especial 

no campo dos direitos humanos (PIOVESAN, 2013). O direito à diferença, por sua vez, protege 

as múltiplas expressões da condição humana, permitindo um direcionamento mais exato das 

políticas de direitos humanos a partir da constatação da complexidade da diversidade, de modo 

a promover o respeito à alteridade (BITTAR, 2009). 

Em um mundo multicultural, caracterizado por sociedades pluralistas, a diferença não 

pode ser ignorada, uma vez que se encontra no cerne da identidade de indivíduos e grupos, que 

demandam o seu reconhecimento como sujeitos de direito (BITTAR, 2009; KYMLICKA, 

1995; TAYLOR, 2000). Vê-se necessário regular os vários aspectos envolvidos nos 

relacionamentos sociais decorrentes das diferenças e das multiplicidades sociais, de modo a 

gerar novos valores com base em uma ‘ética de igualdade’, no sentido de igual respeito e 

reconhecimento das diferenças e dos pluralismos (BANDEIRA; BATISTA, 2002). Nesse 

sentido, é importante promover não só o reconhecimento da diferença e do direito à diferença, 

mas também a coexistência além das variadas vivências humanas (SANTOS; NUNES, 2003). 

Portanto, urge buscar no campo do Direito formas de se garantir que a diferença não seja um 

fator de conflito e de sujeição de uns contra outros, mas sim de constatação da diversidade 

humana e de convivência pacífica. 

Infelizmente, apesar dos avanços na proteção de minorias e no enfrentamento das suas 

formas de opressão, o não-reconhecimento e a falta de respeito às diferenças continuam 

presentes em nossa sociedade, alimentando contínuas formas de violência. A valorização 

negativa atribuída às características da alteridade ainda se manifesta através do preconceito, da 

discriminação e da exclusão do outro diferente em variadas esferas da sociedade, configurando 

um problema social que se reproduz de maneira sutil e perniciosa nas relações interpessoais 

(BANDEIRA; BATISTA, 2002). De modo a responder às intrincadas tramas dessa 

problemática, faz-se necessária a combinação de variados instrumentos sociojurídicos, desde a 

proibição de comportamentos discriminatórios até políticas públicas de valorização das 

diferenças e estratégias promocionais capazes de estimular a inclusão de minorias nos espaços 

sociais (PIOVESAN, 2013). Outrossim, também não se pode ignorar os obstáculos de acesso à 

justiça pelas pessoas vítimas de discriminação, sendo necessário sopesar formas de 

administração de conflitos que promovam a participação ativa dos grupos sociais interessados 

(BANDEIRA; BATISTA, 2002). 
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O presente trabalho buscará explorar esse contexto promovendo uma reflexão sobre a 

possibilidade do uso de uma ferramenta complementar para o acesso à justiça por vítimas de 

discriminação: a mediação de conflitos. De maneira sucinta, a mediação consiste em um 

procedimento autocompositivo no qual um terceiro imparcial cria um ambiente cooperativo 

para que os envolvidos na situação encontrem, através do diálogo, uma solução mutuamente 

aceitável (CALMON, 2013). É um mecanismo que confere a pacificação sociológica do litígio, 

ou seja, atua sobre as questões localizadas na base do conflito, e não somente os sintomas deste 

(GRINOVER, 2008). Ademais, por ser um instrumento cuja centralidade está na essência do 

ser humano, promove o progresso do reconhecimento da dignidade humana, da autonomia e da 

autodeterminação, sendo de valor essencial para a evolução dos direitos humanos (BRAGA 

NETO, 2014). 

Com base nessas pontuações, buscaremos responder à pergunta de se a mediação pode 

ser considerada um mecanismo adequado para o tratamento de conflitos que envolvam 

situações discriminatórias. Também buscaremos investigar quais formas de solução podem ser 

alcançadas através desse procedimento, avaliando a sua habilidade em garantir o acesso à 

justiça para membros de grupos minoritários vítimas de discriminação. Ademais, também se 

mostra essencial apurar os possíveis impactos que podem ser gerados nos ofensores, no sentido 

de verificar como a mediação pode trabalhar as motivações que os levaram a cometer o ato 

discriminatório. Dessa maneira, investigaremos se a mediação pode ser considerada um 

instrumento adicional e complementar nos esforços de combate à discriminação e na promoção 

dos direitos das minorias.  

Desde o início até o final da pesquisa, construiremos e analisaremos a hipótese de que 

a mediação, devido ao seu caráter transformativo e à sua capacidade de promover o 

reconhecimento mútuo através do diálogo, pode ser um mecanismo de tratamento adequado de 

conflitos originados por condutas discriminatórias. Isso se daria primeiro por promover o 

empoderamento das vítimas, permitindo que sejam protagonistas no processo de administração 

do conflito e que possam expressar seus sentimentos a respeito do ocorrido, participando 

ativamente na resolução da questão e na construção de soluções que reparem os danos causados 

pelo ato discriminatório. Em segundo lugar, por permitir, através do diálogo e da escuta ativa, 

a modificação da percepção do ofensor a respeito do grupo minoritário, reavaliando a sua 

conduta discriminatória, de modo a evitar a reincidência. Ademais, será sustentado que a 

versatilidade da mediação permite o firmamento de respostas alternativas, adaptadas ao 

contexto específico do conflito originado pelo ato discriminatório, que promovam a reparação 

ao grupo minoritário afetado, promovendo a justiça social além do caso mediado. 
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Dada a complexidade dos temas aqui tratados, a formação de uma resposta precisa às 

questões suscitadas somente é possível a partir da conjugação de variadas áreas do 

conhecimento humano. Por tal motivo, este trabalho tem cunho multidisciplinar, bebendo de 

fontes do Direito, das Ciências Sociais, da Psicologia e até mesmo da Matemática, tendo uma 

abordagem de cunho majoritariamente teórico e hipotético-dedutivo2, fazendo uso de 

observações empíricas para dar concreticidade às reflexões suscitadas. Destarte, de modo a 

edificar uma explicação holística aos pontos levantados, também serão adotados métodos 

científicos complementares.  

Serão realizadas revisões de literatura sobre a questão minoritária, sobre a tensão entre 

igualdade e diferença, além de uma apuração de instrumentos sociojurídicos de proteção a 

minorias e de combate à discriminação. A análise da mediação como forma de resposta a 

situações discriminatórias obviamente também requer um levantamento bibliográfico sobre 

conflitos e suas formas de administração, sobre as premissas fundamentais e modos de 

condução do procedimento de mediação, incluindo a sua aplicação em relações entre vítimas e 

ofensores e o seu uso em casos de discriminação.  

Ademais, visando trazer consistência empírica aos assuntos aqui apresentados e testar 

a hipótese levantada, será realizado um estudo de caso3 sobre um programa público de mediação 

vítima-ofensor em casos de discriminação, através de pesquisa de campo realizada junto à 

Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC) do estado de São Paulo e do levantamento de dados a 

partir de surveys de expetativa e satisfação dos usuários, tanto vítimas quanto ofensores. 

Utilizaremos da jurimetria4 para, a partir dos dados quantitativos coletados, realizar inferências 

sobre a aptidão da mediação para o tratamento adequado desse tipo de conflito, quais motivos 

levam os participantes a aprovar ou desaprovar o mecanismo, e quais os eventuais impactos nos 

seus usuários. Também serão levantados dados qualitativos através da observação não-

participante do pesquisador e da análise de conteúdo5 de depoimentos dos usuários. A análise 

                                            
2 Como explica Ricardo Cappi (2017, p. 395-396) “a dedução refere ao método utilizado mais tradicionalmente na 

ciência – e nas ciências sociais – cujo objetivo é, em geral, a verificação de hipóteses elaboradas a partir de um 

marco teórico preestabelecido”.  
3 Segundo Maira Rocha Machado (2017, p. 361), pode-se compreender um estudo de caso como “uma estratégia 

metodológica de construção de um objeto empírico muito bem definido e específico, potencialmente revelador de 

aspectos e características de uma problemática que não seriam facilmente acessados por intermédio de outras 

estratégias. Tomado dessa forma, o estudo de caso nos convoca a mergulhar profundamente em um fenômeno e a 

observar a partir de variadas fontes e perspectivas. E, justamente por isso, boa parte do trabalho está em restringir 

e recortar o caso, explicitando suas fronteiras”. 
4 De acordo com Luciana Yeung (2017, p. 249), a jurimetria pode ser definida como “um método de pesquisa 

baseado no uso do empirismo, combinado com análises estatísticas, aplicado ao estudo do Direito”.  
5 Conforme Rita Catalina Aquino Caregnato e Regina Mutti (2006, p. 682), a análise de conteúdo consiste em uma 

“técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do 

conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Na AC o texto é um meio de expressão 
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dos dados coletados permitirá identificar lógicas, racionalidades e significados sobre o uso da 

mediação em casos de discriminação, confrontando-as com as reflexões teóricas apresentadas 

ao longo do trabalho.  

De modo a explorar os temas aqui apresentados, o presente trabalho será estruturado 

em sete capítulos. No Capítulo 2 a seguir, apresentaremos uma tentativa de delimitação do 

conceito de “minorias”, vernáculo que, apesar da falta de uma definição universal, explicita 

situações de vulnerabilidade geradas a partir da alteridade. Dada a polissemia desse termo, 

abordaremos um elemento comum para iniciar as discussões a respeito da proteção a grupos 

minoritários, qual seja, o princípio da dignidade humana e a sua concretização através dos 

direitos humanos. Discutiremos que, uma vez que a diferença é um dos elementos que 

distinguem as minorias do restante da população, uma visão universal dos direitos humanos 

mostra-se precária, sendo necessária uma abordagem multicultural, que reconheça as 

particularidades das vivências desses grupos. A partir desse quadro conceitual, debateremos o 

princípio da igualdade e os desafios postos pelas diferenças inerentes aos seres humanos, 

reforçando a necessidade da adoção de medidas para o efetivo alcance da igualdade material, 

que reconheçam os contextos socioculturais que perpetuam as desigualdades. Refletiremos 

sobre como a especificação dos sujeitos de direito representa, no plano dos direitos humanos, 

uma conquista das lutas por reconhecimento, sendo a consolidação do direito à diferença um 

marco para a proteção das minorias. Por fim, exploraremos os fenômenos do preconceito e da 

discriminação, que perpetuam a negação da igualdade através de comportamentos diferenciados 

para com esses grupos, ponderando sobre mecanismos sociojurídicos para o seu enfrentamento. 

No Capítulo 3, examinaremos a questão dos conflitos, iniciando por um estudo sobre 

um conceito sociojurídico desse fenômeno social. Revisaremos os pensamentos e teorias sobre 

conflitos sociais, demonstrando a evolução da visão negativa do conflito, como fator de 

perturbação nas estruturas da sociedade, para uma abordagem positiva, na qual o conflito passa 

a ser reconhecido como uma manifestação que pode trazer transformações e ganhos sociais. 

Discutiremos que o conflito não é uma patologia a ser eliminada, devendo, por sua vez, receber 

um tratamento adequado para a sua melhor composição. Apresentaremos as formas 

predominantes de administração de conflitos, reafirmando a necessidade de se disponibilizar ao 

cidadão métodos variados, adequados às especificidades das questões em embate. Refletiremos 

também sobre como meios não-adversariais possibilitam, através do diálogo, a identificação 

das verdadeiras motivações por trás do conflito e o tratamento da lide sociológica deste, 

                                            
do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo 

uma expressão que as representem”. 
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promovendo uma intervenção holística nas questões em disputa e garantindo a pacificação 

social de maneira abrangente, central para a consolidação de uma Cultura da Paz e para a 

coexistência das diferenças. 

Já o Capítulo 4 será destinado à apresentação das premissas fundamentais da mediação 

de conflitos, assim como os princípios norteadores para a sua aplicação, tais como a 

confidencialidade, a voluntariedade, a equidistância do mediador e a autonomia da vontade dos 

mediandos. Exploraremos o papel fundamental do mediador para a autocomposição do conflito, 

os principais modelos de condução da mediação e as etapas principais desse procedimento. 

Veremos como a Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015) conferiu a esse mecanismo um novo 

patamar no contexto jurídico brasileiro, consolidando-se como um caminho adicional de acesso 

à justiça. Por fim, debateremos como a mediação pode gerar nos participantes valores sociais 

importantes, tais como o respeito, o empoderamento e a civilidade, essenciais para a garantia 

dos direitos humanos. 

Exploraremos um gênero específico desse mecanismo no Capítulo 5, que será 

designado para o estudo da mediação vítima-ofensor, um dos principais procedimentos 

restaurativos. Para uma melhor compreensão da sua aplicação, iniciaremos por uma revisão dos 

princípios e da evolução da teoria e prática da justiça restaurativa, que propõe a participação 

ativa de vítimas, ofensores e comunidade na construção de respostas prospectivas a delitos. 

Apresentaremos então as especificidades da mediação vítima-ofensor e as diretrizes 

procedimentais para a sua condução visando melhores resultados restaurativos, conferindo 

importantes reflexões sobre o uso da mediação nas relações entre vítimas e ofensores. 

O Capítulo 6, por sua vez, será focado no emprego da mediação em conflitos 

originados por condutas discriminatórias contra minorias. Iniciaremos examinando as críticas 

existentes na literatura a respeito da eficácia da mediação em promover a justiça social e sobre 

o uso do mecanismo por indivíduos pertencentes a grupos vulneráveis. Traremos então 

respostas a tais preocupações, abordando melhores práticas para minimizar eventuais riscos e 

destacando as oportunidades que a mediação carrega, tais como a autodeterminação dos sujeitos 

envolvidos e o desenvolvimento do reconhecimento interpessoal mútuo. Através de uma 

revisão acadêmica sobre o uso da mediação em situações de discriminação, identificaremos 

experiências de programas existentes e orientações para a melhor condução do procedimento 

nesses casos. A partir dessa base teórica, passaremos para a pesquisa realizada junto à SJC, 

incluindo uma exposição da metodologia de pesquisa utilizada, a apresentação do programa de 

mediação vítima-ofensor em denúncias de discriminação, e a análise dos dados coletados. 
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Por fim, no último capítulo encerraremos com as considerações finais sobre a temática 

do uso da mediação em casos de discriminação. A síntese das reflexões teóricas levantadas ao 

longo do trabalho será contrastada com as análises dos dados coletados na pesquisa empírica, 

de modo a retomar as perguntas e hipóteses levantadas. Assim, ponderaremos sobre a 

disponibilização da mediação como um caminho adicional na ampliação do acesso à justiça 

para vítimas de discriminação, buscando contribuir para a literatura acadêmica sobre mediação 

de conflitos e direitos humanos de grupos minoritários.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Nas sociedades multiculturais contemporâneas, a necessária coexistência entre a 

diversidade e a divergência impulsiona as discussões sobre as formas de acomodação das 

diferenças. Os vetores colidentes entre maiorias e minorias potencializam as situações de 

conflito que, a depender do direcionamento, podem escalar para a violência. O determinante, 

por sua vez, é saber reagir de forma adequada a tais conflitos sociais, convertendo a experiência 

de confronto em uma oportunidade de metamorfose social. Dessa forma, a partir das forças 

antagônicas, aparentemente inconciliáveis, podem-se emergir novos quadros de convivência, 

nos quais são respeitadas as especificidades das diferenças, inerentes aos seres humanos. 

Tais mudanças sociais, entretanto, não são facilmente alcançadas. As configurações 

de subjugação às quais grupos minoritários encontram-se vulneráveis se reproduzem de 

maneira perniciosa nas relações intersubjetivas e em diversos contextos socioculturais. A 

aversão ao outro diferente, elemento que dá sustentação à estrutura cognitiva do preconceito, 

infiltra-se em variados arranjos de opressão, sendo a discriminação uma das suas formas de 

manifestação. O impacto nocivo experienciado pelas vítimas da expressão comportamental do 

preconceito revela a importância de não só coibir condutas discriminatórias, mas também atuar 

de maneira incisiva nas raízes desse fenômeno social, uma árdua tarefa que claramente demanda 

a combinação de ferramentas igualmente importantes e complementares. 

Dentro desse cenário, este trabalho buscou levantar reflexões sobre o acesso à justiça 

através da mediação de conflitos e a sua competência em se mostrar um instrumento adicional 

no enfrentamento do preconceito e da discriminação. A literatura abordada demonstrou como 

a mediação, principalmente devido ao diálogo e da interação entre os envolvidos, pode 

possibilitar que um sujeito se coloque no lugar do outro, despertando a empatia pela 

humanidade presente na alteridade. Dessa maneira, o movimento dialético da mediação 

proporciona o reconhecimento da diferença, a partir do qual podem ser traçadas novas formas 

de coexistência, em igualdade de direitos e de dignidade. Ademais, a mediação também se 

apresenta como um mecanismo que promove o empoderamento dos atores envolvidos, para que 

estes se apropriem do conflito e encontrem, de maneira consensual, uma solução para a questão. 

A mediação, destarte, carrega o potencial da autorresponsabilização dos sujeitos, promovendo 

o crescimento individual e coletivo, em direção a uma cultura pacífica de administração de 

conflitos. 
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Esses efeitos também podem ser alcançados pelo uso da mediação em conflitos 

originados por situações discriminatórias, desde que aplicada de maneira adequada, cuidadosa 

e com a devida capacitação dos mediadores, podendo trazer resultados qualitativos através do 

diálogo e da participação ativa dos sujeitos envolvidos, quais sejam, vítima e ofensor. À vítima 

é conferido espaço para que possa expressar abertamente os seus sentimentos a respeito do ato 

discriminatório, permitindo o seu empoderamento frente à situação que originou o conflito e 

atuando de maneira direta na construção de uma resposta que possa remediar, na medida do 

possível, os danos sofridos pela ocorrência. Já ao o ofensor, através da escuta ativa das falas da 

vítima, é dada a oportunidade de reconhecer o sofrimento causado e de refletir sobre uma 

mudança de comportamento. Tais metamorfoses pessoais e sociais, incluindo a promoção da 

autodeterminação e do reconhecimento mútuo, são reflexo do potencial transformativo da 

mediação, que também se mostra como um instrumento que atende às circunstâncias ideais de 

contato intergrupal para a redução de preconceitos, conforme proposto por Allport (1979). 

Além do mais, é importante destacar que, de modo a reparar o dano gerado e a evitar a 

reincidência das condutas discriminatórias, além de ações reabilitativas ao ofensor, a mediação 

também permite que sejam desenhadas medidas prospectivas voltadas à comunidade em geral, 

que, no contexto específico da questão minoritária, concebem-se na forma de políticas de 

reconhecimento das diferenças e ações afirmativas. Ou seja, podem surgir providências 

acordadas entre vítima e ofensor que promovam a inserção e o reconhecimento dos grupos 

minoritários afetados, sendo o caso mediado o germe de medidas que buscam combater a 

discriminação de maneira mais ampla, promovendo a justiça social além da ocorrência em 

questão. 

A pesquisa de campo realizada junto ao programa de mediação vítima-ofensor da SJC 

conferiu base empírica ao arcabouço teórico exposto ao longo do trabalho, além de sustentação 

às hipóteses levantadas. A boa aderência dos usuários ao programa demonstra que, se 

considerada como medida de avaliação a satisfação dos participantes, o procedimento de 

mediação se mostrou como relativamente adequado ao tratamento das questões circundantes à 

ocorrência da discriminação. Além disso, os motivos de satisfação demonstram que, além de 

uma resposta satisfatória à situação discriminatória, elementos como o diálogo, a possibilidade 

de se expressar e a participação na construção da solução do conflito se mostraram como muito 

importantes para os participantes se sentirem satisfeitos com o procedimento. É importante 

destacar também os depoimentos dos usuários a respeito do caráter educativo do mecanismo, 

tanto no sentido de conferir informações específicas sobre a questão minoritária, quanto a 

respeito de orientá-los a mudar de comportamento. Por fim, a alta frequência de 
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estabelecimento de medidas prospectivas como ações afirmativas ou políticas de 

reconhecimento das diferenças possibilitou aos participantes a visualização de que a solução 

alcançada poderá também auxiliar a evitar que a situação discriminatória se repita com outras 

pessoas, promovendo um alcance além do caso mediado. 

Também é importante salientar o importante papel do mediador em todo esse contexto. 

Situações de discriminação levantam questões delicadas e sentimentos fortes, sendo essencial 

que os mediadores tenham devido treinamento não só sobre a temática das minorias, como 

também tenham habilidade em utilizar técnicas adequadas para a condução do procedimento. 

Os ideais dos princípios de justiça restaurativa também podem conferir relevantes balizamentos 

para a prática da mediação nessas situações, em especial a atenção às necessidades da vítima, 

o despertar da responsabilização dos ofensores e a consideração pelo contexto social da 

comunidade minoritária afetada de maneira mais abrangente. Além disso, a observância da 

diversidade entre o corpo de profissionais disponíveis também se nota como um ponto 

considerável para tratar de questões discriminatórias, uma vez que a presença de um mediador 

pertencente ao grupo minoritário discriminado pode conferir maior sensibilidade à questão 

sendo tratada, assim como minimizar a reprodução de preconceitos inconscientes. 

Dadas as considerações expostas, pode-se considerar que a mediação pode trazer 

respostas adequadas a situações discriminatórias, além de resultados diferentes daqueles 

alcançados pela tutela jurisdicional. Entretanto, deve-se ressaltar aqui que não é nosso objetivo 

sugerir que a mediação é um meio suficiente para a promoção da justiça social e redução de 

desigualdades. A resolução adjudicada e formal pode ser recomendada para alguns casos, como 

aqueles que possam resultar em jurisprudência significante para guiar as partes interessadas no 

futuro, ou então na hipótese de os envolvidos não desejarem seguir pela porta da 

autocomposição do conflito. Para outros, a mediação pode se tornar um novo fórum da vida 

política, legal e social, no qual valores de justiça e equidade são redefinidos, permitindo a 

transformação dos conflitos e dos sujeitos envolvidos. No quadro mais amplo da promoção da 

justiça social, pode-se dizer que “todos esses processos são indispensáveis para tal função, mas 

nenhum é suficiente por si só. Dessa forma, há um real incentivo em explorar a compatibilidade 

da mediação com a justiça social, assim como outros processos necessários para atingir tal 

objetivo” (BUSH; FOLGER, 2012, p. 48). 

Apesar da mediação apresentar-se como uma ferramenta valiosa no tratamento de 

conflitos originados por atos discriminatórios, ela não deve ser considerada um “elixir mágico” 

para todas situações. A tutela jurisdicional e o legislativo tiveram importante papel para que as 

práticas discriminatórias fossem inicialmente condenadas e para motivar a compreensão da 
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necessidade de se combater tal manifestação social. Da mesma forma que a proibição da 

discriminação não eliminou esse comportamento, a mediação não será uma resposta a todas 

formas de preconceito, sendo necessária a conjugação de variados instrumentos sociojurídicos 

complementares para combater esse fenômeno social. Contudo, deve-se reconhecer os efeitos 

transformativos e os resultados positivos possíveis através da mediação, que deve ser um dentre 

os diversos canais de acesso à justiça disponíveis às vítimas para tratar das situações 

discriminatórias pelas quais elas passaram.  
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Survey para medição de satisfação – Aplicado antes da Sessão de Mediação. 

 

Para preenchimento do entrevistador: 

 

Identificação do caso: ___ 

 

Forma de Discriminação:  

(   ) Étnico/Racial 

(   ) HIV/AIDS  

(   ) Orientação Sexual e/ou Identidade de Gênero 

 

Data: ___/___/___ 

 

Agradecemos por aceitar participar desta pesquisa sobre o procedimento de mediação.  
 

Vítima (   )  Ofensor (   ) 

 

1. O que espera da mediação? Enumere de 1 a 9 em ordem de importância, sendo 1 para 

mais importante e 9 para menos importante. Marque quantas opções julgar 

pertinente, não necessariamente todas.  

 

(   ) Uma solução rápida para a questão 

(   ) Um procedimento imparcial 

(   ) Fim da situação que gerou a denúncia de discriminação 

(   ) Poder me expressar e participar da solução do conflito 

(   ) Mudança no meu comportamento  

(   ) Mudança no comportamento da outra parte  

(   ) Mudança no comportamento de ambas as partes 

(   ) Reconciliação na relação entre as partes   

(   ) Um resultado justo  

(   ) Outro: ______________________  

 

2. Em quantas sessões de mediação espera que seja solucionada a questão?  

 

(   ) Apenas uma  

(   ) Até duas 

(   ) Três ou mais 

 

3. Como se sente neste momento? Selecione apenas uma opção. 

 

( ) Vítima de uma situação de conflito em que a outra parte não tem responsabilidade 

( ) Vítima de uma situação de conflito em que a outra parte tem  responsabilidade 

(   ) Responsável pela situação que originou o conflito  

(   ) Numa situação em que ambos erraram  

(   ) Nem vítima nem responsável  
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4. Como você supõe que funcionará a dinâmica da mediação? Selecione apenas uma 

opção. 

 

(   ) Que terá a oportunidade de ser inteiramente ouvido(a) 

(   ) Que somente a outra parte será inteiramente ouvida  

(   ) Que nenhuma das partes será inteiramente ouvida   

(   ) Que ambas as partes serão inteiramente ouvidas   
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APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Survey para medição de satisfação – Aplicado após a Sessão de Mediação. 

 

Para preenchimento do entrevistador: 

 

Identificação do caso: ___ 

 

Forma de Discriminação:  

 

(   ) Étnico/Racial 

(   ) HIV/AIDS  

(   ) Orientação Sexual e/ou Identidade de Gênero 

 

Resultado do Procedimento de Mediação: 

(   ) Frutífera  

(   ) Infrutífera 

 

Se frutífera, foi acordado algum tipo de ação afirmativa ou política de reconhecimento das 

diferenças? (   ) Sim (   ) Não 

 

Data: ___/___/___ 

 

Vítima (   )  Ofensor (   ) 

  

1. Seus objetivos foram alcançados pela mediação?  

 

(   ) Completamente 

(   ) Em Parte 

(   ) Não 

 

2. Você está satisfeito(a) com o resultado do procedimento de mediação?  

 

a. (   ) Sim, estou bastante satisfeito(a)  

b. (   ) Não, estou insatisfeito(a) 

c. (   ) A mediação satisfez em parte as minhas expectativas  

 

Se a resposta for alternativa “a”, responda à questão de n.º 3; se a resposta for alternativa 

“b”, responda à questão de n.º 4; e  se a resposta for alternativa “c”, responda às questões de 

n.º 3 e 4. 

 

3. Em caso de satisfação, quais foram os motivos? Enumere de 1 a 9 em ordem de 

importância, sendo 1 para mais importante e 9 para menos importante. Marque 

quantas opções julgar pertinente, não necessariamente todas. 

 

(   ) Rapidez no processo 

(   ) Procedimento foi imparcial 

(   ) Solução satisfatória para a situação que gerou a denúncia de discriminação 
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(   ) Pude me expressar e participar da solução do conflito 

(   ) Mudança no meu comportamento 

(   ) Mudança no comportamento da outra parte 

(   ) Mudança no comportamento de ambas as partes 

(   ) Reconciliação na relação entre as partes 

(   ) Resultado foi justo 

(   ) Outro: ____________________ 

 

4. Em caso de insatisfação, quais foram os motivos? Enumere de 1 a 9 em ordem de 

importância, sendo 1 para mais importante e 9 para menos importante. Marque 

quantas opções julgar pertinente, não necessariamente todas. 

 

(   ) Demora no processo 

(   ) Procedimento foi parcial 

(   ) Solução insatisfatória da situação que gerou a denúncia de discriminação  

(   ) Não pude me expressar e participar da solução do conflito 

(   ) Não houve mudança no meu comportamento 

(   ) Não houve mudança no comportamento da outra parte 

(   ) Não houve mudança no comportamento de nenhuma das partes 

(   ) Agravo na relação entre as partes 

(   ) Resultado foi injusto 

(   ) Outro: ____________________  

 

5. Como você avalia o mediador? 

 

a. (   ) Conduziu bem o processo 

b. (   ) Não conduziu bem o processo 

c. (   ) Conduziu razoavelmente o processo 

 

Se a resposta for alternativa “a”, responda à questão de n.º 6; se a resposta for alternativa 

“b”, responda à questão de n.º 7; e  se a resposta for alternativa “c”, responda às questões de 

n.º 6 e 7. 

 

6. Se o mediador conduziu bem, quais foram os motivos? Enumere de 1 a 5 em ordem 

de importância, sendo 1 para mais importante e 5 para menos importante. Marque 

quantas opções julgar pertinente, não necessariamente todas. 

 

(   ) Explicou bem como funciona o procedimento de mediação 

(   ) Deu oportunidade a todos para se expressarem 

(   ) Foi imparcial 

(   ) Conduziu com habilidade e eficiência  

(   ) Possibilitou espaço de escuta de ambas as partes durante o processo 

(   ) Outro: _____________________ 

 

7. Se o mediador não conduziu bem, quais foram os motivos? Enumere de 1 a 5 em 

ordem de importância, sendo 1 para mais importante e 5 para menos importante. 

Marque quantas opções julgar pertinente, não necessariamente todas. 

 

(   ) Não explicou bem como funciona o procedimento de mediação 

(   ) Não deu oportunidade a todos para se expressarem 
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(   ) Foi parcial 

(   ) Não conduziu com habilidade e eficiência 

(   ) Não possibilitou espaço de escuta de ambas partes durante o processo 

(   ) Outro:  ________________ 

 

8. Você se sentiu pressionado(a) a “fechar” um acordo? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9. Como se sente nesse momento em relação ao conflito tratado no processo de mediação? 

Selecione apenas uma opção. 

 

(   ) Vítima de uma situação de conflito em que a outra parte não tem responsabilidade 

(   ) Vítima de uma situação de conflito em que a outra parte tem  responsabilidade 

(   ) Responsável pela situação que originou o conflito 

(   ) Numa situação em que ambos erraram   

(   ) Nem vítima nem responsável 

 

10. A mediação modificou sua opinião em relação a outra parte?  

 

(   ) Modificou para melhor 

(   ) Modificou para pior 

(   ) Não alterou nada 

 

11. Sobre a situação que originou a denúncia de discriminação, como você percebe o 

impacto do resultado da sessão de mediação? Selecione apenas uma opção. 

 

(   ) Solucionou apenas a situação que originou a denúncia, mas não impedirá que ela se 

repita como outras pessoas 

(   ) Solucionou a situação que originou a denúncia e também poderá ajudar a impedir 

que ela se repita com outras pessoas 

(   ) Não solucionou a situação que originou a denúncia, mas poderá ajudar a impedir 

que ela se repita com outras pessoas 

(   ) Não solucionou a situação que originou a denúncia e também não impedirá que ela 

se repita com outras pessoas 

 

12. De maneira geral, você diria que o procedimento da mediação valeu a pena? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

13. Por que você acha que a mediação valeu (ou não) a pena? Por favor responda com 

sinceridade e de forma legível. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado por ter participado desta pesquisa sobre o procedimento de mediação!  
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APÊNDICE C — MOTIVOS DE INSATISFAÇÃO PARA USUÁRIOS 

PARCIALMENTE SATISFEITOS 

Figura C-1: Percepção final das pessoas que ficaram parcialmente satisfeitas com a mediação  

 

Fonte: Adaptado de Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 66-67), a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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APÊNDICE D — MATRIZES DE COMPARAÇÃO ENTRE SENTIMENTO DAS 

PARTES ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO 

 

Tabela D-1: Matriz de confusão das variáveis Sentimento Inicial e Sentimento Final 

 

Sentimento 

Inicial 

Sentimento Final 

Vítima de uma 

situação em que a 

outra parte não 

tem 

responsabilidade 

Vítima em uma 

situação que a 

outra parte tem 

responsabilidade 

Responsável 

pela situação 

que originou 

o conflito 

Numa 

situação 

em que 

ambos 

erraram 

Nem vítima 

nem 

responsável 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte não 

tem 

responsabilidade 

2 1 1 0 1 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte tem 

responsabilidade 

1 26 0 0 3 

Responsável 

pela situação 

que originou o 

conflito 

0 0 0 1 0 

Numa situação 

em que ambos 

erraram 

0 0 2 1 0 

Nem vítima nem 

responsável 

4 1 1 1 16 

 

Fonte: Adaptado de Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 37), a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Tabela D-2: Matriz de confusão das variáveis Sentimento Inicial e Sentimento Final (Vítimas) 

 

Sentimento 

Inicial 

Sentimento Final 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte não 

tem 

responsabilidade 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte tem 

responsabilidade 

Responsável 

pela situação 

que originou 

o conflito 

Numa 

situação 

em que 

ambos 

erraram 

Nem vítima 

nem 

responsável 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte não 

tem 

responsabilidade 

2 1 0 0 0 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte tem 

responsabilidade 

1 20 0 0 2 

Responsável pela 

situação que 

originou o 

conflito 

0 0 0 0 0 

Numa situação 

em que ambos 

erraram 

0 0 0 1 0 

Nem vítima nem 

responsável 

0 0 0 0 1 

 

Fonte: Adaptado de Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 38), a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Tabela D-3: Matriz de confusão das variáveis Sentimento Inicial e Sentimento Final 

(Ofensores) 

 

Sentimento 

Inicial 

Sentimento Final 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte não 

tem 

responsabilidade 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte tem 

responsabilidade 

Responsável 

pela situação 

que originou 

o conflito 

Numa 

situação 

em que 

ambos 

erraram 

Nem vítima 

nem 

responsável 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte não 

tem 

responsabilidade 

0 0 0 0 1 

Vítima de uma 

situação em que 

a outra parte tem 

responsabilidade 

0 6 0 0 1 

Responsável pela 

situação que 

originou o 

conflito 

0 0 1 1 0 

Numa situação 

em que ambos 

erraram 

0 0 0 1 0 

Nem vítima nem 

responsável 

4 1 1 1 15 

 

Fonte: Adaptado de Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 39), a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

  



255 
 

 

APÊNDICE E — ANÁLISES DAS REGRESSÕES LOGÍSTICAS MULTINOMIAIS 

NOMINAIS 

 

Tabela E-1: Coeficientes da regressão para μ quando a variável resposta é “Satisfação” 

 

Variáveis explicativas Estimativa Desvio Padrão Pr(>|t|) 

Intercepto 0,770 2,697   

parte denunciante 2,805 1,997   

comissão racial -0,867 2,246   

resultado infrutífera 19,702 4,415 *** 

motivo fim da situação -5,106 3,634   

motivo poder se expressar 4,778 2,604 . 

motivo mudança de comportamento 

do outro 

-52,742 150,063   

motivo reconciliação entre as partes -31,971 19319,780   

motivo resultado justo -5,497 3,532   

avaliação mediador razoável 15,667 2,829 *** 

motivo mediador explicou bem 0,336 1,695   

motivo mediador deu oportunidade de 

se expressar 

-5,612 2,810 . 

motivo mediador possibilitou espaço 

de escuta 

10,341 3,142 ** 

pressão acordo sim 5,899 2,248 * 
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opinião o relacionamento mudou para 

melhor 

-1,571 1,426   

opinião o relacionamento mudou 

para pior 

-13,158 4,787 * 

impacto resultado SimDenuncia 

SimSociedade 

-2,928 2,013   

impacto resultado NãoDenuncia 

SimSociedade 

18,141 2,321 *** 

impacto resultado NemDenuncia 

NemSociedade 

3,628 3,597   

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 40-41). 

 

Tabela E-2: Coeficiente da regressão para σ quando a variável resposta é “Satisfação” 

 

Sigma Estimativa Desvio Padrão Pr(>|t|) 

Intercepto -3,408 1,015 ** 

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 41). 

  

Tabela E-3:  Coeficientes da regressão para μ quando a variável resposta é “Sentimento Final” 

 

Variáveis explicativas Estimativa Desvio Padrão Pr(>|t|) 

Intercepto -1,137 4,097   

satisfacao2: Não 10,629 85531,470   

satisfacao2: Sim 14,141 3,703 *** 

parte denunciante -18,712 2,711 *** 
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comissão racial -29,748 5,587 *** 

resultado infrutífera -65,480 29904,640   

ações afirmativas 2 37,267 3,714 *** 

motivo satisfação rapidez 9,931 3,131 ** 

motivo satisfação imparcialidade -11,953 4,086 ** 

motivo satisfação fim da situação 9,078 4,216 * 

motivo satisfação se expressar 30,071 4,425 *** 

motivo satisfação mudança 

comportamento outro 

-5,995 2,521 * 

motivo satisfação resultado justo -8,514 3,190 * 

mediador explicou bem -19,915 3,778 *** 

mediador deu oportunidade de se 

expressar 

-7,713 2,627 ** 

mediador foi imparcial -16,089 3,748 *** 

mediador conduziu com eficiência 15,084 3,222 *** 

mediador possibilitou espaço de 

escuta 

8,548 3,121 * 

pressão acordo sim 26,545 6,300 *** 
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opinião relacionamento mudou para 

melhor 

-18,366 2,690 *** 

opinião relacionamento mudou para 

pior 

25,248 29904,640   

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 42-43). 

 

Tabela E-4: Coeficiente da regressão de σ quando a variável resposta é “Sentimento Final” 

 

Sigma Estimativa Desvio 

Padrão 

Pr(>|t|) 

Intercepto -1,655 0,485 ** 

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 43). 

 

Figura E-1: Análise de resíduos da regressão logística multinomial nominal cuja variável 

dependente é “Satisfação” 

 

 

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 84). 
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Figura E-2: Análise de resíduos da regressão logística multinomial nominal cuja variável 

dependente é “Sentimento Final” 

 

 

 

Fonte: Baratojo; Farhat; Giampaoli (2019, p. 85). 
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APÊNDICE F — ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS DOS 

PARTICIPANTES 

 

Quadro F-1: Categorização dos motivos pelos quais a mediação valeu ou não a pena 

 

Parte Resultado 

A mediação 

valeu a 

pena? 

Por que valeu ou não a pena? Categoria 

Vítima Frutífera Não 

Acredito que se realmente a empresa 

fizer tudo aquilo que foi acordado, 

pode ser que tenha uma alteração no 

tratamento de pessoas trans. 

Avaliação 

negativa 

Ofensor Frutífera Sim 

Educa as partes para melhor inclusão 

social e institucional. Caráter educativo 

Vítima Frutífera Sim 

O sentimento que se formou na 

situação que originou a denúncia não 

se modificou, mas estamos satisfeitos 

que houve proposta de ações que 

ajudem a diminuir essas atitudes. 

Medidas 

afirmativas / 

Evitar reincidência 

Vítima Frutífera Sim Feedback para empresa. Caráter educativo 

Ofensor Frutífera Sim 

Por ambas as partes se ouvirem e se 

respeitarem. Diálogo 

Ofensor Frutífera Sim 

Foi objetiva e teve resultado saudável, 

em que as partes tiveram um 

entendimento imparcial, todos 

aceitaram e atenderão para futura 

campanha. 

Solução amigável / 

Medidas 

afirmativas 

Vítima Frutífera Sim 

Posso declarar que fui bem sucedido 

parcialmente, pois houve da minha 

parte uma pequena "dúvida", pois eu 

desejava puni-los com mais rigidez. Outros motivos 

Ofensor Frutífera Sim 

Pelo motivo que, a partir do momento 

em que pessoas inteligentes e sensatas 

se aproximam para dialogar, o 

problema se resolve. Diálogo 

Vítima Infrutífera Sim 

Pela opção de todos poderem expor o 

ocorrido. Diálogo 

Ofensor Infrutífera Não 

Não resolveu o problema por conta do 

acusador. 

Avaliação 

negativa 

Vítima Frutífera Não 

Não creio que fosse um caso de 

mediação, mas sim de processo 

administrativo. 

Avaliação 

negativa 

Ofensor Frutífera Sim 

É mais rápido e simples do que ter que 

defender judicialmente essas questões, 

embora exija ceder em pontos que 

poderiam ser enfrentados na Justiça. 

Rapidez / Não-

judicialização 

Vítima Frutífera Sim Resolveu um problema. Outros motivos 
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Ofensor Frutífera Sim 

Muito, pois tive a oportunidade de me 

redimir e levar como lição para não 

repetir o erro. 

Caráter educativo / 

Evitar reincidência 

Vítima Frutífera Sim Foi justo e bem conversado. Diálogo 

Ofensor Frutífera Sim 

Porque ficou claro na minha opinião 

que não houve discriminação da minha 

parte, mas me ajudou a esclarecer 

algumas dúvidas sobre o assunto. Caráter educativo 

Ofensor Frutífera Sim 

Por ter escutado pessoal que entende 

muito mais do assunto. Caráter educativo 

Vítima Frutífera Sim 

Pelo ajuste e posterior melhoria do 

atendimento do hotel. Evitar reincidência 

Ofensor Frutífera Sim 

Porque chegou a um resultado 

favorável sem processo judicial. Não-judicialização 

Vítima Infrutífera Não 

A parte envolvida começou negando a 

responsabilidade e continuou 

negando. 

Avaliação 

negativa 

Ofensor Infrutífera Sim 

Através do procedimento podemos 

expressar o que às vezes na escrita não 

funciona. Diálogo 

Ofensor Infrutífera Sim 

Valeu a pena porque sempre há 

oportunidade de aprender e melhorar 

os processos e procedimentos 

corporativos, independente da solução 

do conflito mediado. Caráter educativo 

Ofensor Infrutífera Sim 

A busca pela solução ouvindo as 

partes, faz com que consigamos 

conhecer e compreender todos os 

lados, de maneira imparcial. Diálogo 

Vítima Frutífera Sim 

Acredito que o grupo deverá ter mais 

cuidado e acredito que evitará que 

aconteça o mesmo com outros 

indígenas. 

Evitar reincidência 

/ Resposta ao ato 

discriminatório 

Ofensor Frutífera Sim 

Valeu a pena na medida que o caso é 

de ruído de comunicação e não 

existem motivos para andar com o 

procedimento legal. 

Diálogo / Não-

judicialização 

Vítima Frutífera Sim 

Valeu a pena por todos esclarecerem a 

situação e melhorar todos os 

procedimentos internos, junto com 

seus colaboradores, para que não 

ocorra novamente. 

Caráter educativo / 

Evitar reincidência 

Vítima Frutífera Sim 

A mediação foi perfeita para ambas as 

partes. 

Resultado positivo 

para ambas as 

partes 

Ofensor Frutífera Sim 

A exposição de conflitos deve sempre 

partir do princípio que podemos 

solucionar de forma amigável. Solução amigável 
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Ofensor Frutífera Sim 

Gostei muito, tenho muito mais 

informação e poderei propagar melhor 

o assunto para outras pessoas. Caráter educativo 

Ofensor Frutífera Sim 

Vale a pena pelo motivo de todos 

serem ouvidos e entendidos, sendo que 

podemos entender melhor o outro. Diálogo 

Vítima Frutífera Sim 

Porque pudemos sentar e nos 

comunicar sem medo. Diálogo 

Vítima Frutífera Sim 

Devido à oportunidade para o diálogo 

entre as partes. Diálogo 

Ofensor Frutífera Sim 

Valeu a pena pela boa vontade das 

reclamantes e competência das 

mediadoras. 

Solução amigável / 

Condução dos 

mediadores 

Vítima Frutífera Sim 

Valeu a pena pois eu cheguei ao meu 

objetivo. Outros motivos 

Ofensor Frutífera Sim 

Valeu muito a pena porque ficamos 

amigos. Solução amigável 

Vítima Frutífera Sim 

Porque foram definidas ações 

afirmativas para a questão. 

Medidas 

afirmativas 

Ofensor Frutífera Sim 

A mediação valeu a pena pois houve 

oportunidade de ambas as partes se 

expressarem, se ouvirem e chegarem à 

solução comum. Diálogo 

Vítima Infrutífera Sim 

Para que a outra parte possa reavaliar 

a sua postura discriminatória. 

Evitar reincidência 

/ Resposta ao ato 

discriminatório 

Vítima Infrutífera Sim 

Pela oportunidade de exposição dos 

fatos. Diálogo 

Vítima Frutífera Sim 

A mediação teve papel importante 

para que o processo tivesse um 

resultado satisfatório para as duas 

partes. 

Resultado positivo 

para ambas as 

partes 

Vítima Frutífera Sim 

A forma que se conduziu a mediação 

demonstra experiência, conhecimento 

e saber que perguntas, às vezes, é mais 

importante do que obter respostas. 

Lidar com problemas alheios com 

maestria não é fácil. Ensinar a leigos 

sobre assuntos de questões LGBTQ, 

tornando um conhecimento, mesmo 

que em modo de cartilhas e a 

solicitação para pendurar placas 

antidiscriminatórias e de respeito ao 

nome social, já é um grande passo para 

uma mudança melhor. 

Condução dos 

mediadores / 

Caráter educativo / 

Medidas 

afirmativas / 

Resposta ao ato 

discriminatório 
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Ofensor Frutífera Sim 

Primeiro porque as partes estão 

satisfeitas com o resultado. Depois, 

porque a solução amigável evita mais 

sofrimento, desgaste emocional, e dá a 

certeza de que a lei pode e deve ser 

cumprida por todos. 

Solução amigável / 

Resultado positivo 

para ambas as 

partes 

Ofensor Frutífera Sim 

Valeu a pena porque foram ouvidas 

ambas as partes, tiramos dúvidas e foi 

um aprendizado para que erros futuros 

sejam evitados, e conseguimos entrar 

em um acordo amigável. 

Diálogo / Caráter 

educativo / Evitar 

reincidência / 

Solução amigável 

Ofensor Frutífera Sim 

Valeu a pena pelo aprendizado, 

continuaremos trabalhando para 

melhorar. Caráter educativo 

Vítima Frutífera Sim Rapidez e economia processual. 

Rapidez / Não-

judicialização 

Ofensor Frutífera Sim 

Pela oportunidade de poder contar 

minha versão sobre os fatos. Diálogo 

Ofensor Frutífera Sim 

Por ser importante mostrar às pessoas 

que existe homofobia e desprezo às 

pessoas. 

Resposta ao ato 

discriminatório 

Vítima Frutífera Sim 

Porque foi feita justiça e me defendeu 

contra outros discriminadores 

envolvidos. 

Resposta ao ato 

discriminatório 

Vítima Frutífera Sim 

Por questão de esclarecimento pela 

parte responsabilizada, que admitiu o 

ocorrido e fez um pedido de desculpas, 

além de ter ouvido tudo o que eu tinha 

para falar. 

Responsabilização 

/ Diálogo 

Ofensor Frutífera Sim 

Pela composição amigável entre as 

partes e mudança nas ações futuras 

para que isso não ocorra novamente. 

Solução amigável / 

Evitar reincidência 

Ofensor Frutífera Sim 

A mediação ajudou que as partes 

envolvidas entrassem em consenso 

sobre o problema Solução amigável 

Vítima Infrutífera Sim 

A possibilidade de mediação é 

excelente quando as partes estão 

dispostas a reconhecer suas 

responsabilidades sem, no entanto, 

acusar e relatar inverdades. Responsabilização 

Ofensor Infrutífera Sim 

Por poder conhecer o pensamento da 

outra parte. Outros motivos 

Vítima Infrutífera Não 

Falta de caráter da outra pessoa, 

mentindo em diversas situações, 

impossibilitando o acordo. 

Avaliação 

negativa 

Ofensor Infrutífera Não 

A outra parte não manifesta desejo de 

conciliação e expressa raiva, cinismo e 

ironia. 

Avaliação 

negativa 

Fonte: elaboração própria.  
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ANEXO A — LEI Nº 13.140, DE 26 DE JUNHO DE 2015 

 Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e 

sobre a autocomposição de conflitos no 

âmbito da administração pública; altera a Lei 

nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto 

nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o 

§ 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho 

de 1997. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre 

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. 

Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. 

 

CAPÍTULO I 

DA MEDIAÇÃO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios: 

I - imparcialidade do mediador; 

II - isonomia entre as partes; 

III - oralidade; 

IV - informalidade; 

V - autonomia da vontade das partes; 

VI - busca do consenso; 

VII - confidencialidade; 

VIII - boa-fé. 

§ 1º Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão 

comparecer à primeira reunião de mediação. 

§ 2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. 

Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou 

sobre direitos indisponíveis que admitam transação. 

§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. 

§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser 

homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 
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Seção II 

Dos Mediadores 

Subseção I 

Disposições Comuns 

Art. 4º O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. 

§ 1º O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o 

entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. 

§ 2º Aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação. 

Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição 

do juiz. 

Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às 

partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida 

justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá 

ser recusado por qualquer delas. 

Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término da última 

audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. 

Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em 

processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. 

Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, 

quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, 

para os efeitos da legislação penal. 

Subseção II 

Dos Mediadores Extrajudiciais 

Art. 9º Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a 

confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar 

qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. 

Art. 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. 

Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor 

público, o mediador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas. 

Subseção III 

Dos Mediadores Judiciais 

Art. 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 

dois anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 

e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, 

reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM 

ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. 

Art. 12. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados 

e autorizados a atuar em mediação judicial. 
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§ 1º A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao 

tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação. 

§ 2º Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de seus 

mediadores. 

Art. 13. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e 

custeada pelas partes, observado o disposto no § 2º do art. 4º desta Lei. 

Seção III 

Do Procedimento de Mediação 

Subseção I 

Disposições Comuns 

Art. 14. No início da primeira reunião de mediação, e sempre que julgar necessário, o 

mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao 

procedimento. 

Art. 15. A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, poderão ser 

admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for 

recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. 

Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-

se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo 

suficiente para a solução consensual do litígio. 

§ 1º É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum 

acordo pelas partes. 

§ 2º A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou 

pelo árbitro. 

Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira 

reunião de mediação. 

Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o 

prazo prescricional. 

Art. 18. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente 

poderão ser marcadas com a sua anuência. 

Art. 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em 

conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender 

necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. 

Art. 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, 

quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de 

consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das 

partes. 

Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui 

título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 
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Subseção II 

Da Mediação Extrajudicial 

Art. 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito 

por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a 

data e o local da primeira reunião. 

Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se 

não for respondido em até trinta dias da data de seu recebimento. 

Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: 

I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a 

partir da data de recebimento do convite; 

II - local da primeira reunião de mediação; 

III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação; 

IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião 

de mediação. 

§ 1º A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados 

pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de 

mediação, no qual constem critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira 

reunião de mediação. 

§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes 

critérios para a realização da primeira reunião de mediação: 

I - prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do 

recebimento do convite; 

II - local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais; 

III - lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de 

mediadores capacitados; a parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos 

cinco mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro 

nome da lista; 

IV - o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará 

a assunção por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso 

venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da 

mediação para a qual foi convidada. 

§ 3º Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham 

cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes 

decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer, voluntariamente, no procedimento 

de mediação. 

Art. 23. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem 

a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento 

de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo 

prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso 

ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito. 
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Subseção III 

Da Mediação Judicial 

Art. 24. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais 

e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular 

a autocomposição. 

Parágrafo único. A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo 

tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 25. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das 

partes, observado o disposto no art. 5º desta Lei. 

Art. 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, 

ressalvadas as hipóteses previstas nas Leis n º 9.099, de 26 de setembro de 1995 , e 10.259, de 

12 de julho de 2001 . 

Parágrafo único. Aos que comprovarem insuficiência de recursos será assegurada 

assistência pela Defensoria Pública. 

Art. 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. 

Art. 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, 

contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua 

prorrogação. 

Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará 

o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo, por 

sentença, e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. 

Art. 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas 

custas judiciais finais. 

Seção IV 

Da Confidencialidade e suas Exceções 

Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será 

confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou 

judicial salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação 

for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. 

§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, 

advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou 

indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando: 

I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra 

na busca de entendimento para o conflito; 

II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de 

mediação; 

III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador; 

IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. 
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§ 2º A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em 

processo arbitral ou judicial. 

§ 3º Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência 

de crime de ação pública. 

§ 4º A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput 

prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se 

aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos 

do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Art. 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não 

podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. 

CAPÍTULO II 

DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS EM QUE FOR PARTE PESSOA JURÍDICA 

DE DIREITO PÚBLICO 

Seção I 

Disposições Comuns 

Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de 

prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da 

Advocacia Pública, onde houver, com competência para: 

I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; 

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de 

composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público; 

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 

§ 1º O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será 

estabelecido em regulamento de cada ente federado. 

§ 2º A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível 

apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. 

§ 3º Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título 

executivo extrajudicial. 

§ 4º Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as 

controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos a 

autorização do Poder Legislativo. 

§ 5º Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a 

resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados 

pela administração com particulares. 

Art. 33. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser 

dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na Subseção I da Seção III do 

Capítulo I desta Lei. 

Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento 

de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. 
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Art. 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de 

conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. 

§ 1º Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir 

juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do 

pedido de resolução consensual do conflito. 

§ 2º Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o 

disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Seção II 

Dos Conflitos Envolvendo a Administração Pública Federal Direta, suas Autarquias e 

Fundações 

Art. 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, 

suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento em: 

I - autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do 

Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou 

II - parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República. 

§ 1º Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em resolução 

administrativa própria. 

§ 2º Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento aos 

requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa. 

§ 3º A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, 

tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da 

controvérsia. 

§ 4º A adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a 

ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que 

tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa. 

§ 5º Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição 

dirigida ao juiz da causa. 

§ 6º A formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não 

implica a renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão. 

Art. 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades 

de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União 

deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos 

em ato do Advogado-Geral da União. 

§ 1º Na hipótese do caput , se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao 

Advogado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação afeta. 

§ 2º Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da 

existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas de 

direito público federais, a Advocacia-Geral da União poderá solicitar ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para quitação das dívidas 

reconhecidas como legítimas. 
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§ 3º A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do 

agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão 

constitui, em tese, infração disciplinar. 

§ 4º Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de 

improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a 

conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro 

Relator. 

Art. 37. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias e 

fundações públicas, bem como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, 

submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-

Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito. 

Art. 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União: 

I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32; 

II - as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em 

regime de concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 37; 

III - quando forem partes as pessoas a que alude o caput do art. 36: 

a) a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da União 

implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; 

b) a redução ou o cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do 

Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II e na alínea a do inciso III não afasta a competência 

do Advogado-Geral da União prevista nos incisos X e XI do art. 4º da Lei Complementar nº 73, 

de 10 de fevereiro de 1993 . 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta a competência do Advogado-Geral da 

União prevista nos incisos VI , X e XI do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro 

de 1993 , e na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997 . (Redação dada pela Lei nº 13.327, de 2016) 

(Produção de efeito) 

Art. 39. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo 

e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal 

deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral da União. 

Art. 40. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de 

composição extrajudicial do conflito, somente poderão ser responsabilizados civil, 

administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer 

vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro, ou para tal 

concorrerem. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 41. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da 

Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter 

relação de mediadores e de instituições de mediação. 
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Art. 42. Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de 

conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas 

serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. 

Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. 

Art. 43. Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a 

resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas ou 

supervisionadas. 

Art. 44. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997 , passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 1º O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes 

máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta 

ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar 

litígios, inclusive os judiciais. 

§ 1º Poderão ser criadas câmaras especializadas, compostas por servidores públicos ou 

empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou 

transações. 

§ 3º Regulamento disporá sobre a forma de composição das câmaras de que trata o § 1º, que 

deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia-Geral da União ou, 

no caso das empresas públicas, um assistente jurídico ou ocupante de função equivalente. 

§ 4º Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a 

transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-

Geral da União e do Ministro de Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou 

ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da 

União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse 

dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público da União, excluídas 

as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa 

autorização dos dirigentes de que trata o caput . 

§ 5º Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de procurador 

para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de 

pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir a responsabilidade de cada uma pelo 

pagamento dos honorários dos respectivos advogados.” (NR) 

“Art. 2º O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral do 

Banco Central do Brasil e os dirigentes das empresas públicas federais mencionadas no caput 

do art. 1º poderão autorizar, diretamente ou mediante delegação, a realização de acordos para 

prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores inferiores aos 

fixados em regulamento. 

§ 1º No caso das empresas públicas federais, a delegação é restrita a órgão colegiado 

formalmente constituído, composto por pelo menos um dirigente estatutário. 

§ 2º O acordo de que trata o caput poderá consistir no pagamento do débito em parcelas mensais 

e sucessivas, até o limite máximo de sessenta. 

§ 3º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para 

títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 
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consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento relativamente ao mês em 

que o pagamento estiver sendo efetuado. 

§ 4º Inadimplida qualquer parcela, após trinta dias, instaurar-se-á o processo de execução ou 

nele prosseguir-se-á, pelo saldo.” (NR) 

Art. 45. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 , passa a vigorar acrescido do seguinte 

art. 14-A: 

“Art. 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União cujo sujeito 

passivo seja órgão ou entidade de direito público da administração pública federal, a submissão 

do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da União é considerada reclamação, 

para fins do disposto no inciso III do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 

Tributário Nacional.” 

Art. 46. A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que 

permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. 

Parágrafo único. É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação 

segundo as regras estabelecidas nesta Lei. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação 

oficial. 

Art. 48. Revoga-se o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997 . 

 

Brasília, 26 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 

 

DILMA ROUSSEFF  

José Eduardo Cardozo  

Joaquim Vieira Ferreira Levy  

Nelson Barbosa  

Luís Inácio Lucena Adams  
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ANEXO B — LEI Nº 10.948, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2001 

 

(Projeto de lei nº 667/2000, do deputado Renato Simões - PT) 

Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de 

orientação sexual e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º - Será punida, nos termos desta lei, toda manifestação atentatória ou discriminatória 

praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. 

Artigo 2º - Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e 

coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou transgêneros, para os efeitos desta lei: 

I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem 

moral, ética, filosófica ou psicológica; 

II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou 

privado, aberto ao público; 

III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em lei; 

IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares; 

V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo 

de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade; 

VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, em função da 

orientação sexual do empregado; 

VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer estabelecimento público 

ou privado em função da orientação sexual do profissional; 

VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas expressões e 

manifestações permitidas aos demais cidadãos. 

Artigo 3º - São passíveis de punição o cidadão, inclusive os detentores de função pública, civil 

ou militar, e toda organização social ou empresa, com ou sem fins lucrativos, de caráter privado 

ou público, instaladas neste Estado, que intentarem contra o que dispõe esta lei. 

Artigo 4º - A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada em processo 

administrativo, que terá início mediante: 

I - reclamação do ofendido; 

II - ato ou ofício de autoridade competente; 
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III - comunicado de organizações não-governamentais de defesa da cidadania e direitos 

humanos. 

Artigo 5º - O cidadão homossexual, bissexual ou transgênero que for vítima dos atos 

discriminatórios poderá apresentar sua denúncia pessoalmente ou por carta, telegrama, telex, 

via Internet ou fac-símile ao órgão estadual competente e/ou a organizações não-

governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos. 

§ 1º - A denúncia deverá ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato discriminatório, 

seguida da identificação de quem faz a denúncia, garantindo-se, na forma da lei, o sigilo do 

denunciante. 

§ 2º - Recebida a denúncia, competirá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

promover a instauração do processo administrativo devido para apuração e imposição das 

penalidades cabíveis. 

Artigo 6º - As penalidades aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação ou qualquer 

outro ato atentatório aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana serão as seguintes: 

I - advertência; 

II - multa de 1000 (um mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo; 

III - multa de 3000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, em caso de 

reincidência; 

IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 (trinta) dias; 

V - cassação da licença estadual para funcionamento. 

§ 1º - As penas mencionadas nos incisos II a V deste artigo não se aplicam aos órgãos e 

empresas  públicas, cujos responsáveis serão punidos na forma do Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado - Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968. 

§ 2º - Os valores das multas poderão ser elevados em até 10 (dez) vezes quando for verificado 

que, em razão do porte do estabelecimento, resultarão inócuas. 

§ 3º - Quando for imposta a pena prevista no inciso V supra, deverá ser comunicada a autoridade 

responsável pela emissão da licença, que providenciará a sua cassação, comunicando-se, 

igualmente, a autoridade municipal para eventuais providências no âmbito de sua competência. 

Artigo 7º - Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções e/ou em repartição 

pública, por ação ou omissão, deixarem de cumprir os dispositivos da presente lei, serão 

aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos. 

Artigo 8º - O Poder Público disponibilizará cópias desta lei para que sejam afixadas nos 

estabelecimentos e em locais de fácil leitura pelo público em geral. 

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 5 de novembro de 2001. 

GERALDO ALCKMIN 

Edson Luiz Vismona 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

João Caramez 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Antonio Angarita 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de novembro de 2001.  
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ANEXO C — LEI Nº 11.199, DE 12 DE JULHO DE 2002 

 

(PL 641/2000 - Roberto Gouveia) 

Proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS e dá outras 

providências 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.º - É vedada qualquer forma de discriminação aos portadores do vírus HIV ou a 

pessoas com AIDS. 

Artigo 2.º - Para efeito desta lei, considera-se discriminação aos portadores do vírus HIV ou às 

pessoas com AIDS: 

I - solicitar exames para a detecção do vírus HIV ou da AIDS para inscrição em concurso ou 

seleção para ingresso no serviço público ou privado; 

II - segregar os portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS no ambiente de trabalho; 

III - divulgar, por quaisquer meios, informações ou boatos que degradem a imagem social do 

portador do vírus HIV ou de pessoas com AIDS, sua família, grupo étnico ou social a que 

pertença; 

IV - impedir o ingresso ou a permanência no serviço público ou privado de suspeito ou 

confirmado portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS, em razão desta condição; 

V - impedir a permanência do portador do vírus HIV no local de trabalho, por este motivo; 

VI - recusar ou retardar o atendimento, a realização de exames ou qualquer procedimento 

médico ao portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS, em razão desta condição; 

VII - obrigar de forma explícita ou implícita os portadores do vírus HIV ou pessoa com AIDS 

a informar sobre a sua condição a funcionários hierarquicamente superiores. 

Artigo 3.º - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso exclusivo do serviço de 

saúde, cabendo ao responsável técnico pelo setor garantir sua guarda e sigilo. 

Parágrafo único - O médico ou qualquer integrante da equipe de saúde que quebrar o sigilo 

profissional, tornando público, direta ou indiretamente, por qualquer meio, mesmo que por 

intermédio de códigos, o eventual diagnóstico ou suspeita de AIDS ou do vírus HIV ficarão 

sujeitos às penalidades previstas nos Códigos de Ética e Resoluções dos respectivos conselhos 

profissionais, além do previsto nesta lei. 
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Artigo 4.º - A solicitação de qualquer exame relacionado à detecção do vírus HIV ou da AIDS 

deverá ser precedida de esclarecimento sobre seu tipo e finalidade, sendo obrigatório o 

consentimento expresso do servidor nos termos da Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999. 

Artigo 5.º - O médico do trabalho, da empresa médica contratada ou membro da equipe de 

saúde, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, deverão promover ações destinadas 

ao servidor diagnosticado como portador do vírus HIV ou com AIDS, visando: 

I - adequar suas funções e eventuais condições especiais de saúde; 

II - se essa medida não for possível, mudar sua atividade, função ou setor, evitando a 

segregação, proibida no Artigo 2.º, inciso II desta lei. 

Artigo 6.º - Vetado. 

Artigo 7.º - Vetado. 

Parágrafo único - Vetado. 

Artigo 8.º - É proibido impedir o ingresso, a matrícula ou a inscrição de portador do vírus HIV 

ou pessoa com AIDS em creches, escolas, centros esportivos ou culturais, programas, cursos e 

demais equipamentos de uso coletivo, em razão desta condição. 

Artigo 9.º - Consideram-se infratores desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou 

indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração. 

Artigo 10. - O descumprimento da presente lei será considerado falta grave, ficando o servidor 

público que cometer a infração sujeito a penalidade e processo administrativos, previstos na 

legislação vigente, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis. 

Artigo 11. - As empresas ou entidades de direito privado que infringirem esta lei serão punidas 

com multa de 10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 

- UFESP vigente. 

Artigo 12. - Vetado. 

Artigo 13. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 12 de julho de 2002. 

GERALDO ALCKMIN 

Alexandre de Moraes 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Gabriel Benedito Issaac Chalita 

Secretário da Educação 

José da Silva Guedes 

Secretário da Saúde 

Rubens Lara 

https://www.al.sp.gov.br/norma/7653
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Secretário-Chefe da Casa Civil 

Dalmo Nogueira Filho 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 12 de julho de 2002.  
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ANEXO D — LEI Nº 14.187, DE 19 DE JULHO DE 2010 

 

(PL 442/2009 - Governador) 

Dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de 

discriminação racial. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º - Será punido, nos termos desta lei, todo ato discriminatório por motivo de raça ou 

cor praticado no Estado por qualquer pessoa, jurídica ou física, inclusive a que exerça função 

pública. 

Artigo 2º - Consideram-se atos discriminatórios por motivo de raça ou cor, para os efeitos desta 

lei: 

I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória; 

II - proibir ou impor constrangimento ao ingresso ou permanência em ambiente ou 

estabelecimento aberto ao público; 

III - criar embaraços ou constrangimentos ao acesso e à utilização das dependências comuns e 

áreas não privativas de edifícios; 

IV - recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de serviços, meios de transporte ou de 

comunicação, inclusive no sítio de rede mundial de computadores, consumo de bens, 

hospedagem em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres ou o acesso a 

espetáculos artísticos ou culturais, ou estabelecimentos comerciais ou bancários; 

V - recusar, retardar, impedir ou onerar a locação, compra, aquisição, arrendamento ou 

empréstimo de bens móveis ou imóveis; 

VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de coação direta ou indireta sobre o 

empregado; 

VII - negar emprego, demitir, impedir ou dificultar a ascensão em empresa pública ou privada, 

assim como impedir ou obstar o acesso a cargo ou função pública ou certame licitatório; 

VIII - praticar, induzir ou incitar, por qualquer mecanismo ou pelos meios de comunicação, 

inclusive eletrônicos, o preconceito ou a prática de qualquer conduta discriminatória; 

IX - criar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 

propagandas que incitem ou induzam à discriminação; 

X - recusar, retardar, impedir ou onerar a prestação de serviço de saúde, público ou privado. 
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Artigo 3º - A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada em processo 

administrativo, que terá início mediante: 

I - reclamação do ofendido ou de seu representante legal, ou ainda de qualquer pessoa que tenha 

ciência do ato discriminatório; 

II - ato ou ofício de autoridade competente. 

Artigo 4º - Aquele que for vítima da discriminação, seu representante legal ou quem tenha 

presenciado os atos a que se refere o artigo 2º desta lei poderá relatá-los à Secretaria da Justiça 

e da Defesa da Cidadania. 

§ 1º - O relato de que trata o “caput” deste artigo conterá: 

1 - a exposição do fato e suas circunstâncias; 

2 - a identificação do autor, com nome, prenome, número da cédula de identidade, seu endereço 

e assinatura. 

§ 2º - A critério do interessado, o relato poderá ser apresentado por meio eletrônico, no sítio de 

rede mundial de computadores - “internet” da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

§ 3º - Recebida a denúncia, competirá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania: 

I - promover a instauração do processo administrativo devido para apuração e imposição das 

sanções cabíveis; 

II - transmitir notícia à autoridade policial competente, para a elucidação cabível, quando o fato 

descrito caracterizar infração penal. 

Artigo 5º - A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, para cumprir o disposto nesta lei 

e fiscalizar seu cumprimento, poderá firmar convênios com Municípios, com a Assembleia 

Legislativa e com Câmaras Municipais. 

Artigo 6º - As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de discriminação nos termos desta 

lei serão as seguintes: 

I - advertência; 

II - multa de até 1.000 UFESPs (mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo); 

III - multa de até 3.000 UFESPs (três mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), em caso 

de reincidência; 

IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 (trinta) dias; 

V - cassação da licença estadual para funcionamento. 

§ 1º - Quando a infração for cometida por agente público, servidor público ou militar, no 

exercício de suas funções, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos I a III deste artigo, 

serão aplicadas as penalidades disciplinares cominadas na legislação pertinente. 
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§ 2º - O valor da multa será fixado tendo-se em conta as condições pessoais e econômicas do 

infrator e não poderá ser inferior a 500 UFESPs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo). 

§ 3º - A multa poderá ser elevada até o triplo, quando se verificar que, em virtude da situação 

econômica do infrator, sua fixação em quantia inferior seria ineficaz. 

§ 4º - Quando for imposta a pena prevista no inciso V deste artigo, deverá ser comunicada à 

autoridade responsável pela outorga da licença, que providenciará a sua execução, 

comunicando-se, igualmente, à autoridade federal ou municipal para eventuais providências no 

âmbito de sua competência. 

Artigo 7º - Na apuração dos atos discriminatórios praticados com violação desta lei, deverão 

ser observados os procedimentos previstos na Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de julho de 2010 

ALBERTO GOLDMAN 

Ricardo Dias Leme 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Luiz Antônio Guimarães Marrey 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de julho de 2010. 

  

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=7505


283 
 

 

ANEXO E — LEI Nº 16.762, DE 11 DE JUNHO DE 2018 

 

(Projeto de lei nº 757, de 2011, da Deputada Leci Brandão - PCdoB) 

Altera a Lei nº 14.187, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre penalidades administrativas 

a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, §7º, 

da Constituição do Estado, a seguinte lei: 

Artigo 1º - A Lei nº 14.187, de 19 de julho de 2010, fica acrescida do seguinte artigo 2°-A: 

“Artigo 2º-A - É obrigatória a afixação de avisos nos ambientes de uso coletivo, públicos ou 

privados, em pontos de ampla visibilidade, a fim de se assegurar o conhecimento da presente 

lei para garantir o disposto no artigo 1º. 

§ 1º - Os avisos de que trata o ‘caput’ deste artigo devem ser exibidos na forma de cartaz, placa 

ou plaqueta com os seguintes dizeres: ‘Lei Estadual nº 14.187/2010 pune administrativamente 

os atos de discriminação racial no Estado de São Paulo. DENUNCIE’. 

§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão ‘ambientes de uso coletivo’ compreende, dentre outros, 

os ambientes de trabalho, estudo, cultura, culto religioso, lazer, esporte ou entretenimento, áreas 

comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, 

restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, estádios de futebol, centros comerciais, 

bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias, drogarias, repartições 

públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos 

públicos ou privados de transporte coletivo, inclusive veículos sobre trilhos, embarcações e 

aeronaves, quando em território paulista, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis. 

§ 3º - O descumprimento deste artigo acarretará, ao proprietário ou responsável pelo 

estabelecimento ou meio de transporte coletivo, multa de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado 

de São Paulo (UFESP).” 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de junho de 2018. 

MÁRCIO FRANÇA 

Luiz Claúdio Rodrigues de Carvalho 

Secretário da Fazenda 

Márcio Fernando Elias Rosa 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Claudio Valverde Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, em 11 de junho de 2018. 
 

  

https://www.al.sp.gov.br/norma/159949
https://www.al.sp.gov.br/norma/159949
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ANEXO F — DECRETO Nº 58.228, DE 16 DE MAIO DE 2018 

 

Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de travestis, mulheres transexuais e 

homens trans em todos os órgãos da Administração Pública 

Municipal Direta e nas autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista municipais, bem 

como nos serviços sociais autônomos instituídos pelo 

Município, concessionárias de serviços públicos 

municipais e pessoas jurídicas referidas no artigo 2º, inciso 

I, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que 

mantenham qualquer espécie de ajuste com a 

Administração Municipal.  

 

BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, D E C R E T A:  

Art. 1º Este decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 

gênero de travestis, mulheres transexuais e homens trans em todos os órgãos da Administração 

Pública Municipal Direta e nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista municipais, bem como nos serviços sociais autônomos instituídos pelo 

Município, concessionárias de serviços públicos municipais e pessoas jurídicas referidas no 

artigo 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que mantenham qualquer 

espécie de ajuste com a Administração Municipal.  

Art. 2º Para os efeitos deste decreto, entende-se por:  

I - nome social: aquele pelo qual travestis, mulheres transexuais e homens trans se reconhecem, 

bem como são identificados por sua comunidade e em seu meio social;  

II - identidade de gênero: a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma 

como esta se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se 

traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo biológico.  

Art. 3º As travestis, mulheres transexuais e homens trans que queiram ser chamados pelo nome 

social deverão manifestar essa vontade perante o órgão, entidade, instituição ou empresa, 

conforme referido no artigo 4º deste decreto.  

§ 1º É vedada a exigência de testemunhas ou de quaisquer outros requisitos que não a 

autodeclaração.  
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§ 2º No caso de servidores municipais, a utilização de nome social em registros e sistemas deve 

ser requerida por escrito ao setor responsável pelo cadastramento interno.  

Art. 4º É dever de todos os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e das autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, bem como dos 

serviços sociais autônomos instituídos pelo Município, concessionárias de serviços públicos 

municipais e pessoas jurídicas referidas no artigo 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019, de 31 

de julho de 2014, que mantenham qualquer espécie de ajuste com a Administração Municipal, 

adotar, utilizar e respeitar o nome social das travestis, mulheres transexuais e homens trans, nos 

termos deste decreto.  

§ 1º O uso do nome social deve ser amplamente respeitado, principalmente em: Câmara 
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I - fichas de cadastro, formulários, prontuários, petições, documentos de tramitação e 

requerimentos de qualquer natureza;  

II - cadastros para ingresso e permanência nas pessoas jurídicas que se encontram obrigadas ao 

uso do nome social, conforme previsto no "caput" deste artigo;  

III - comunicações internas de uso ou circulação coletiva, especialmente memorandos, escala 

de férias e holerites impressos;  

IV - endereços de correios eletrônicos;  

V - identificações funcionais de uso interno dos órgãos, entidades, instituições ou empresas;  

VI - listas de ramais dos órgãos, entidades, instituições ou empresas;  

VII - nomes de usuário (a) em sistemas de informática;  

VIII - inscrições em eventos promovidos pelos órgãos, entidades, instituições ou empresas e 

expedição dos respectivos certificados.  

§ 2º Fica vedado o uso do respectivo nome civil, o qual, quando necessário, deverá ser 

substituído pelo número do registro funcional ou matrícula de empregado, da cédula de 

identidade ou do registro nacional de estrangeiro.  

§ 3º A identificação pelo registro civil da travesti, mulher transexual ou homem trans deve 

limitar-se aos sistemas internos de acesso restrito e informações sociais previstas na legislação 

trabalhista.  

§ 4º Em casos absolutamente necessários de uso do nome constante do registro civil, este deverá 

ser escrito entre parênteses, garantindo-se destaque ao nome social.  
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Art. 5º É vedada a publicação, no Diário Oficial da Cidade, de quaisquer procedimentos 

utilizando o nome civil de travestis, mulheres transexuais ou homens trans, desde que respeitado 

o disposto no "caput" do artigo 3º deste decreto.  

Parágrafo único. Nos casos de publicação de procedimentos no Diário Oficial da Cidade, o 

nome civil da travesti, mulher transexual ou homem trans deve ser substituído por número de 

documento oficial, acompanhado do respectivo nome social.  

Art. 6º Os sistemas internos dos órgãos da Administração Pública Municipal Direta e das 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, bem 

como dos serviços sociais autônomos instituídos pelo Município, deverão incorporar, quando 

atualizados, o campo "nome social".  

Parágrafo único. Até que sejam estabelecidas as adequações de que trata o "caput" deste artigo, 

a anotação do nome social deve ser feita de acordo com o disposto no § 4º do artigo 4º deste 

decreto.  

Art. 7º Os agentes públicos e os empregados do setor privado vinculados, conforme o caso, aos 

órgãos, entidades, instituições ou empresas referidos no artigo 4º deste decreto deverão respeitar 

a identidade de gênero das travestis, mulheres transexuais e homens trans e tratá-los pelos 

nomes por eles indicados, que constarão dos atos escritos.  

Art. 8º Sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação, as alterações de dados no 

Cadastro de Contribuintes Mobiliário - CCM serão realizadas diretamente pela Secretaria 

Municipal da Fazenda para inclusão ou exclusão do nome social de travestis, mulheres 

transexuais e homens trans cadastrados na condição de autônomos.  

§ 1º A alteração a que se refere o "caput" deste artigo será feita mediante apresentação de 

requerimento do (a) interessado (a) diretamente na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme 

modelo a ser aprovado por portaria do Titular dessa Pasta.  

§ 2º O requerimento referido no § 1º deste artigo poderá ser apresentado por procurador munido 

de procuração com poderes específicos.  

Art. 9º O Serviço Funerário do Município de São Paulo, no âmbito dos cemitérios públicos 

municipais a ele vinculados, bem como os cemitérios particulares localizados no território do 

Município, deverão garantir, em todos os seus registros, o uso do nome social de Câmara 
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transexuais e homens trans que, quando falecidos, venham a ser sepultados nessas necrópoles, 

inclusive em suas respectivas lápides, mediante a apresentação de simples requerimento por 

qualquer membro da família da pessoa falecida.  
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Art. 10. Todas as unidades dos órgãos da Administração Pública Municipal Direta e das 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, bem 

como os serviços sociais autônomos instituídos pelo Município, as concessionárias de serviços 

públicos municipais e pessoas jurídicas referidas no artigo 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014, que mantenham qualquer espécie de ajuste com a Administração 

Municipal deverão afixar, em local visível, placa contendo a seguinte mensagem:  

"AQUI RESPEITAMOS O SEU NOME SOCIAL - De acordo com o Decreto nº 58.228, de 16 

de maio de 2018, os órgãos da Administração Municipal Direta, as autarquias, fundações, 

empresas públicas e as sociedades de economia mista municipais, bem como as pessoas 

jurídicas de direito privado que especifica, devem respeitar e usar o nome social das travestis, 

das mulheres transexuais e dos homens trans."  

§ 1º Fica facultado às pessoas jurídicas de direito privado não alcançadas por este decreto 

aplicar suas disposições nos respectivos estabelecimentos, podendo inclusive afixar, em local 

visível, placa contendo a seguinte mensagem:  

"AQUI RESPEITAMOS O SEU NOME SOCIAL - De acordo com o Decreto nº 58.228, de 16 

de maio de 2018."  

§ 2º As placas a que se referem o "caput" e o § 1º deste artigo deverão ser confeccionadas no 

tamanho 40cmx20cm, conforme modelo e especificações de texto disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.  

Art. 11. Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.948, de 5 de novembro de 2001, são 

passíveis de punição o cidadão, inclusive os detentores de função pública, civil ou militar, e 

toda organização social ou empresa, com ou sem fins lucrativos, de caráter privado ou público, 

localizadas no território do Estado de São Paulo, que intentarem contra suas disposições, o que 

inclui o desrespeito ao uso do nome social de que trata este decreto.  

Art. 12. Aos servidores e empregados públicos vinculados aos órgãos da Administração 

Pública Municipal Direta, bem como às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 

de economia mista municipais, que, no exercício de seus cargos, funções e empregos públicos, 

por ação ou omissão, deixarem de cumprir as disposições deste decreto, poderão ser 

responsabilizados por descumprimento de dever funcional, sujeitando-se às penalidades 

previstas nos regramentos próprios que disciplinam seus vínculos funcionais ou empregatícios 

com os respectivos órgãos ou entidades, garantida a observância dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, na forma da legislação vigente.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, a denúncia ou representação, preferentemente acompanhada 

dos elementos disponíveis sobre as circunstâncias do caso, deverá ser apresentada ou 
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encaminhada diretamente à Coordenação de Políticas LGBT, da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania, para fins de análise e apuração preliminar.  

§ 2º Na hipótese de constatação de existência de elementos mínimos de prova acerca do 

ocorrido, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania deverá encaminhar a 

denúncia ou representação, acompanhada de relatório circunstanciado e opinativo, ao órgão ou 

entidade competente da Administração Direta ou Indireta, conforme a vinculação funcional ou 

empregatícia do agente público, visando a eventual instauração do procedimento disciplinar 

cabível na espécie.  

Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 57.559, de 22 de dezembro de 2016.  

Art. 14. Este decreto entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 16 de maio de 2018, 465º da fundação 

de São Paulo.  

BRUNO COVAS, PREFEITO  

ELOISA DE SOUSA ARRUDA, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  

RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de Justiça Câmara Municipal de 
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Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal  

EDUARDO TUMA, Secretário-Chefe da Casa Civil  

Publicado na Casa Civil, em 16 de maio de 2018. 

 

 

 


