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O estudo analisa os meios alternativos de solução de conflitos: mediação e conciliação. 

Esclarecendo cada um deles de forma simples, sucinta, com linguagem acessível. Ressaltando 

os benefícios da mediação, bem como, o que faz um mediador e qual sua função perante a 

sociedade. Destaca-se a prática do método da mediação no combate e na prevenção da 

violência contra a mulher, resultando em um melhoramento nas relações entre cônjuges e 

companheiros. Além disso, cita-se a conciliação como forma de apaziguar as partes em 

conflitos não afetivos, através do diálogo, para a formação de um acordo que favoreça ambas. 

Os dois equivalentes jurisdicionais favorecem o Judiciário, tornando-o mais célere, menos 

oneroso e mais acessível à população. Na verdade, as discórdias sociais têm a possibilidade de 

serem resolvidas sem a necessidade de recorrer a um longo e desgastante processo judicial. 

Assim, o Estado realiza bem sua função de pacificador social.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os mecanismos alternativos de solução de controvérsias são importantes técnicas para a 

solução de conflitos sociais que visam à prevenção e a solução destes com qualidade, rapidez 

e eficácia; tais benefícios são visíveis, resultando numa diminuição de processos, maior 

celeridade daqueles que estão em tramitação, logo, um maior acesso à Justiça.  

A metodologia utilizada teve por alicerce um estudo descritivo analítico, desenvolvido 

por meio de pesquisa bibliográfica e análise de endereços eletrônicos. Foi realizada também 

uma entrevista com a assistente social da Delegacia da Mulher de Fortaleza: Dr(a) Ângela 

Nóbrega. 

A autocomposição revela-se como a prevenção ou mesmo a solução do litígio por 

decisão consensual entre os conflitantes, segundo o autor Petrônio Calmon em sua obra 

Fundamentos da Conciliação e da Mediação. Dentre os mecanismos que objetivam à obtenção 

da autocomposição, os mais conhecidos são: mediação, conciliação e negociação. Como 

exemplo da importância desses métodos, a Ministra Ellen Gracie Northfleet, presidente do 

STF e do Conselho Nacional de Justiça, durante o lançamento do Movimento Nacional pela 

Conciliação ocorrido no dia 23 de agosto de 2006 declarou que: “A conciliação é caminho 



para a construção de uma convivência mais pacífica. O entendimento entre as partes é sempre 

a melhor forma para que a justiça prevaleça [...]”.  

Neste artigo iremos aprofundar sobre os institutos da mediação e da conciliação, 

compará-los e comentar suas diferenças, além de fazer um contraponto com a violência de 

gênero, que é nosso objeto de estudo 

. 

I.  FUNDAMENTOS DA MEDIAÇÃO 

 

Trata-se de um recurso de resolução de conflito, alternativo ao judiciário, o qual é 

baseado em regras, técnicas e conhecimento, cujo objetivo é a facilitação da comunicação 

entre os intervenientes, para que eles desenvolvam as suas relações. Sob	   a	   ótica	   de	   Luis	  

Alberto	  Warat,	  “A	  mediação	  é	  uma	  forma	  alternativa	  [...]	  de	  resolução	  de	  conflitos	  jurídicos,	  

sem	  que	  exista	  a	  preocupação	  de	  dividir	  a	   justiça	  ou	  de	  ajustar	  o	  acordo	  às	  disposições	  do	  

Direito	  positivo”	  (2ª	  Ed.,	  p.	  5).	  

Há a figura de um profissional imparcial, o mediador, que, observa a discussão entre 

os conflitantes, conduzindo-os, por meio de sua técnica e conhecimento, a 

encontrarem a melhor solução para a respectiva questão. De modo mais abrangente, 

a mediação deve ser entendida como: um processo dinâmico de convergência 

induzida ao entendimento. Visa à progressiva redução do espaço faltante para o 

atingimento do ponto de equilíbrio em torno do qual o consenso das partes se perfaz, 

livrando-as do impasse ou retirando-as da posição de conflito. Não obstante 

iluminada pelo mediador, a decisão é tomada de moto proprio pelos interessados. O 

mediador não tem poder decisório. Caso o resultado de suas propostas sintonize 

interesse das partes, na exclusiva consideração destas, segue-se a celebração do 

correspondente acordo [...] corando de êxito o trabalho.  (TEIXEIRA FILHO, 1996, 

p. 1150) 

Esse recurso surgiu na década de 70, nos Estados Unidos, como réplica a uma situação 

de crise nas instituições promotoras de socialização, em que se compreendem, basicamente, 

família e escola, em suas relações com outros setores da comunidade, como igreja, hospital, 

clube recreativo, dentre outros. (DUQUE, 2011, on line). O “Movimento da Mediação” faz 

parte de um contexto científico-cultural emergente, que busca articular a complexidade, 



questionando e redefinindo o conceito binário de “vencedor-perdedor”. (BELEZA, 2011, on 

line). 

A mediação é o método mais adequado para solucionar conflitos oriundos de relações 

cuja continuação seja importante, como as relações familiares, empresariais, trabalhistas ou de 

vizinhança, na medida em que permite a compreensão do problema pelas partes, para que 

possam melhor administrá-lo e evitar futuros desentendimentos. 

Tendo como referência a bibliografia de Petrônio Calmon, nessa técnica, somente 

podem ser envolvidos direitos patrimoniais disponíveis ou relativamente indisponíveis, posto 

que apenas essas categorias podem ser objeto de acordo extrajudicial. (2008, p. 84) 

	  

II.  VANTAGENS DA MEDIAÇÃO 

 

A prática dessa técnica vem sendo testada tanto no âmbito nacional como no 

internacional. Países, como Estados Unidos e Argentina, utilizam a mediação com 

regularidade, apresentando um percentual de oitenta por cento de sucesso nos casos, segundo 

a autora Verônica A. da Motta Cezar-Ferreira em sua obra Família, Separação e Mediação – 

uma visão psicojurídica. 

Verifica-se uma superlotação de processos nos diversos setores do Poder Judiciário, o 

que poderia ser amenizado com a utilização da técnica da mediação. Esta se revela mais 

célere, propiciando uma redução de desgaste emocional e financeiro, na medida em que as 

próprias partes é quem estabelece a decisão de acordo, bem como o futuro dos filhos e a 

divisão de patrimônio, nas questões familiares.  

A economia financeira e de tempo são outros benefícios às partes, pois o conflito é 

solucionado no menor lapso temporal possível havendo conseqüentemente em 

menor custo do processo e uma reaproximação das partes pois enquanto o processo 

judicial tem como objetivo, sentenciar, impondo uma decisão às partes, a mediação, 

como justiça informal e não adversarial, tem como objetivo prevenir conflitos, 

reforçando as relações sociais entre as partes. (LEITE, 2008, p.371). 

O baixo custo é consequencia do fato de que o único gasto é para com o mediador, em 

caso de mediação privada, sendo o pagamento dividido pelas partes, não havendo despesas 



judiciais nem honorários advocatícios, posto que é facultativa a participação dos advogados.	  	  

Diferentemente da justiça comum, tal medida é efetivamente privada e sigilosa, não 

precisando o casal levar aos autos do processo os problemas do casamento, mas apenas as 

soluções. A controvérsia solucionada via mediação de conflitos restringe-se ao conhecimento 

das partes envolvidas e do mediador, materializando o princípio do sigilo, em relação ao que 

foi debatido. (WARAT, 2ª Ed.). 

Ao facilitar o diálogo acompanhando as decisões, esse instrumento promove a 

reconstrução da qualidade relacional. Outra maneira de prevenir conflitos é difundir, por meio 

das Casas de Mediação Comunitária, maneiras saudáveis de relacionamento entre pessoas da 

comunidade e comunidade circunvizinha. A procura de uma mediação sem complexidade 

formal e com a simplicidade da manifestação da vontade possibilita às partes chegar a uma 

solução plausível e antidogmática da justiça dos seus direitos. (SALES, 2002). 

A mediação permite que o mediador aplique as regras escolhidas pelos próprios 

conflitantes. Já nos processos judiciais, prevalece a vontade unilateral do magistrado, 

resultando na insatisfação de uma das partes, havendo um desequilíbrio, que prejudica a 

pacificação social. Sendo assim, esse método mostra-se uma alternativa válida a ser aplicada 

previamente nos conflitos judiciais, recorrendo-se ao Poder Judiciário como última opção. 

	  

III.  A FUNÇÃO SOCIAL DO MEDIADOR 

 

A profissão de mediador é recente, sendo exercida por profissionais de diversas áreas, 

destacando-se os advogados, psicólogos e os assistentes sociais. A pessoa do mediador é 

contratada por meio de um órgão institucional ou uma entidade especializada. A competência 

técnica deste diz respeito ao seu conhecimento básico de psicologia, sociologia, técnicas de 

escuta e comunicação, interpretação de atitudes, dentre outros. 

As características essenciais de um mediador são: a imparcialidade; a ausência de 

autoridade para impor uma decisão vinculante aos conflitantes e a ciência de que o acordo 

somente será completo, quando cada parte aceitar todos os seus referentes termos. 

Ele realmente precisará manter-se eqüidistante dos interesses e necessidades dos 

mediados, sob risco de não poder ajudá-los. Os valores pessoais do mediador, seus 



conceitos e crenças não deverão interferir nos dos mediados, desde que os destes não 

firam normas da lei, da moral e da ética. (LEITE, 2008, p.143) 

Torna-se necessário que o mediador seja experiente em negociação cooperativa-

transformativa para atuar em conflitos relacionais familiares, pois, em casos de separação, é 

importante os ex cônjuges manterem um bom relacionamento, enquanto pais.	  Na verdade, a 

principal meta do mediador não é a consecução do acordo em si, mas o desenvolvimento de 

uma nova realidade pelas partes, que permitirá um consenso, em detrimento da discordância. 

Percebe-se que a produção do acordo não é o objetivo, mas uma possível conseqüência da 

mediação. 

O trecho do artigo de Ana Paula A. Rodrigues e Ana R. da Silva Kelly, que compõe a 

obra unificadora de Francisco Tarciso Leite (2008, p. 338), confirma tal informação: “A 

prioridade do processo de mediação é a restauração da harmonia. Assim sendo, não é 

considerada uma boa mediação aquela que, embora consiga um acordo entre as partes, não as 

reaproxime”.  

É de extrema importância que o mediador saiba identificar os reais interesses das partes, 

dissimulados entre angústias e estresses. Segundo o pensamento da especialista em terapia de 

família e casal, Renata Fonkert (2000, p. 113 a 115), embora não seja sua função explorar 

densamente as manifestações emocionais dos mediandos, é relevante que saiba identificá-las e 

manejá-las com o intuito de proporcionar a continuidade do processo. 

Um acordo bem acertado revela-se fator essencial na promoção da paz social entre os 

indivíduos, tendo em vista a vontade das partes prevalecerem. Ele pode ou não ser 

homologado pelo Judiciário, ficando a critério das partes.	  Em sua tese de doutorado, Lília 

Maia de Morais Sales (2002) afirma que se ensina a paz ao propor a resolução e prevenção de 

controrvésias de forma amigável, ao resgatar o diálogo, ao apresentar novas possibilidades de 

conhecimento de direitos e de deveres sociais e, por fim, ao substituir a competição pela 

cooperação, a idéia de indivíduo egocêntrico pela de comunidade solidária. 

O terceiro desinteressado aproximará as partes e, ao ouvi-las, esclarecê-las-á acerca de 

seus respectivos direitos e deveres. Vale relembrar que o dever de sigilo dos mediadores a 

respeito de fatos conhecidos no exercício de sua atividade é resguardado em relação à 

obrigatoriedade de prestar testemunho. O artigo 207 do Código de Processo Penal Brasileiro e 

o 406 do Código de Processo Civil excluem desse dever as pessoas que, por sua profissão, são 

obrigadas a manter o sigilo. 



	  

IV.  O BENEFÍCIO DA MEDIAÇÃO NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Após a vigência da Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), o número de denúncias 

aumentou de maneira razoável, possivelmente pelo fato de as mulheres adquirirem mais 

assistência, sentindo-se mais encorajadas para praticarem tal ato. 

No dia 15 de abril de 2011, foi realizada uma visita à Delegacia da Mulher de Fortaleza, 

endereçada na rua Manuelito Moreira de número 12, incluindo uma entrevista com a 

assistente social Dra. Ângela Nóbrega, a qual trabalha como mediadora nas audiências de 

mediação. Ela nos prestou muitas informações relevantes, as quais seguem abaixo. 

A primeira Delegacia de Defesa da Mulher surgiu em São Paulo, em 1985. Entretanto, 

somente foi erguida em Fortaleza no ano de 1986. O estado do Ceará possui 184 municípios, 

mas apenas sete (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá e Sobral) 

possuem uma Delegacia da Mulher. Devido à demanda ser muito extensa, seria necessário, no 

mínimo, o dobro para supri-la.  

Vale ressaltar que, há situações em que, mesmo a vítima não querendo a abertura de um 

inquérito contra seu agressor, existindo lesões corporais graves, ela deverá ir ao Instituto 

Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito, não sendo a mediação 

suficiente para solucionar a problemática. A referida delegacia possui uma parceria com a 

Casa do Caminho, que é uma casa-abrigo, destinada ao acolhimento e proteção da mulher e 

dos filhos durante o percurso do processo, caso a mulher receie algum perigo de vida. 

A lei 11.340/2006 também assistiu à mulher com as medidas protetivas de urgência, que 

são estabelecidas por juízes, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, e 

possuem o intuito de acelerar o distanciamento entre a vítima e o agressor. O requerimento 

deve ser feito em Cartório, para posteriormente ser enviado ao juiz.Essas medidas cautelares 

estão previstas no artigo 19 da nova lei. 

A equipe de pessoas que trabalha nessa delegacia é formada essencialmente por 

mulheres, justamente para que as vítimas se sintam mais confiantes e à vontade para exporem 



seus problemas e a solução que pretendem. As mulheres preferem a técnica da mediação 

quando seu desejo é melhorar o relacionamento com o cônjuge ou companheiro, e não a sua 

prisão. 

Estruturado o Boletim de Ocorrência, será formulada uma notificação ao agressor, para 

que ele compareça à audiência. Caso ele não se apresente, será estabelecida nova notificação. 

Permanecendo ausente, o agressor será coagido a participar da audiência, por meio de 

condução policial. 

Na entrevista inicial, o mediador falará sobre o processo de mediação, seus objetivos e 

regras bem como seu papel profissional. Esclarecerá o agressor acerca da lei Maria da Penha e 

das possíveis conseqüências que ele sofrerá ao permanecer em sua conduta agressiva. Vale 

ressaltar que, diferentemente do que ocorre na mediação, no processo judicial, a agredida 

somente poderá desistir perante o juiz e depende do caso. Rogério Greco, autor de 

bibliografias de direito penal, preleciona:  

Diz-se incondicionada a ação penal de iniciativa pública quando, para que o 

Ministério Público possa iniciá-la ou, mesmo, requisitar a instauração de inquérito 

policial, não se exige qualquer condição. É a regra geral das infrações penais, uma 

vez que o art. 100 do Código Penal assevera que 'a ação penal é pública, salvo 

quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido'. (GRECO, p. 675, 

2011). 

Havendo lesões corporais graves e tentativas de homicídio, crimes previstos nos artigos 

121 combinado como 14, II e 129 do Código Penal, o Ministério Público fará a denúncia, ato 

pelo qual o promotor formaliza a acusação perante o juiz competente, independentemente da 

vontade da vítima, característica da ação penal pública incondicionada, como na situação 

relatada pela assistente social, em que uma mulher acordou com o marido encostando o ferro 

quente em seu rosto.	   A Embaxadora-Geral e chefe do Escritório de Assuntos Globais da 

Mulher, do Departamento de Estado dos EUA, Melanne Verveer propõe que:  

para acabar com a violência, precisamos intensificar os processos penais contra os 

criminosos e trabalhar pela igualdade total das mulheres em todas as esferas da vida. 

A violência baseada em gênero não é apenas um problema das mulheres, mas um 

desafio global aos direitos humanos e à segurança. (Revista Jurídica Consulex, 2009, 

p. 27). 

A intervenção judicial não é suficiente para a resolução dos conflitos e inibição da 

violência doméstica. A mente de uma antiga sociedade patriarcal não se modifica pela simples 



criação de uma lei. A questão cultural deve ser relevada e trabalhada entre os casais, sendo o 

diálogo elemento impulsionador do exercício da cidadania, abrindo espaço para que rejam 

suas relações cotidianas de uma maneira mais igualitária. A advogada e também mediadora 

Sylvana Teixeira apresenta o seguinte comentário: 

[...] emprego da mediação, mormente em casos oriundos de violência doméstica, 

inauguraria uma nova visão do valor justiça, pois a valorização do real interesse da 

vítima se tornaria fator fundamental à responsabilização do agente, a ser analisada 

sob o prisma de uma justiça reintegrativa, cuja finalidade seria a reconstituição dos 

laços sociais anteriormente fragilizados. (Revista Jurídica Consulex, 2010, p.61). 

Dessa maneira, a mediação surge como medida inicial na tentativa de recuperar relações 

afetivas desgastadas, devendo-se recorrer ao Poder Judiciário como última alternativa. 

	  

V. FUNDAMENTOS DA CONCILIAÇÃO 

 

A autocomposição recebe a dimensão processual quando procedente da conciliação 

realizada em juízo ou quando as partes, ao satisfazer o acordo fora do processo, levam-no 

para o juiz realizar a sua homologação. 

A crise do judiciário tem provocado os limites do tolerável, bem como provocado sérios 

danos sociais, como se podem observar os reflexos das áreas cível e criminal. Porém, é 

assustadora a quantidade de processos que são submetidos ao Poder Judiciário, havendo, 

portanto a tendência em apontar a crise como fundamento para a busca e difusão de meios 

alternativos para a solução de conflitos.	  Para Petrônio Calmon, em sua obra “Fundamentos da 

Mediação e da Conciliação”, 

[...] é fundamental que sejam aplicadas medidas de aperfeiçoamento da atividade 

jurisdicional, pois tais medidas de alicerçarão a base de sustentação dos meios 

denominados meios alternativos. Em outras palavras, para que os meios alternativos 

sejam eficientes, é fundamental que haja a possibilidade de uma opção idônea entre 

a solução contenciosa e consensual, o que na ocorre no caso de uma das opções 

apresentar-se morosa, caótica, ineficiente. (2008, p.49). 

Também está de acordo com esse entendimento Luiz Antunes Caetano, lecionando que  



[...] os meios alternativos de solução de conflitos são ágeis, céleres, sigilosos, 

econômicos e eficazes. Deles é constatado que: são facilmente provocados e, por 

isso, são ágeis; céleres porque rapidamente atingem a solução do conflito; sigilosos 

porque as manifestações das partes e sua solução são confidenciais; econômicos 

porque têm baixo custo; eficazes pela certeza da satisfação do conflito. (2002, p. 

104). 

O Poder Judiciário vem sofrendo alterações no intuito de aprimorar o aparelho judicial 

brasileiro, visando uma maior efetividade do processo, como a elaboração de novos projetos 

de lei, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/95) e a Lei da 

Arbitragem (Lei nº 9.307/96). Essas reformas legislativas devem ser valorizadas, porque 

proporcionam melhor rendimento da Justiça, visando à celeridade e à economia processuais. 

(MENEGHIN, 2010, on line). 

A conciliação surge, portanto, como forma de solução rápida de conflitos de interesses, 

onde as partes buscam a opção de evitar a atuação morosa judicial de conhecer e de decidir, 

de maneira que as próprias partes construam e encontrem uma solução alternativa para a 

controvérsia. 

A conciliação é mais bem empregada em situações em que as partes não possuem 

vínculo afetivo ou emocional, como litígios esporádicos, mais simples, por exemplo, colisões 

entre veículos, relações de consumo, dentre outros. Além disso, contam com a intervenção de 

um terceiro, o conciliador, que apontará as possíveis soluções para o litígio, e que estejam de 

acordo com as propostas apresentadas pelos envolvidos, cabendo a estes aceitar ou não as 

soluções oferecidas pelo conciliador.  

A facilitação do acesso à justiça traz a efetivação da cidadania, revelando o papel 

fortalecedor da conciliação no pacto social entre as partes. O palestrante e advogado Carlos 

Alberto Dias Sobral Pinto, especializado na área de Juizados Especiais Cíveis e Direito do 

Consumidor, apresenta o seguinte comentário: 

[...] A participação ativa do conciliador, como instrumento de garantia de 

possibilidade de acordo, renovação da proposta pelo juízo e o bom-senso das partes 

e dos advogados são fundamentais. Empenho e técnica, bem como tratamento 

respeitoso, farão com que autor e réu, diante da resposta rápida e eficiente da 

conciliação, sejam vistos como próprio fim da prestação jurisdicional [...]. (Revista 

Jurídica Consulex, 2009, p.39). 



Em suma, podemos afirmar que a conciliação é um processo comunicacional que 

prioriza permitir o diálogo e recuperar o pleno equilíbrio, frisando o surgimento do acordo 

sobre os interesses em questão. 

	  

VI.  CONDUTORES DA CONCILIAÇÂO 

	  

O conciliador é um terceiro imparcial, podendo ser indicado pelos interessados ou 

investido de autoridade, que interfere diretamente na comunicação das partes envolvidas no 

litígio, buscando soluções de acordo com a proposta dos envolvidos. A ele, é reservado o 

papel de conduzir o procedimento de conciliação, segundo seu próprio método.  

De acordo com o autor Petrônio Calmon, seu papel pode ser exercido por honorário ou 

servidor público. Quando exercida a função sem remuneração, frequentemente a faz 

temporariamente e sem exclusividade, por exemplo, funcionários aposentados, estudantes de 

direito e advogados. Ao ser a função remunerada, observa-se a existência de cargo 

permanente ou temporário. Vale ressaltar que não lhe é conferido o exercício da jurisdição, 

sendo mero auxiliar da Justiça, como agente catalisador na busca de reações proveitosas entre 

pessoas e conflitos. 

Critica-se a participação direta do juiz que irá prolatar a sentença na condução da 

conciliação. Tendo em vista o seu dever de imparcialidade, limita-se a questionar às partes se 

há acordo ou se é possível a sua obtenção. Ainda que se trate de direito disponível, o juiz não 

deve homologar acordos afrontosos ao sistema legal e social vigentes. 

	  

VII.  CONCILIAÇÃO X MEDIAÇÃO 

 

A mediação é a forma de solução de conflitos mais informal, onde o mediador atua com 

a precípua função de interlocutor das partes envolvidas para tornar mais eficiente a troca de 

informações, porém não tem o poder de definir a melhor solução, levando o conflito para o 



caminho do entendimento, chegando-se ao acordo, que nada mais é do que a conseqüência da 

real comunicação entre as partes. 

Por outro lado, a conciliação busca uma forma consensual na resolução de conflitos, de 

forma a facilitar, incentivar e auxiliar as partes na busca de autocomposição, com a ajuda de 

um conciliador, que intervém incisivamente sobre a matéria da pretensão resistida. As partes 

deverão chegar a um acordo para evitar um processo judicial.	  Petrônio Calmon, em sua obra 

supracitada, distingue os mecanismos da conciliação e da mediação não quanto aos seus 

dirigentes, 

[...] mas sim quanto ao método adotado: enquanto o conciliador manifesta sua 

opinião sobre a solução justa para o conflito e propõe os termos do acordo, o 

mediador atua com um método estruturado em etapas seqüenciais, conduzindo a 

negociação entre as partes, dirigindo o ‘procedimento’, mas abstendo-se de 

assessorar, aconselhar, emitir opinião e de propor fórmulas de acordo. (2008, p.144). 

Deixa-se de lado, portanto, os aspectos jurídicos da demanda, buscando o alvo maior 

para a solução dos conflitos, que é o interesse subjetivo das partes, e obter a resolução de 

forma mais ampla e profunda do litígio, com a plena aceitação das partes envolvidas, uma vez 

eu a regra está em que elas próprias fixem o resultado de acordo com suas reais possibilidades 

de adotá-lo. 

Ambos os métodos, mostram-se realmente úteis no processo de amenizar conflitos e 

facilitar a criação de acordo, baseada tanto em interesses comuns quanto individuais, sempre 

em busca de uma moderação saudável e justa. 

 

RESULTADOS 

A pesquisa mostrou a importância de manter e de fortalecer os referidos meios 

alternativos de solução de controvérsias, com o intuito de que um possa preencher as 

limitações do outro, além de desafogar o Pode Judiciário de inúmeros processos que não 

possuem a necessidade de terem sido ajuizados. 

Ademais, chega-se ao resultado, como foco de análise, que a mediação e a conciliação, 

como instrumentos extrajudiciais para a solução de disputas, demonstra inconteste relação 



com a liberdade de escolha do indivíduo e com a conseqüente pacificação social por meio do 

resgate do diálogo. 

	  

CONCIDERAÇÕES FINAIS 

	  

Trata-se aqui da importância dos mecanismos alternativos de solução de controvérsias: 

mediação e conciliação; tal importância é verificada na diminuição da superlotação de 

processos no Judiciário além de dar maior celeridade à solução dos conflitos. 

 A mediação, cujo objetivo é a facilitação da comunicação entre os intervenientes, com 

a ajuda de um mediador, imparcial, que apenas os conduz a encontrar uma melhor solução, 

vinculante entre as partes.	  Em relação aos conflitos de gênero a mediação é utilizada quando o 

desejo das mulheres é melhorar o relacionamento com o cônjuge ou companheiro, e não a 

prisão deste. 

Na conciliação as pessoas buscam sanar as divergências com a ajuda de um terceiro que 

vai apontar possíveis soluções para o litígio, de acordo com as propostas dos envolvidos, 

cabendo a eles aceitar ou não as soluções oferecidas pelo conciliador. É aplicada nas situações 

em que as partes não possuem vínculo afetivo ou emocional, como por exemplo, relações de 

consumo.  

Fazendo um contraponto entre os dois meios de autocomposição, na mediação, o 

mediador só conduzirá a negociação, não tem o poder de definir a melhor solução; já na 

conciliação, o conciliador poderá intervir, manifestando sua opinião para a solução da 

controvérsia. 

O comparativo feito ao longo deste artigo está pautado nas peculiaridades da 

conciliação e da mediação e no reconhecimento da distinção entre tais meios de 

autocomposição, abrindo espaço para o desenvolvimento de mais instrumentos de acesso à 

justiça, beneficiando o indivíduo com ambos os métodos. 
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