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CONTEXTUALIZANDO 

 Todas as pessoas têm direito à solução de seus conflitos por meios 

adequados à sua natureza e peculiaridade e, aos órgãos judiciários incumbe, antes 

da solução adjudicada mediante sentença, oferecer e estimular outros mecanismos 

de soluções de controvérsias, em especial por intermédio dos chamados métodos 

consensuais, como a negociação, a mediação e a conciliação. Paralelamente a isto 

cria-se hoje a consciência de que mesmo junto aos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos (Cejusc), há de se ter um espaço de Cidadania que permita 

encaminhamentos adequados, informações satisfatórias para que o cidadão possa 

escolher os melhores métodos e técnicas para dar encaminhamento e solução 

adequada para o seu caso. Temos hoje no Brasil, 982 Cejuscs, o que representa um 

crescimento estrutural de 50,2% em dois anos (Justiça em Números, 2018, p.198). 

É dever, portanto, dos órgãos judiciários, desde a Resolução 125 do CNJ, prestar 

atendimento e orientação ao cidadão, o que veio a ser reforçado no Código de 

Processo Civil. Sabe-se do papel fundamental das Defensorias Públicas que além 



 

  

da finalidade específica destinada a assistência jurídica (em sentido amplo), 

incumbe-lhe também a assistência judiciária (representar ou assistir as partes em 

processos judiciais). Tais direitos dos cidadãos e deveres do Estado em sentido 

amplo estão previstos na Constituição da República e em outras leis brasileiras. 

A Lei de Mediação e o Código de Processo Civil, reafirmam a necessária criação 

desses Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que já haviam sido 

previstos na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que 

evidenciam-se como uma verdadeira revolução, em vários aspectos, mas, em 

especial, no que se refere à recepção de todo o movimento então existente no 

sentido de garantir a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados. 

Por tudo isto hoje aos operadores de direito não é dado ignorar tais diplomas legais, 

tampouco desconsiderar a importância que adquirem esses auxiliares da justiça, 

novos personagens que adentram ao mundo da solução pacífica das controvérsias 

na sociedade: Mediadores/Conciliadores e Árbitros.  

  

TEMA 1. MEDIADORES E ÁRBITROS: DEFINIÇÃO  

1.1 Mediador 

 Segundo se extrai da Lei 13.140, de 13 de junho de 2015 – Lei de Mediação, 

mediador é terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas 

partes, por meio de métodos consensuais, as auxilia e estimula a identificar ou 

desenvolver alternativas pacíficas para solucionar o conflito entre elas. É o 

mediador um facilitador da comunicação, um catalizador, um condutor hábil e 

habilitado para estabelecer e as vezes reestabelecer (quando os interessados já 

tenham relacionamento anterior) uma boa comunicação entre as partes a fim de que 

elas próprias encontrem a solução que entendam adequada ao conflito (solução 

autocompositiva).  

 Em linhas gerais, na mediação comum, extrajudicial e consideradas as várias 

possibilidades de sua aplicação em comunidades, em escolas, em ambientes 



 

  

informais, esse auxiliar da justiça denominado mediador não precisará sequer ter 

qualquer tipo de estudo formal, muito menos curso superior, destacando-se como 

importante e conveniente uma boa capacitação e experiência adequada à natureza 

do conflito.  

 Procuramos destacar para melhor compreensão, algumas distinções básicas 

que poderão auxiliar a compreensão dessas figuras de acordo com uma estrutura 

onde estejam inseridos. Poderão os mediadores atuar na mediação comum 

independente – ad hoc – que é aquela mediação privada e extrajudicial que já 

ocorre na prática, e pode ser conduzida por qualquer pessoa que tenha a confiança 

dos interessados; ao lado dela pode haver uma mediação comum institucional 

conduzida por pessoas jurídicas que nos termos de seus estatutos se dediquem ao 

exercício da mediação (BACELLAR, 2003, p.210-211).  

Na mediação comum independente, extrajudicial, ad hoc, o mediador não 

precisa pertencer ou integrar quaisquer instituições públicas ou privadas. O 

mediador poderá ser chamado a colaborar na solução do conflito, e terá de ter 

apenas três requisitos essenciais como destaca Fernanda Tartuce: 1. Capacidade 

de Direito; 2. Confiança das partes; 3. Capacitação em mediação (TARTUCE, 2015 

p. 281).  

 Necessitará sim, por evidente, contar com o respeito das partes (aspecto 

subjetivo) que depositarão nele mediador escolhido ou aceito a sua confiança e a 

esperança de encontrar uma solução adequada e justa para o caso que lhe 

apresentarem.  

 Nos termos do art. 9º da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015), qualquer pessoa 

capaz que tenha a confiança das partes interessadas, seja capacitada para tanto, 

poderá ser chamada a realizar a denominada mediação extrajudicial. 

Pode haver também uma mediação com algumas especificidades previstas 

tanto na lei de mediação, quanto no Código de Processo Civil que foi denominada 

de mediação judicial. Agora além da exigência de um cadastramento desse auxiliar 



 

  

da justiça junto ao Tribunal em que pretender atuar, serão necessários ainda mais 

alguns requisitos, além da capacidade e capacitação. 

Exige a Lei de Mediação para o mediador judicial que ele seja graduado em 

curso de ensino superior reconhecido pelo MEC há pelo menos dois anos e além 

disso ainda tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de 

mediadores reconhecida pela Enfam (Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados). Caberá ao tribunal, ademais, manter cadastros 

atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial 

(arts. 11 e 12 da Lei 13.140/2015). 

 O mediador judicial será designado pelo tribunal respectivo ou escolhido 

pelas partes, e deverá conduzir o procedimento de comunicação entre elas, 

buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. 

 Embora judicial, sempre é bom lembrar que não poderá o mediador 

manifestar qualquer ingerência sobre o conflito. Ele nada decide, apenas delimita e 

conduz a conversa em um espaço dialógico de respeito, de acordo com as questões 

que as partes apresentam e os conduz ao restabelecimento da comunicação 

levando-os, se possível, ao consenso. 

 O recrutamento e o credenciamento sempre serão necessários, ressaltando-

se sobre a capacitação que apenas poderão exercer suas funções perante o Poder 

Judiciário conciliadores e mediadores devidamente capacitados por escolas ou 

instituições reconhecidas ou pelos próprios Tribunais, aos quais competirá 

regulamentar o processo de inclusão e exclusão no cadastro de mediadores e 

conciliadores. Até hoje é ainda controverta a doutrina sobre a forma de remunerar a 

atuação dos conciliadores e mediadores judiciais, destacando-se nas discussões 

várias formas de pagamento: por hora de trabalho, por atuação, por atuação com 

acordo, por hora e com base em valor da causa, dentre outras. Em boa hora surgem 

propostas no âmbito do CNJ para regulamentar o assunto. O Ato Normativo que 

decorre dos autos 0001874-88.2016.2.00.0000 apresenta um caminho que poderá 

até ser bem aproveitado e regulamentado, por resolução do CNJ, de maneira a 

propiciar parâmetros para as tabelas remuneratórias de conciliadores e mediadores 



 

  

judiciais em todo o Brasil. Primeiro ponto da proposta é distinguir os conciliadores e 

mediadores em categorias ou patamares básico, intermediário, avançado e 

extraordinário, cada qual com um nível de remuneração diferenciado. A opção inicial 

da proposta é o pagamento por hora que variará em tabelas (de R$60,00 – para o 

nível básico, até R$1.250,00 – para o patamar avançado, tudo sempre variável de 

acordo com o valor estimado da causa. 

 

1.2 Árbitro 

 Temos a arbitragem geral da Lei 9.307/96 – arbitragem comum e também 

uma arbitragem especial, endoprocessual, estabelecida com regras próprias no 

ambiente dos Juizados Especiais previstos na Lei 9.099/95. Nas nossas 

abordagens daremos ênfase, neste momento, à arbitragem geral. 

A Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, alterada pela Lei n.º 13.129 de 2015, 

em seu Capítulo III, nos artigos 13 a 18, dispõe sobre a figura dos árbitros. 

 Árbitro é um terceiro na relação entre duas ou mais pessoas, escolhido por 

elas e de sua confiança. É pessoa não integrante dos quadros da magistratura 

oficial do Estado com a função de decidir conflito futuro ou atual surgido na relação 

entre as partes e nos limites por elas estabelecidos. 

Estipula ainda a Lei 9.307/96, em seu art. 13, dois dos requisitos básicos 

para que alguém possa exercer a função de árbitro. O primeiro deles: ser uma 

pessoa capaz (e aqui estamos falando da capacidade de fato nos termos do Código 

Civil Brasileiro, que é aquela capacidade de exercício de direitos e atos da vida 

civil), mesmo requisito genérico exigido dos mediadores e conciliadores; o segundo, 

é que tenha a confiança das partes (seja eleito ou aceito pelas partes), elemento 

essencial, já que irá decidir a controvérsia, o conflito que se estabeleceu ou se 

estabelecerá entre elas. Abre-se aqui também a mesma subdivisão e distinção que 

fizemos em relação à mediação. Há a arbitragem ad hoc e a arbitragem 

institucional. As partes podem escolher o árbitro (ad hoc) como também podem 



 

  

escolher uma instituição arbitral (arbitragem institucional) que tenha seu corpo de 

árbitros – pessoas físicas. 

E quem é o árbitro e que função exerce?  

A principal função do árbitro é julgar o conflito para o qual foi eleito ou aceito 

pelas partes, conduzindo com isenção e imparcialidade o processo que se 

desenvolve pelo método adversarial e probatório. Para isso previamente terá sido 

ele (árbitro), aceito ou escolhido pelas partes (em convenção arbitral) como o 

terceiro, responsável pela condução do procedimento arbitral que culminará com o 

julgamento das questões que envolvem o conflito e o fará por meio de um laudo ou 

uma sentença arbitral (solução heterocompositiva).  

É o árbitro uma pessoa física (pessoa jurídica não pode ser árbitro – pode 

apenas agregar institucionalmente um corpo de árbitros – pessoas físicas), terceiro 

escolhido (de confiança) ou aceito pelas partes, que necessariamente deve ser uma 

pessoa capaz (nos termos da capacidade do Código Civil); deve atuar com 

imparcialidade, independência, aptidão (competência), diligência e discrição.  

Em que pese não haver previsão expressa na Lei de Arbitragem a este 

respeito, há a presunção de que o árbitro deverá, de preferência, ser um 

especialista, um expert na área em análise. Uma observação importante é a de que 

não existe a profissão de árbitro. O exercício da função ou do encargo de árbitro 

deve ser compatível com a sua especialidade ou sua profissão. Na prática, muitas 

vezes, as arbitragens são conduzidas por um grupo de árbitros. 

O árbitro ou árbitros serão nomeados pelas partes, quando três ou mais 

árbitros diz-se comporem um tribunal arbitral. Recomenda-se a escolha de um 

número ímpar de árbitros. Embora não recomendável, mas no caso de nomeação de 

um número par de árbitros eles mesmos indicarão e escolherão mais um (ou mais) 

até chegar ao número ímpar desejado. Havendo divergência insuperável entre eles, 

deverão se socorrer do Poder Judiciário, especificamente ao órgão que tocaria, 

originalmente, o julgamento da causa que nomeará um terceiro árbitro ou mais um 

até que complete o número ímpar necessário. Poderá também, se as partes assim 



 

  

definirem, ou se se tratar de arbitragem institucional a indicação dos árbitros ser 

concretizada pela Câmara Arbitral eleita pelas partes  

Nem sempre é recomendável ou se mostrará necessária a composição de 

tribunal arbitral com três, cinco ou mais árbitros. Dependendo do valor estimado da 

causa, um maior número de árbitros, poderá onerar demasiadamente o processo; 

em casos de contratos com questões mais simples com menor complexidade e valor 

a arbitragem com apenas um árbitro poderá ser mais vantajosa.  

O árbitro, quando no exercício de suas funções é equiparado ao funcionário 

público para efeitos penais, e é, segundo a lei, “juiz” de fato e de direito, proferindo 

sentença não sujeita a recurso, tampouco à homologação judicial. É forte a 

determinação legal de autonomia do árbitro e da arbitragem que embora contratual 

(convencional) se eleva, nos termos da lei, e se aproxima de uma verdadeira função 

jurisdicional embora com ela não se confunda por lhe faltar vários de seus 

elementos característicos, como a que decorre do poder de executar e fazer cumpri 

suas decisões (executio), coerção (coercio), duplo grau de jurisdição, imperium 

(poder do Estado-juiz natural), entre outros. Parte da doutrina atribui poder 

jurisdicional aos árbitros, ainda que lhe falte coerção, não se aplique o princípio do 

juiz natural e das decisões dos árbitros não caibam recursos (duplo grau de 

jurisdição), exceto embargos declaratórios.  

 

TEMA 2. CLASSIFICAÇÃO 

Ao lado da ideia de mediação extrajudicial, comum, independente, temos a 

mediação judicial, com suas especificidades. A classificação ainda não resulta clara  

nem há uniformidade na doutrina, há inclusive algumas provocações a serem feitas: 

há mediações realizadas em unidades judiciárias (Cejusc) e que ocorre de forma 

pré-processual; há mediações realizadas de forma privada (mediações 

comunitárias) que são apresentadas para homologação judicial. Pergunta-se: no 

caso de haver homologação judicial, isso transforma a mediação extrajudicial em 

judicial? 



 

  

A mediação extrajudicial pode se dar com a escolha de mediadores (equipe 

de mediação), do mediador ad hoc ou com a previsão contratual que indique 

regulamento de instituição prestadora de serviços de mediação. Se houver a 

indicação de instituição prestadora de serviços de mediação, no regulamento ou 

regimento interno dessa instituição devem estar previstos os critérios para a escolha 

do mediador ou mediadores (equipe de mediação). Essa é uma inovação 

interessante prevista na Lei de Mediação que procura definir com precisão tão 

completa quanto possível as regras da mediação, a primeira reunião, prazos, locais, 

critérios de escolha do mediador ou da equipe de mediação, penalidades para o 

caso de não comparecimento à primeira reunião de mediação, entre outras 

informações. É possível, portanto, fazer previsão de uma cláusula de mediação nos 

contratos, dizendo que se houver eventual conflito que decorra do contrato as 

partes, desde logo, manifestam a opção de resolvê-lo por meio da mediação, 

indicando desde logo o mediador ou fazendo referência a uma instituição 

prestadora de serviços de mediação. Nota-se aqui uma simetria com as 

especificidades da arbitragem ad hoc e institucional e também em relação às 

conhecidas cláusulas compromissórias cheias (completas) e vazias (em branco) da 

arbitragem.  

Há ainda muitas controvérsias que se estabelecem relativamente à 

classificação da mediação que se dá em judicial, extrajudicial, processual ou pré-

processual. Muitas vezes os argumentos utilizados para definir a classificação se 

focam no contexto do local onde ocorrem as sessões: se ocorre no ambiente 

privado será extrajudicial; se ocorrer em unidade judiciária, mesmo que antes de 

instaurado o processo será judicial. Outras distinções igualmente se apresentam a 

partir da condição do mediador: se for mediador privado a mediação é extrajudicial, 

se for mediador/conciliador designado ou nomeado pelo Poder Judiciário estaremos 

em face da mediação judicial. 

Nenhum dos critérios resolve definitivamente a questão. Note-se que cada 

vez mais há parcerias para implantação de serviços judiciários descentralizados em 

universidades junto aos núcleos de prática jurídica. O fato de haver uma mediação 

ocorrida em uma instituição de ensino privada dirigida pelo Poder Judiciário não a 



 

  

transforma a mediação judicial em mediação privada ou extrajudicial.  Da mesma 

forma os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), mesmo 

trabalhando com a prevenção de litígios, de forma pré-processual, com mediadores 

judiciais, não deixarão de fazer mediações judiciais.  

Fernanda Tartuce apresenta ainda seguinte situação: “quando no curso de 

uma demanda judicial, a adoção da mediação é estimulada ou sugerida pelo 

magistrado, ajustada sua realização fora do processo ela deve ser considerada 

judicial ou extrajudicial?” (TARTUCE, Fernanda, 2015, p.280).   

Não são poucas as controvérsias e seguindo o raciocínio doutrinário teríamos 

duas formas de responder a questão: a) prevalece a característica privada já que 

ocorre fora de uma unidade judiciária e portanto, a mediação é extrajudicial; b) como 

já há uma demanda judicial instaurada e a iniciativa foi do Poder Judiciário, a 

mediação é judicial. 

E retomando a provocação inicial: a) as mediações realizadas em unidades 

judiciárias (Cejusc) e que ocorrem de forma pré-processual, mantém a característica 

de mediação judicial; c) os acordos resultantes de mediações realizadas de forma 

privada (mediações comunitárias, por exemplo) que são apresentados para 

homologação judicial, continuam como mediação extrajudicial embora o acordo 

resultante seja um título judicial. Distingue-se, portanto, a mediação, do título que 

resulta como resultado da mediação. 

 

TEMA 3. DEVERES E PODERES 

 De antemão, devemos esclarecer que ao se abordar os deveres e os poderes 

do mediador e do árbitro, muitas vezes estes (poderes/deveres) se entrelaçam e se 

confundem reciprocamente. O que é considerado um poder ou direito, analisado por 

outro prisma, também poderá ser um dever. De qualquer forma o tema será posto 

de forma a delimitar cada um desses espaços, poderes/deveres para facilitar o 

estudo da matéria. 



 

  

 Certo é que dos deveres éticos, de discrição, de imparcialidade e de 

capacitação permanente advirão os poderes de exercer com aptidão (competência), 

independência, humanidade e diligência as funções de mediador e de árbitro para 

as quais forem eleitos, escolhidos ou aceitos pelas partes.  

 

3.1 Mediador: deveres 

O Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, em sua 

redação dada pela Emenda n.º 2, de 09.03.16 (Anexo III da Resolução 125 do CNJ),  

subdivide-se em três partes: a primeira trata dos princípios e garantias da 

conciliação e mediação judiciais; a segunda das regras que regem o procedimento 

de conciliação/mediação; a terceira parte dispõe  sobre as responsabilidades e 

sanções do conciliador/mediador.  

Todas as três subdivisões se completam para criar imperativos de conduta, 

verdadeiras pautas a serem seguidas pelo conciliador e pelo mediador (não 

somente a eles, mas também a todos os que participarem ou tiverem envolvimento 

na mediação), e assim, são a eles impostos, dentre outros, os seguintes deveres: 

I – Confidencialidade – se caracteriza no dever de preservar confidencial todas as 

informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, aqui 

entendida como autorização expressa, de forma escrita que visa dar segurança às 

partes envolvidas de que podem expressar seus sentimentos, seus interesses, suas 

razões, sem qualquer receio de quebra do dever de sigilo por cada um dos 

presentes à sessão ou reunião. A confidencialidade é uma característica do 

processo e o dever de sigilo é uma responsabilidade das pessoas; 

II – Dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem 

pública, os bons costumes, nem contrarie as leis vigentes – a título de exemplo 

podemos citar recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

(Apelação Cível n.º 70063695373, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/06/2015, onde foi desconstituída 

sentença homologatória de acordo obtido em procedimento pré-processual de 



 

  

mediação familiar. O Ministério Público apelou da decisão pelo fato de que foram 

verificadas omissões no ajuste efetivado pelo casal divorciando, omissões estas que 

se caracterizaram em prejuízo aos interesses e disposições respeitantes aos 

direitos indisponíveis do filho menor, afrontando assim o princípio fundamental do 

respeito às leis vigentes. No caso em tela, os dispositivos afrontados foram os arts. 

1.574, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, que prevê poder o juiz recusar-se 

a homologar acordo que não preserve suficientemente os direitos dos filhos ou de 

um dos cônjuges, e ainda o artigo 1.124-A do CPC, que prevê que o divórcio 

consensual poderá se dar por escritura pública, desde que, não hajam filhos 

menores;  

III – Dever de não poder ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos 

envolvidos, em qualquer hipótese, e mais ainda, dever de não prestar serviços 

profissionais de qualquer natureza aos envolvidos em processo de 

conciliação/mediação sob sua condução;  

IV - Dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus 

direitos e ao contexto fático no qual está inserido – decisão informada, o que 

significa dizer que a informação sobre todo o processo da mediação deve ser 

completa, clara, precisa, com regras de conduta e etapas devidamente esclarecidas; 

V – Dever de qualificação (aptidão) que habilite e legitime sua atuação como 

mediador e conciliador, com capacitação na forma da Resolução 125 do CNJ, 

observada a reciclagem periódica obrigatória para formação continuada – 

competência (aptidão); 

VI – Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, 

assegurado que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do 

trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando 

qualquer espécie de favor ou presente – imparcialidade; 

VII – Dever de estimular os interessados a aprender a melhor resolver seus conflitos 

futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição – 

empoderamento; 



 

  

VIII – Dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente como 

seres humanos merecedores de atenção e respeito – validação; 

IX – Dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos; assegurando-

lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, o que implica em 

liberdade de decisão sobre todo o processo de mediação, inclusive podendo 

interrompe-lo a qualquer momento – autonomia da vontade; 

X – Dever de manter-se imparcial durante todo o processo e de não forçar um 

acordo e não tomar decisões pelos envolvidos, o que implica em ausência de 

obrigação de resultado;  

XII – Dever de esclarecer aos envolvidos que eles, mediadores, atuam 

desvinculados da sua profissão de origem, ou seja, caso necessitem, requeiram e 

consintam as partes, poderá ser convocado profissional da área de conhecimento 

de que trata o conflito para orientação e aconselhamento, não podendo o mediador 

assim o fazer por mais que a sua área de atuação seja a do caso submetido à 

mediação, o que se justifica pelo impeditivo da quebra da imparcialidade – 

desvinculação da profissão de origem; 

XIII – Dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, 

compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exequíveis, gerando 

o comprometimento com seu cumprimento – compreensão quanto à conciliação e à 

mediação, ou seja, as partes devem ser orientadas acerca do que significa o 

caminho pelo qual optaram para solucionar o conflito posto e que não basta 

escrever no papel o acordo se não for viável sua compreensão, seu cumprimento, 

sua execução; 

XIV – Dever de exercer sua função com lisura, respeitando os princípios que 

informam os métodos consensuais e as regras da Mediação; 

XV – Dever de proporcionar ambiente adequado para que os advogados atendam 

ao disposto no art. 48, §5º, do Código de Ética e Disciplina da OAB (diz respeito à 

fixação de honorários e não diminuição em caso de acordo), observadas as demais 

normas previstas no CPC e no Estatuto da Advocacia; 



 

  

XVI – Dever de informar aos envolvidos na mediação, com a interrupção da sessão 

e a substituição dos conciliadores/mediadores, em caso da presença de motivos de 

impedimento e suspeição, que são os mesmos aplicados aos juízes – previsão 

expressa a este respeito; 

XVII – Dever de informar com antecedência ao responsável para que seja 

providenciada sua substituição, em caso de impossibilidade temporária do exercício 

da função. 

 

3.2 Mediador: poderes/direitos 

I – aceitar ou excursar-se a aceitar a mediação do caso; 

II – ser remunerado pelo seu trabalho ou escolher atuar como voluntário, 

independente de remuneração; 

III – conduzir o processo consensual com autonomia e independência sem 

necessidade de se reportar a quem quer que seja a não ser às partes que o 

escolheram ou o aceitaram como mediador; 

IV – escolher a ordem de fala e escuta e o momento adequado para intervir na 

comunicação para redirecionar a conversa ao caminho da solução adequada; 

V – ouvir separadamente as partes (cáucus) em momento que entender adequado; 

VI – suspender a sessão ou reunião nos casos de impasse ou quando por 

quaisquer outros motivos reputar necessário para o melhor encaminhamento da 

conversa; 

VI – recomendar urbanidade e disciplina na organização da conversa solicitando 

ingresso e retirada de pessoas do ambiente a fim de que o processo de fala, escuta, 

decisões informadas (pelos interessados), possa se desenvolver de forma a 

alcançar os resultados desejados pelas partes; 



 

  

VII – redigir ou recomendar a redação do acordo, respeitada a autonomia das 

partes, em linguagem mediadora, neutra e não adversarial; 

VII – recomendar, com a anuência das partes, a admissão de outros mediadores 

para funcionar no procedimento (co-mediação) nos casos que envolvam família ou 

sempre que entender estar diante de questão complexa que justifique a co-

mediação; 

VIII – sempre que julgar necessário, alertar as partes sobre a necessária 

confidencialidade a ser observada no processo e sobre o dever de sigilo que todos 

os presentes à sessão de mediação devem cumprir; 

IX – solicitar às partes as informações que entender necessárias para facilitar o 

entendimento; 

X – declarar o termo final da mediação quando entender não se justificarem mais 

esforços para a obtenção de consenso. 

 

Árbitro – deveres 

Estipula a Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a 

arbitragem, com suas alterações subsequentes, em especial a Lei n.º 13.129, de 

2015, que no desempenho de sua função, o árbitro está submetido aos seguintes 

deveres: 

I – dever de proceder com imparcialidade; com independência, competência, 

diligência e discrição; 

II - dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida 

justificada quanto à sua imparcialidade e independência (dever de revelação); 

III - dever de conduzir o procedimento arbitral, respeitando e fazendo respeitar no 

procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, e de 

seu livre convencimento; 



 

  

IV - dever de tentar, no início do procedimento, a conciliação das partes; 

V – dever de tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a 

realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante 

requerimento das partes ou de ofício; 

VI – dever de proferir sentença arbitral, parcial ou não e no prazo determinado; 

VII – dever de corrigir qualquer erro material da sentença arbitral; 

VIII – esclarecer alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, 

ou se pronunciar sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 

decisão, decidindo no prazo legal ou em prazo acordado com as partes, aditando a 

sentença arbitral e notificando as partes; 

IX – dever de prolatar sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos 

os pedidos submetidos à arbitragem; 

XII – dever de sigilo, confidencialidade da arbitragem; 

XIII – dever de disponibilidade. 

 

3.4 Árbitro: poderes/direitos 

Dentre os poderes/direitos do árbitro (ou do tribunal arbitral) estão: 

I – aceitar ou excursar-se a aceitar a nomeação para o encargo; 

II - determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que 

julgar necessárias; 

III – instituída a arbitragem, e considerando haver necessidade de explicitar questão 

disposta na convenção de arbitragem, elaborar, juntamente com as partes, 

compromisso, ou adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da 

convenção de arbitragem; 



 

  

IV – estabelecer as regras do procedimento da arbitragem, se tal mister for a ele (ou 

ao tribunal arbitral) delegado pelas partes; 

V – disciplinar o procedimento a ser seguido na arbitragem no caso de não haver 

estipulação acerca do procedimento; 

VI – direito de tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a 

realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, de ofício ou a 

requerimento das partes; 

VI – requerer à autoridade judiciaria que conduza a testemunha renitente, 

comprovando a existência da convenção de arbitragem; 

VII – expedir carta arbitral solicitando ao órgão jurisdicional nacional que pratique 

ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato 

solicitado pelo árbitro; 

VIII - proferir sentença arbitral, parcial ou não, não sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário; 

IX – em casos de pluralidade de árbitros (tribunal arbitral) declarar seu voto em 

separado, quando divergir da decisão tomada pela maioria; 

X – decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 

existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória (competência-competência); 

XI – de receber remuneração pelo exercício de suas funções.  

 

TEMA 4. HABILIDADES / COMPETÊNCIAS 

 Habilidade, por definição, é a qualidade de ser hábil, e ser hábil é ter aptidão 

para alguma coisa, aqui, quando nos referidos a habilidades para ser mediador ou 

árbitro, estamos falando dos requisitos essenciais para o exercício de tal função. 



 

  

Dentre elas podemos relacionar o conhecimento, a inteligência (emocional e 

social), aptidão técnica, sagacidade – compreendida como a capacidade de 

aprender, depreender ou interpretar algo; e perspicácia (compreensão e 

observação), além de outras tantas que vão se juntar aos chamados requisitos e 

habilidades que a própria legislação relaciona com a finalidade de traçar um perfil 

do que se considera como o perfil adequado para o exercício de tais funções.  

 Quando essas habilidades são exercidas e aplicadas em casos reais elas se 

transformam em competências.  

Nos treinamentos, nas capacitações que se fazem desses auxiliares da 

justiça, há a aplicação de exercícios que em casos simulados permitem aplicação de 

habilidades, são desenvolvidas capacidades específicas a fim de que esses 

auxiliares da justiça possam em momento posterior, ao se depararem com casos 

complexos da realidade, aplicar esses conhecimentos. 

Sempre que necessário, terão de resolver os incidentes que vierem a ocorrer 

nos casos reais que a eles forem submetidos.  

O desiderato será a efetiva aplicação dessas habilidades em casos da 

realidade e quando isso acontecer e modificar a realidade das pessoas teremos 

árbitros e mediadores competentes. 

 

4.1 Do mediador 

Houve uma significativa atenção aos requisitos necessários para assumir a 

importante função de mediador, esse terceiro imparcial escolhido ou aceito pelas 

partes, facilitador da comunicação e ponto central ao adequado funcionamento da 

mediação (judicial ou extrajudicial). 

 A preocupação com a qualidade do mediador é a mesma, sejam suas 

atividades prestadas perante o Poder Judiciário (mediação judicial), sejam perante 

os particulares e até mesmo em Câmaras privadas (mediação extrajudicial). 



 

  

Do mediador judicial, conforme a Lei de mediação (art. 11), exige-se alguns 

requisitos e habilidades: 

a) Seja capaz; 

b) Seja graduado há pelo menos dois anos em curso de ensino superior em 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; 

c) Tenha obtido capacitação adequada; 

d) Essa capacitação tenha sido em escola ou instituição de formação de 

mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM ou pelos tribunais; 

e) Tenham sido observados na capacitação os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o 

Ministério da Justiça. 

f) Após o cumprimento de todas essas exigências para a obtenção de sua 

regular capacitação, terá ainda de pleitear inscrição em cadastro de 

mediadores dos tribunais para obter a habilitação ou a autorização para 

atuar em mediação judicial (art. 21 da LM). 

Encontramos ainda na Resolução 125 do CNJ, exigências específicas com 

relação à capacitação dos Conciliadores e Mediadores: 

a) A capacitação deverá se dar na forma prevista no Anexo I da referida 

Resolução, anexo este que traz as Diretrizes Curriculares a serem 

seguidas no curso preparatório; 

b) Devem submeter-se a aperfeiçoamento permanente e a avaliação do 

usuário - o que é de certa forma é requisito inovador pois oportuniza aos 

partícipes da mediação interferir, opinando sobre a conduta do mediador e 

sobre o próprio processo de mediação, o que contribuirá para um 

aperfeiçoamento do instituto em si; 

c) Devem se submeter a estágio supervisionado após sua capacitação. 



 

  

 

TEMA 5. LIMITES E ÉTICA 

Os limites e os princípios éticos a serem seguidos pelos Mediadores, 

Árbitros, e Conciliadores estão previstos na Lei n.º 13.140/2015 – que dispõe sobre 

a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a 

auto composição de conflitos no âmbito da administração pública (arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º 14º, 30 e 31); na Lei n. º 13.105/2015 - Código de Processo Civil (art. 166, 

167, § 5º, 170, 171,172 e 173) e mais especificamente, na Resolução 125, de 29 de 

novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito 

do Poder Judiciário e dá outras providências.  

Estes são os principais diplomas que norteiam a conduta e princípios éticos a 

serem seguidos e respeitados por estes novos personagens, entretanto, especial 

destaque deve ser dado ao Anexo III da Resolução 125 supracitada, pois este 

anexo nada mais é do que o Código de Ética de Conciliares e Mediadores Judiciais, 

instituído com a finalidade de criar pautas, imperativos de conduta que deverão ser 

seguidos por todos aqueles que atuarem nestas condições e a subjunção ao mesmo 

por parte de conciliadores e mediadores está expressamente prevista no § 4º do art. 

12 da Resolução 125, do CNJ, o qual dispõe que os mediadores, conciliadores e 

demais facilitadores de diálogo entre as partes ficarão sujeitos ao código de ética 

estabelecido naquela Resolução. 

Roberto Portugal Bacellar 
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