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Nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2012 foi realizada a XIII 
Semana Jurídica da Faculdade de Direito da FAAP, que foi 
aberta por seu diretor, o prof. Álvaro Villaça Azevedo. No 
seu pronunciamento, ele salientou: “Essa nossa semana 
de estudos com a vinda de muitas personalidades do 
mundo jurídico já se tornou uma tradição. Nesta manhã 
vamos ter a oportunidade de ouvir a ministra do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) Fátima Nancy Andrighi, e 
o professor e renomado advogado Arnoldo Wald, que 
abordarão, principalmente, o tema arbitragem.
Há mais de 20 anos, quando estava dando aula para 
os meus alunos, disse que a arbitragem era um sonho. 
Hoje, principalmente devido ao empenho de pessoas 
como a ministra Fátima Nancy Andrighi e o advogado 
Arnoldo Wald, o sonho se fez realidade. Atualmente, 
a arbitragem e a mediação são instrumentos de grande 
relevância na área judiciária, pois trazem a possibilidade 
de solucionar melhor os litígios. Nós precisamos negociar 
evitando excessos de litígios na Justiça. 

Embora as leis vigentes, pugnem pela regência da boa-fé 
entre os contratantes, nem sempre isso ocorre, deman-
dando conflitos que necessitam de solução.
Esse tipo de solução de conflitos tem que crescer cada 
vez mais para que possamos liberar o Poder Judiciário 
do excesso de processos que vem angustiando a todos, 
inclusive às partes, porque é sempre melhor ter uma de-
cisão mais rápida do que ficar aguardando, às vezes, um 
ministro ou juiz fixar um árbitro judicial, que, na verdade, 
não vai fazer melhor do que aquele perito que poderia 
ter sido escolhido pelas partes e que já teria resolvido o 
conflito, fazendo, com isso, a Justiça prosperar.”

FÁTIMA NANCY ANDRIGHI
A ministra do STJ, Fátima Nancy Andrighi, assim se 
expressou: “Estou muito feliz com o convite para fazer 
uma palestra para os jovens que cursam a Faculdade 
de Direito da FAAP. Vim aqui com a intenção de fazer 
uma pequena reflexão com todos vocês sobre as novas 
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Momentos antes da abertura oficial da XIII Semana Jurídica da FAAP, uma conversa 
descontraída entre o advogado Arnoldo Wald (a partir da esquerda), a presidente 
do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho; a ministra do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Fátima Nancy Andrighi; e o diretor da Faculdade 
de Direito da FAAP, prof. Álvaro Villaça Azevedo.



perspectivas da mediação no Brasil. A mediação é uma 
porta importante que nos leva a uma forma adequada de 
soluções de conflitos e que pode representar na vida de 
cada um de vocês, na vida profissional de um bacharel de 
Direito, uma maneira eficaz de diluir velozmente muitos 
conflitos entre as pessoas e as organizações.
Existe uma diferença fundamental entre solucionar con-
flitos e diluir conflitos. O juiz soluciona conflitos. Na me-
diação e na conciliação, nós diluímos. Diluir, no sentido 
da sabedoria chinesa, é eliminar para sempre qualquer 
tipo de mágoa que possa ter ficado com o conflito.
Hoje, exige-se do juiz que tenha uma mão forte, mas que 
faça uso dela com a necessária leveza de espírito. Esse 
panorama paradigmático exige do juiz um novo perfil: ele 
deve saber aplicar a lei, mas, ao mesmo tempo, precisa 
dar-lhe um toque de altruísmo, de caridade, de equida-
de, o que significa, na verdade, aplicar a lei de forma 
humanizada. É proibido ao juiz contemporâneo passar 
pela sua vida de magistrado apenas proferindo sentenças, 
aplicando a lei, sem se preocupar com o destinatário das 
sentenças, sem atentar para as consequências da ordem 
judicial! O mundo contemporâneo exige um juiz com uma 
função pacificadora. Um verdadeiro serenador de almas 
e não apenas um solucionador de conflitos.
É proibido ao juiz contemporâneo pensar que só com o 
exercício dedicado à função fará justiça! Na verdade, o que 
quero dizer é que é proibido ao juiz envelhecer. Envelhecer 
é pensar que está tudo feito e acabado, naquela clássica 
expressão que nós cansamos de ouvir: ‘É bom que fique 
tudo como está.’ Envelhecer é a desistência dos nossos 
desafios, e os desafios a vida nos apresenta a todo instante.

O Poder Judiciário clássico, orientado pelas codificações 
de Penal, Civil, Constitucional e seus respectivos pro-
cedimentos, é indispensável. Sem dúvida nenhuma, é 
indispensável porque tem como objetivo a sólida tutela 
do cidadão que tenha algum dos seus direitos ameaçado 
ou lesado. Porém, é possível, diante de uma violação 
ou ameaça de lesão a um direito, vislumbrar um outro 
caminho. Um outro caminho que pode ser trilhado, mas 
não com os olhos postos na técnica, naquela técnica 
ortodoxa do processo, mas com um novo olhar sobre o 
conflito. E esse novo olhar com uma nova direção, ge-
nuflexo a um axioma: não fazer ao próximo o que não 
queres que te faça!
Esse axioma universal deve ser sintonizado com o 
princípio imperativo categórico enunciado pelo filósofo 
Immanuel Kant: ‘Age na tua vida de tal forma que a 
norma na tua ação possa ser tomada como uma lei 
universal!’
Não se pode conceber a paz social sem a paz jurídica. 
Todos sabemos que o processo clássico nunca considera 
a mágoa para julgar. O juiz está acostumado a trabalhar 
com problemas cuja solução deve impor às partes e não 
com a visão posta nas pessoas que estão enfrentando 
aquele problema. Esse é o mais significativo traço que 
diferencia e distancia o procedimento judicial do proce-
dimento de mediação. 
O cidadão, quando ajuíza um processo, logo após a 
contestação, desaparece da cena judiciária. E na cena 
permanece apenas o brilho de cada advogado, que pas-
sam a se digladiar com teses e contrateses. A mediação 
é exatamente o oposto: ela considera atentamente as 

A ministra Fátima Nancy Andrighi diz que é com a mediação que se pode diluir velozmente muitos conflitos entre as pessoas e as organizações.



pessoas em conflito como os verdadeiros atores da cena 
judiciária. Por isso, com todo o respeito aos que pensam 
diversamente, tenho para mim que a mediação jamais po-
derá ser judicial, porque a judicialização exige processo.
O processo exige cumprimento de atos processuais sole-
nes, concatenados sob pena de invalidade. Sendo de todo 
impraticável, nesse contexto de formalismo e tecnicismo, 
atentar para a consideração do sentimento das pessoas 
envolvidas no conflito. E a alma da mediação consiste 
exatamente na busca do equilíbrio dos sentimentos das 
pessoas em conflito.
A mediação é uma proposta que não tem qualquer liame 
com a ossificação dos procedimentos repetitivos, ou os 
chamados procedimentos modernos, que não passam de 
alterações insignificantes. A mediação no Brasil, sem um 
propósito de transcendência, é uma ideia vazia e estreita. 
Temos, portanto, o dever de criar novos parâmetros do 
conceito que está sendo divulgado de mediação.
Há uma sensível diferença entre mediação e arbitragem.
Na arbitragem temos um terceiro, o árbitro, que também 
julga, profere a sentença arbitral. Já o mediador é uma 
pessoa treinada para fazer as pessoas em conflito dialo-
garem e por elas mesmas encontrarem o caminho para 
a solução do conflito. E há ainda o conciliador judicial, 
ou o conciliador dos Juizados Especiais, que é aquela 

pessoa treinada também pelos Tribunais para propor e 
mostrar às partes o quão é mais fácil seguir o caminho 
do acordo. A diferença entre conciliador e mediador é 
que o conciliador pode sugerir os termos do acordo, e o 
mediador jamais poderá sugerir alguma coisa! O media-
dor é treinado para incentivar as pessoas a exercitar o 
diálogo assertivo: falar exatamente o que estão sentindo 
para poderem encontrar juntas, por elas, o caminho para 
a solução do conflito.
O conflito, sempre para nós, foi sinônimo de sentimento 
negativo e por isso o homem predispõe-se a solucioná-
-lo. Instala-se, entretanto, um verdadeiro paradoxo 
quando, em vez de administrar o conflito, administra-se 
o consenso apenas para evitar um olhar mais apurado 
daquele conflito.
Evidentemente, todos sabemos que os conflitos são na-
turais e não há um ser humano sob o Sol que não tenha 
passado por um conflito, em relação a algum vizinho, 
com um amigo, com um estranho ou com os familiares. 
Diante da mediação, é preciso entender que o mediador 
jamais fará justiça. Esta é uma função precípua do Poder 
Judiciário.
O mediador tem a função de apaziguar essas almas. Ele, 
na verdade, é um novo personagem na cena do conflito, e 
o seu trabalho é conduzir com muita habilidade as partes 
para que elas, por elas mesmas, encontrem a solução 
do conflito que criaram. Ele, o mediador, deve ensinar 
as pessoas em conflito a pensar, expressar específica e 
efetivamente o que elas estão sentindo e também lhes 
ensina a não optar por escolhas ilusórias dentro daquele 
conflito.
O juiz sempre trabalha com fatos passados. Já o mediador 
trabalha sempre para a reconstrução do amanhã, e con-
duz as pessoas em conflito a exteriorizar o que desejam 
para o presente e o que almejam para o futuro. Isso, por 
exemplo, é muito importante nas questões de família!
á O que é que um juiz consegue julgar numa questão 
de família?
á Qual é o Código que existe neste mundo que diz qual 
é a posição correta do juiz?
Entregar o filho ao pai, tirar da mãe, tirar do pai e passar 
para a mãe, tirar dos dois e passar para os avós e assim 
por diante.
Não existe quase nada para ajudar o juiz. Então é preciso 
de um mediador nessa hora, quando ele inicia o seu traba-
lho dizendo: ‘Esqueçam o passado. Digam-me o que vocês 
querem daqui para a frente com o seu casamento, com 
a guarda dos filhos, com a regulamentação de visitas.’
Existe, portanto, uma distância abismal no modo de 
trabalhar do Poder Judiciário via processo e aquele do 
mediador. O mediador irá buscar o diálogo assertivo e 
por isso é impostergável que façamos uma reengenha-
ria, uma reciclagem, uma mudança profunda de todos 
os operadores do Poder Judiciário para a compreensão 
da troca do processo adversarial pelo não adversa-
rial. Essa mudança, para ocorrer, exige a participação 
de toda a sociedade. E essa sociedade precisa passar 

A ministra Fátima Nancy Andrighi ressalta que é o diálogo conduzido pela 
mediação que pode substituir a força implacável de uma sentença judicial.



a confiar nesse novo modelo para resolver conflitos.
Um terreno fértil para se iniciar essa mudança é lançando 
as sementes aqui na Faculdade de Direito da FAAP, para 
que os futuros advogados que aqui se formarem lutem 
pelas formas não adversariais para solucionar conflitos.
Hoje, o que se percebe é que a ansiedade com que vive-
mos não nos permite ouvir muito nem esperar pelo que o 
outro tem para dizer. Os juízes têm menos de 5 min para 
perguntar às partes se elas querem um acordo e assim 
passam logo à próxima audiência porque eles necessa-
riamente têm de cumprir um determinado número de 
audiências naquela tarde. E as pessoas que chegam pela 
primeira vez à Justiça gostariam muito de conversar, falar 
com o juiz. E todo cidadão tem o direito constitucional 
de, um dia, estar com o juiz que vai julgar a sua causa.
Infelizmente, os nossos juízes se afastaram muito dos 
cidadãos. Entretanto, não deveria ser assim, visto que o 
nosso ideal seja ter uma justiça humanizada. Atualmente, 
é o advogado que funciona como um para-choque do 
Poder Judiciário. O advogado é o primeiro a receber as 
pessoas em graus de desgaste total, chegando até eles 
extremamente nervosas, traumatizadas. É por isso que 
os advogados são tão importantes, pois são eles que di-
recionam aquelas emoções diretamente para o Judiciário.
Quantas vezes já se ouviu as pessoas que saem de 
uma sala de audiência dizerem: ‘Mas o juiz não deixou 
eu falar. Eu queria falar com ele, mas não houve tempo 
para isso...’ É muito diferente com um mediador, que faz 
uma investigação permanente para descobrir qualquer 
mensagem subliminar e também o sentido de cada pa-
lavra usada pelas partes em conflito. As partes chegam 
apresentando uma visão ilusória dos fatos e, conduzidas 
pelo mediador, passam a ter uma visão integrada, sem, 
contudo, haver sua interferência direta.
O dever básico do mediador é ter muita paciência e 
procurar neutralizar os sentimentos fortes (raiva, tristeza 
etc.) para conduzir as partes a uma visão responsável, 
fazendo-as deixar de pensar no conflito e partirem para o 
diagnóstico e a solução encontrada por elas mesmas. 
A mediação visa, portanto, ensinar a pessoa a raciocinar, 
criando uma segunda consciência. É dever do mediador 
também nunca se envolver, ser, porém, gentil com as 
pessoas e duro com os conflitos.
Por todos esses conceitos e valores, ouso afirmar: é erra-
do dizer que a mediação serve para desafogar o Judiciário, 
essencialmente porque as premissas e metodologia de 
uma são opostas à ortodoxia do outro!!!
O papel educativo da mediação, além de conscientizar a 
parte da sua própria situação, conduz à compreensão da 
outra pessoa, dos seus valores, desejos, necessidades 
etc., compatibilizando interesses e gerando afinidades, 
ao contrário do que ocorre no Judiciário.
O perdedor de uma ação judicial guarda para sempre 
aquela sentença. Enquanto a busca consensual do 
conflito aproxima, preserva e até fortalece as relações 
havidas antes do conflito, propiciando uma continuida-
de futura dessas relações. Isso é uma coisa que não 

acontece quando é uma sentença que decide o conflito.
Aprende-se mais e, para mim, essa é uma condição 
vital, além do que, na opção pela mediação, geralmente 
chega-se a uma solução mais justa, visto que ela é fruto 
do respeito pela diversidade no lugar da adversidade.
A mediação também tem uma outra virtude importante: 
a de provocar o abrandamento na alma dos envolvidos, 
o que proporciona, ao final, um desenlace mais rápido 
e menos doloroso do conflito, ao contrário do que sem-
pre ocorre com o processo judicial, que pode até durar 
indefinidamente, pela interposição de sucessivos e in-
termináveis recursos, provocando sempre um tramitar 
desassossegado do processo judicial. 
Mas, para que se adote definitivamente a mediação, 
é preciso que não se proceda de forma omissa, como 
ocorreu com a figura do conciliador judicial instituída pelo 
Código do Processo Civil, mas até agora nenhum Tribunal 
deste País criou a carreira de conciliador judicial para o 
procedimento sumário. Se nós já tivéssemos a carreira 
do conciliador judicial, a carreira do mediador teria muito 
mais portas abertas para que os alunos encontrassem 
colocação depois de formados.
Não se pode improvisar como se tem feito até agora 
para realizar as conciliações, desviando funcionários, 
buscando caridosos profissionais que se dispõem a pres-
tar serviços, muitas vezes sem remuneração adequada 
e com pouco ou um treinamento muito rápido, fazendo 
com que se desprestigie e se coloque em risco o instituto 
da conciliação.
É preciso profissionalizar a mediação!
Nenhum ato temporário ou improvisado, nos moldes em 
que os Tribunais de Justiça têm feito até agora, irá dar 
os frutos que o instituto da mediação tem condições de 
trazer. Penso que a institucionalização da mediação no 
País deve sair da esfera do Poder Judiciário, o qual deve 
retornar à sua precípua função, que é julgar atento ao 
seu significativo estoque de processos que aguardam 
decisões.
Acredito que, hoje, a Defensoria Pública é a instituição 
que tem as melhores condições e estrutura para criar o 
seu departamento de Mediação. Ademais, será sempre a 
gloriosa Defensoria Pública o palco mais adequado para 
humanizar a relação entre os contendores. 
Para finalizar o meu raciocínio, quero lembrar de um 
decreto do século XII, com o qual um imperador chinês 
quis resolver o problema de Justiça vivenciado no País. 
Dizia o decreto do imperador: ‘Ordeno que todos aque-
les que se dirigirem aos Tribunais sejam tratados sem 
nenhuma piedade, sem nenhuma consideração e de tal 
forma que se desgastem tanto da ideia do Direito, quanto 
se apavorem com a perspectiva de comparecer perante 
um magistrado.’ Claro que a ideia desse imperador era 
a de diminuir o fluxo de conflitos.
No seu decreto, ele explicava: ‘Assim eu desejo, para 
evitar que os processos se multipliquem assombrosa-
mente, o que ocorreria se inexistisse o temor de ir aos 
Tribunais, e principalmente se os homens concebessem 
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a falsa ideia de que teriam à sua disposição uma Justiça 
ágil e acessível, além do que se pensassem que os juízes 
fossem sérios e competentes. Caso essa falsa ideia se 
formar, os litígios ocorrerão em número cada vez maior, 
e a metade da população seria insuficiente para julgar 
os conflitos de outra metade.’
Naturalmente, esse imperador queria introduzir providências 
muito radicais na Justiça. Ao contrário, nós temos que lutar 
para ter sempre acesso à Justiça. E, para tanto, precisamos 
abrir uma nova estrada que devemos estar preparados e 
dispostos a ajudar a construir e pavimentar. Precisamos 
nos engajar com a busca do abrandamento dos conflitos 
existenciais, sociais e judiciais, por meio de um verdadeiro 
instrumento que é o agente da transformação: o diálogo 
conduzido pelo mediador, substituindo a força implacável 
da sentença que sempre corta à carne viva!”

ARNOLDO WALD
O prof. Arnoldo Wald abordou o tema Arbitragem e o 
mercado de trabalho dos advogados, mas inicialmente 
ele procurou destacar as qualidades da ministra Fátima 
Nancy Andrighi afirmando: “Na realidade, quem trouxe 
para o STJ uma nova visão de Direito foi a ministra Fáti-
ma Nancy Andrighi. Uma visão equitativa e construtiva, 
que lembra um pouco aquela imagem de Rafael, quando 
ele representa a Justiça de olhos abertos, um dos raros 
quadros em que, no Vaticano, encontramos uma Justiça 
dinâmica de olhos abertos!!!
Interessante é que um pintor o tenha feito. Mas, se ti-
véssemos que trazer isso para o STJ, certamente seria 
essa a situação, essa é a visão da dinâmica e lutadora 
ministra Fátima Nancy Andrighi.
Lembro-me de que, há mais de uma dezena de anos, ela 
dizia que as cláusulas iníquas não podiam prevalecer; 
que o juiz tem não apenas a função de aplicar a lei, mas 
de corrigir as lacunas em virtude de normas obsoletas. 
É preciso fazer com que o Direito acompanhe a evolução 
do Brasil. Não basta a evolução tecnológica e econômica, 
é preciso evoluir o Direito. E, dentro desse quadro, duas 
áreas foram muito importantes na vida de trabalho da 
ministra. A primeira foi, certamente, a mediação, da qual 

ela se tornou a pregadora numa cruzada cívica pelo Brasil 
afora e que deu resultados. E a outra foi na arbitragem, 
pois seguramente pode-se dizer que sem a sua atuação 
não teríamos esse instituto no nosso País.
Quem fez com que a Lei da Arbitragem pudesse ter o 
sucesso que teve e que tem no Brasil foi o STJ e, nele, 
incontestavelmente, a guia, a líder, a ‘musa da arbitragem’ 
foi Fátima Nancy Andrighi. Porque ela lutou incessante-
mente pela arbitragem, explicando, justificando e até 
brigando quando foi necessário. Porém, mais que tudo, 
ela soube convencer não apenas pela sua insistência, 
mas pela clareza!”
Em seguida, na sua exposição, o advogado Arnoldo Wald 
ressaltou: “Conciliação, mediação e arbitragem são 
fórmulas de solução de conflitos – em certo sentido são 
até complementares – em uma época em que o Judiciário 
não tem mais condições de dar soluções rápidas e efi-
cientes, quando nós temos em curso mais de 90 milhões 
de processos, uma situação na qual, na realidade, os 
Tribunais estão se engasgando para concluir.
O tempo nos negócios fica cada vez mais bem definido e 
planejado, enquanto o tempo na Justiça é incerto e não 
está conseguindo ter a evolução que deveria ter. É por 
isso que precisamos mais de conciliação, mediação e no 
Direito de Família, de arbitragem.

O advogado Arnoldo Wald falou com muita maestria sobre o tema Arbitragem 
e o mercado de trabalho dos advogados.



A arbitragem tenta conciliar as duas visões: encara o 
passado, pois há um status quo a restabelecer, no qual 
houve uma lesão de direito presumido, mas, por outro 
lado, nós queremos dar a essa lesão de direito uma so-
lução viável e eficiente.
O grande valor que surgiu no Direito moderno é a eficiência.
Antigamente, havia uma frase na qual se dizia: ‘Que a 
Justiça prevaleça mesmo se o mundo tiver que perecer!’
Ninguém mais quer tal Justiça no mundo! A realização 
da Justiça não é um modo de fazer desaparecer o mun-
do!?!? É um meio para fazer com que as pessoas vivam 
e realizem os seus ideais.
É possível assim começar com uma mediação, se não 
der certo vamos para a arbitragem e outras vezes vamos 
direto para a arbitragem e simultaneamente tentamos 
uma conciliação.
Na realidade, a arbitragem moderna teve no Brasil três 
pilares: o primeiro é a Lei da Arbitragem, Nº 9.307, de 
1996 (de autoria do senador Marco Maciel); o segundo, 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reconhe-
cer a constitucionalidade da arbitragem; e o terceiro, a 
homologação e a retificação da Convenção de Nova York.
A rapidez com que o Brasil assinalou a arbitragem é uma 
lição para o mundo. Criamos aqui a segurança jurídica para 
a arbitragem e fizemos com que os advogados, as partes 
e os magistrados pudessem confiar na arbitragem. Simul-
taneamente, criamos instituições, Câmaras de Arbitragem 
(hoje existem mais de cem) e cursos de Arbitragem e Me-
diação em Faculdades, como o que existe aqui na FAAP.
A arbitragem é um instituto eficiente. Nós temos, no 
Brasil, uma das normas constitucionais que só o nosso 
País tem! Assim, o Artigo 37, com a redação da Emenda 
Constitucional, destaca: ‘O Estado tem que ser eficiente.’ 
Nenhuma Constituição no mundo tem essa norma, mas é 
porque alguns acharam que o Estado era inerentemente 
ineficiente...
Então é uma determinação constitucional: se alguém 
que trabalha para o Estado, se o funcionário público não 
for eficiente, vocês podem dizer que ele está burlando a 
Constituição. Portanto, o Poder Judiciário também tem 
que ser eficiente. Para que não houvesse dúvida, houve 
uma Emenda Constitucional dizendo: ‘Todos os processos 
têm que ser decididos em tempo razoável.’ É por isso que, 
hoje, temos decisões arbitrais que têm a vantagem de 
serem flexíveis, quando se conhecem as pessoas e elas 
podem conversar e perguntar.
Na minha vida de árbitro tive alguns casos muito inte-
ressantes em que a arbitragem levou a um acordo, seja 
pela realização da arbitragem, seja pela não realização 
da arbitragem, seja pelas discussões em torno da arbi-
tragem. Um dos aspectos mais importantes em matéria 
de arbitragem é a ética, porque, na realidade, o árbitro é 
o verdadeiro magistrado. Ele tem que ter independência 
e imparcialidade. Aliás, não basta ser independente, é 
preciso ser também imparcial, ou seja, que o árbitro não 
tenha nenhum vínculo de qualquer tipo com as partes. 
E ele também não pode ficar só na aplicação do Direito, 

precisa ter uma visão econômica, uma visão humana e 
uma visão social do problema. Não precisa ser socialista, 
mas tem que ter uma visão social do problema. Compre-
ender o que é que está acontecendo em cada caso, quais 
são as circunstâncias.
A Constituição diz que todo mundo tem, no contraditório, 
o direito de falar. Não basta ter o direito de falar, deve ha-
ver também o direito de ser ouvido. Isso porque, algumas 
vezes, a pessoa fala e não é ouvida. Até dizem que isso 
acontece em alguns Tribunais... Porém, em arbitragem, 
isso não costuma acontecer.
Na arbitragem, em geral, as partes saem meio felizes e 
meio infelizes, porque não dá para atender aos ‘sonhos’ 
de cada uma delas. Mas sempre se evita que haja um 
prejuízo indevido. Então, talvez possamos dizer que a 
arbitragem é a prática da arte do possível!
É, porém, muito importante destacar para essa plateia de 
jovens estudantes de Direito que a arbitragem representa 
para vocês um novo mercado de trabalho. O advogado 
pode ser árbitro, pode ser advogado das partes, pode ser 
perito legal, especialmente quando se trata de matéria 
de Direito internacional, e pode até ser parecerista em 
questões mais complexas.
A arbitragem tem crescido muito nos últimos dez anos no 
Brasil, em especial a arbitragem internacional. De 2008 
para 2011 nós dobramos as arbitragens, as partes brasi-
leiras se multiplicaram, as arbitragens sediadas no Brasil 
cresceram muito, a aplicação da lei brasileira também, 
o número de árbitros brasileiros aumentou e eles estão 
funcionando tanto em arbitragens feitas no Brasil, quanto 
no exterior. Esse aumento de árbitros fez com que nós 
pudéssemos ter soluções em casos de arbitragem, em 
prazos relativamente curtos se comparados com os pra-
zos da Justiça. A arbitragem comercial tem sido realizada 
em, no máximo, dois anos, ou até em tempo bem menor.
O senador Marco Maciel, autor da Lei da Arbitragem, 
disse: ‘É imprescindível desenvolver no Brasil uma cultura 
da arbitragem, para que a lei seja não apenas adequada-
mente apreendida pela sociedade, mas também crescen-
temente aplicada.’ Essa frase é muito importante. Nós 
vivemos no mundo da urgência, ou talvez na arrogância 
da rapidez. Ninguém mais tem tempo. Não se pode ouvir, 
não se quer ouvir. Então, também é preciso contrapor a 
essa urgência a audácia da esperança, através de uma 
arbitragem criativa com a apresentação de soluções 
adequadas, eficazes e socialmente úteis.
Um grande jurista italiano chegou a dizer que, na atual 
crise de valores, o mundo pede aos juristas ideias no-
vas e não apenas sutis interpretações. Na realidade, o 
que se espera do Direito novo são melhores soluções 
na aplicação da Justiça. O Direito não é meio de fazer 
apenas discussões acadêmicas. Elas são importantes, 
bonitas, mas não são suficientes. É preciso criar um 
mundo novo, para o Brasil novo, para o nosso País, que 
já é a sexta economia do mundo, um Direito novo que 
atenda melhor a nossa sociedade e é o que a arbitragem 
pretende oferecer.”
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No dia 11 de abril de 2012 aconteceu o segundo dia 
da XIII Semana Jurídica da FAAP, quando ocorreram as 
palestras da profa. Agda Arruda Barbosa sobre o tema 
Mediação em Direito de Família, e da profa. Giselle Gro-
eninga, diretora nacional de Relações Interdisciplinares 
do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 
que falou sobre a Aplicação da Psicologia na mediação.

AGDA ARRUDA BARBOSA
A advogada e professora das áreas de Direito Civil e de 
Direito de Família e Sucessões, Agda Arruda Barbosa, 
disse: “Na escala dos litígios, o primeiro mais difícil é o 
que envolve a relação familiar, visto que as relações 
são advindas do afeto, e o segundo com maior frequên-
cia entre os conflitos graves é o direito de vizinhança, 
porque envolve também relações continuadas.
Assim, se você fizer um acordo com o vizinho, depois vai 
ter que conviver com ele o resto da vida. Se você ficou 
desgostoso porque fez o acordo e não ganhou a causa, 
vai ter que conviver com esse vizinho depois. Imagine-
-se alguém que investiu tudo que tinha para comprar um 
apartamento, aí tem um problema sério de vizinhança, 
que pode às vezes até acabar em crime...
Norberto Bobbio, o filósofo judeu que morava em Torino 
(Itália), fez um importante discurso intitulado 15 anni dopo 
(15 anos depois), ou seja, quinze anos depois do término 
da Segunda Guerra Mundial, no qual destacava que a 
questão vivida pelos judeus não era só deles, porque, a 

partir do momento que foram as vítimas do nazismo, toda 
a humanidade que participa disso ativa ou passivamente 
também foi atingida. Assim, ele propôs que o mundo 
jurídico desenvolvesse algum mecanismo para impedir 
que voltasse a se repetir tamanha atrocidade contra a 
humanidade, em especial contra os judeus.
Norberto Bobbio fez esse apelo em um texto belíssimo, 
e, em seguida, começaram a surgir os primeiros mecanis-
mos de defesa da humanidade e na Itália se estabeleceu 
o princípio de proteção à dignidade da pessoa huma-
na, no que ela foi acompanhada depois pela Alemanha e 
que também foi incluído na nossa Constituição de 1988.
Esse princípio traz à tona a questão: todos são iguais 
perante a lei porque são humanos, porém cada um 
é diferente porque ele é único! Então, nós estamos 
falando de igualdade e diferença. Estamos falando 
que é preciso tratar de modo igual os iguais e de modo 
diferente os diferentes. Então é o cântico das diferenças. 
Todas as diferenças podem ser acolhidas por um sistema 
jurídico, e essas diferenças não podem ser tratadas de 
uma única forma.
Assim, as leis estão se tornando mais abertas e os circui-
tos de aplicação dessas leis têm que ser cada vez mais 
restritos e particulares, ou seja, nós não podemos mais 
pensar em julgar conflitos de uma forma média, básica, 
pois cada caso é um caso! Nós estamos num momento 
em que é necessário obter uma mudança não dos fóruns, 
não dos juízes, mas nós precisamos mudar a mentalidade 

A partir da esquerda, o acadêmico Francisco Figueiredo, representando o Diretório Acadêmico, o diretor da Faculdade de Direito, prof. Álvaro Villaça Azevedo, 
a profa. Agda Arruda Barbosa e a coordenadora do curso de Direito, profa. Naila Nucci.



do jurisdicionado que busca a Justiça e, principalmente, 
daqueles que estão se formando em faculdades de Di-
reito, como vocês aqui na FAAP.
O mundo, até 1960, foi guiado por uma maneira de ver, 
tudo era a razão, tudo se encaixava no racional, não havia 
necessidade de entrar o sentimento porque o indivíduo 
não tinha espaço naquela percepção do mundo.
Depois de 1960 surgiu o espaço ao aparecer a necessida-
de de sentir. Antes tínhamos pensamento, razão e ação. 
Depois de 1960, passamos a ter pensamento, sentimen-
to e razão. Agora, é possível falar de emoção porque nós 
estamos no paradigma social da inclusão do sentir, então 
pode-se dizer que atualmente a tríade é: pensar, sentir e 
querer, ou pensamento, sentimento e ação. Portanto, 
toda ação de um indivíduo deve corresponder ao que é 
que ele pensa e ao que ele sente. Por isso também que, 
na década de 1960, ressurgiu a mediação!
A mediação é antiquíssima, e há relatos na história que 
já era aplicada pelos chineses há mais de cinco mil anos.
Foi o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda que definiu 
o brasileiro como cordial. Cordial vem da raiz latina cor, 
que é o coração. Então, o brasileiro é uma pessoa que 
tem muito sentimento, ou seja, é de bom coração.
Na realidade, o povo brasileiro vem de uma miscigenação 
que nos deu essa característica, isto é, ele não precisa (ou 
não quer) conviver com o conflito. Não há brasileiro que não 

conheça o jargão popular: ‘É melhor um mau acordo que 
uma grande demanda.’ Assim, muitos brasileiros acabam 
abrindo mão de seus direitos para terminar com o conflito, 
isso porque não conseguem conviver com ele.
Hoje, quando nós falamos de questões de conciliação, isso 
não é novo, pois o brasileiro é conciliador e temos tradição 
no Direito positivo, como é o caso da nossa Justiça de Traba-
lho, que foi a primeira a criar uma audiência de conciliação.
Não é que haja uma superioridade da mediação sobre a 
conciliação. O que existe é uma diferença entre as situ-
ações, ou seja, aquelas próprias para a conciliação e as 
pertinentes para se desenvolver uma mediação.
Quando ocorre a mediação, há uma transformação das 
pessoas porque elas são valorizadas na sua essência hu-
mana. Aliás, pode-se dizer que a mediação é o instrumen-
to de concretização do princípio da dignidade humana. O 
IBDFAM é o maior instituto do mundo dedicado ao estudo 
do Direito da Família, em especial a mediação familiar.
Hoje, há países no mundo, como, por exemplo, a França, 
onde as pessoas já modificaram seu modo de ser. Em 
vez de buscar um advogado porque está em conflito com 
a família, a pessoa procura um mediador. As pessoas 
só chegam ao Judiciário quando não conseguiram uma 
solução na mediação ou na conciliação.
A verdade é que mediação e conciliação usam lingua-
gens diferentes. De forma metafórica, podia-se dizer 
que a conciliação seja falada em inglês e a mediação 
em francês. A montagem do raciocínio segue também 
regras diferentes. Assim, quando alguém (A) fala que tem 
um direito que se contrapõe a outro alguém (B) que diga 
que esse direito não é dele, o juiz é chamado para dizer 
de quem é o direito. Se ele disser que o direito é de A, o 
indivíduo B perdeu e assim foi excluído da sua pretensão.
Toda decisão contém exclusão, isto é, exclusão do 
direito de um para ser dado o direito ao outro, porque 
não pode haver no mesmo tempo e mesmo espaço o 
mesmo direito. Ou ele é de um ou é de outro. A conci-
liação acontece quando existe essa relação jurídica em 
que um se diz titular de um direito e outro também se 
diz titular do mesmo direito, surgindo assim um conflito. 
Aí chega o juiz e fala: ‘Olha, eu não quero julgar porque, 
se eu der uma sentença, ela pode até ser insatisfatória 
para ambas as partes.’
Os juízes ficam angustiados quando realmente são obri-
gados a julgar, então eles muitas vezes nos propõem: 
‘Não é melhor cada um sair um pouco da sua pretensão, 
diminuir a distância um do outro e aí chegar a um ponto 
em que cada um exclui uma parte da sua pretensão e 
chegamos a uma posição comum, com a qual possamos 
solucionar o conflito. Concordam com isso?’
Claro que, se estamos falando que cada um pretendia 
‘X’, para fazer acordo ele abriu mão de uma parte, isso 
significa que está excluindo uma parte do seu direito, 
ou seja, estamos numa linguagem de exclusão.
A mediação, por seu turno, não contém a exclusão, pois 
ela se baseia na inclusão! A mediação inclui as pessoas 
numa outra forma de enxergar o conflito, de modo que 

A profa. Agda Arruda Barbosa fala sobre Mediação em Direito de Família.
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muitas vezes elas tenham entendimento, uma melhor 
compreensão do ponto de vista do outro. E essas pró-
prias pessoas acabam transformando a questão do litígio 
de tal modo que acabam chegando a uma solução em 
que nem elas tinham pensado antes. Esse é o grande 
mérito da mediação, e é por isso que ela se tornou uma 
tendência mundial.
Assim, a mensagem final que quero deixar para vocês 
todos é que estudem esses novos meios de acesso à 
Justiça, ou seja, ao que é, de fato, justo!
A mediação é, assim, um instrumento da maior importância.
Hoje, nós temos inclusive como promover o desenvolvi-
mento de um advogado para ser um mediador para que 
assim possa, por exemplo, atuar em questões conflituo-
sas que surgem nas empresas familiares.
A mediação, ressalto para vocês, é a minha paixão, após 
40 anos de formada, quando aprendi do que se trata há 
23 anos na França, e hoje estou cada vez mais devotada 
ao seu estudo e a permitir e ajudar que outros se tornem 
experts nela. Creio que com a mediação podemos trans-
formar a nossa sociedade e o nosso Direito.”

GISELLE GROENINGA
A bacharel em Psicologia, mestre em Direito e mediadora 
interdisciplinar Giselle Groeninga, assim se expressou: 
“No meu entendimento, a mediação representa uma gran-
de mudança no Direito. E, nessas últimas cinco décadas, 
o nosso mundo também passou por grandes mudanças. 
Assim, se nos anos 1960 o homem era aquele que tinha 
a objetividade e a mulher aquela que tinha a subjeti-
vidade; o homem trabalhava fora e a mulher trabalhava 
em casa, tudo isso mudou muito ao chegarmos ao início 
da segunda década do século XXI, e também a família 
se modificou muito.
Antes nós tínhamos uma família que era um bloco, a 
família que obedecia ao modelo sacrifício, ou seja, 
um por todos e todos por um! Uma família em que os 
seus integrantes sacrificavam o seu bem-estar pessoal 
em nome dela.
Atualmente, nós falamos na família eudemonista, que 
é aquela família em que cada um busca a sua realiza-
ção e o seu bem-estar. Dá para notar essa importante 
mudança na família, cuja finalidade anterior era a de 
propiciar o crescimento pessoal, individual de todos os 
seus membros.
O Direito tem tentado definir o que hoje é família e o que 
não é família, apesar de a família ser anterior ao Direito.

Se pensarmos numa definição de família, devemos pensar 
numa estrutura, nos elementos que constituem a mesma 
e nas funções que exercem dentro da mesma.
á E por que estou trazendo à baila essa questão da 
família?
Porque a família é o modelo de várias outras estruturas ou 
instituições. Entretanto, hoje, as relações familiares, bem 
como a questão do poder ou da autoridade, exercem-se 
de forma bem diferente que há algumas décadas. Nós 
não temos mais só os pais que ensinam os filhos, mas 
muitos filhos que são nativos digitais estão ensinando 
muita coisa aos seus pais, apesar de terem aprendido 
muita coisa na base de tentativa e erro!?!?
Dessa forma, está mudando a nossa maneira de pensar, 
os relacionamentos dos pais com os filhos que são agora 
muito diferentes e é aí que a mediação vai contemplar 
justamente essa forma diferente de relacionamentos, 
quando surge inclusive um terceiro para institucionalizar 
a mediação. Aliás, de médico, psicanalista, juiz, advogado, 
mediador e de louco, todos nós temos um pouco!
A mediação como função existe na nossa personalidade 
em várias sociedades, sendo exercida, por exemplo, em 
diversas instituições religiosas ou religiões de uma forma 
um tanto informal.
Porém, a sociedade moderna clama por uma maior institu-
cionalização da mediação de modo que se possa abordar 

A palestrante Giselle Groeninga destaca a importância de saber solucionar 
um conflito para que ele não retorne mais.



de uma forma mais ampla os conflitos e os litígios nos 
quais as pessoas se envolvem.
O conflito para o Direito é visto como uma pretensão 
resistida, ou seja, quando a vontade de um cidadão 
encontra resistência na vontade do outro. Porém, se 
nós analisarmos o conflito, ele é, na verdade, uma luta 
de forças e faz parte da vida. Ele pode se transformar 
num impasse e, se for levado ao judiciário, vai virar lide, 
mas, de qualquer forma, o conflito faz parte da vida. E um 
conflito, visto por essa ótica, não se resolve, ele apenas 
se transforma. A lide pode se resolver. Mas o conflito se 
transforma porque tem uma potencialidade que pode ser 
negativa, e aí ele vira um impasse que impede o nosso 
crescimento, ou ele tem essa potencialidade positiva na 
qual há uma luta de forças.
Nós mesmos somos constituídos por conflitos, vivemos 
conflitos todas as horas e todos os dias: acordar, dormir 
mais um pouco, sair, estar aqui, fazer nossas escolhas 
sobre o que fazer ao longo do dia etc. O conflito faz 
parte da vida e todos os seres humanos vão ter que lidar 
com conflitos na área do Direito e do Direito de Família.
Na minha profissão, lido com muitos conflitos na área 
de psicanálise e no campo das perícias. E justamente é 
a mediação que permite uma abordagem diferente dos 
conflitos. A mediação não dissolve ou resolve o conflito, 
porém ela o transforma! E o mediador é esse terceiro 
que está no mesmo nível que os mediandos (no lugar 
de se chamar de partes em oposição). O mediador vai 
estar no mesmo nível dos mediandos e se transformará 
num simples facilitador entre os mesmos.
A socióloga francesa Maryvonne David-Jougneau destaca 
que, no Judiciário, existem três lógicas para se lidar com 
um conflito. A lógica da força, ou seja, da sentença 
em que a vontade das partes 
é substituída pela vontade do 
terceiro e então o juiz é que vai 
sentenciar. A lógica da conci-
liação, não qual se vai transigir, 
ou seja, eu acho que tenho tal 
direito, o outro acha que tem 
aquele direito.

Bem, eu abro mão de algo, o outro também e se chega a 
um acordo, numa solução consensuada e restringindo 
as pretensões iniciais. O conciliador, ou mesmo o juiz, 
esse terceiro, cada um vai exercer a autoridade e o poder 
de determinada forma. Claro que o conciliador e o juiz, 
teoricamente, sabem mais que as partes sobre o conflito 
em pauta.
Em psicanálise existe uma expressão muito interessante 
sobre o comportamento humano que diz: ‘Na compul-
são há repetição!’ Todos nós (inclusive conciliadores 
e juízes) repetimos alguns comportamentos. Alguns 
comportamentos os repetimos, porque se mostraram 
operativamente eficientes e outros são repetidos de 
maneira inconsciente quando envolvem emoções em 
alguma situação (por exemplo, num conflito).
É por isso que no Judiciário a gente vê que os conflitos 
se transformam em lides, que vão ser ‘resolvidas’, mas 
depois aquilo retorna muitas vezes com igual ou maior 
força, principalmente no Direito de Família.
á E por que retorna o conflito?
Porque só acabar com a disputa, efetivamente, não 
resolve, porque não houve transformação nas relações. 
E aí que é importante aplicar a terceira lógica, que é a 
da mediação, na qual o terceiro – o mediador –, espe-
cialmente formado, vai agir no sentido de promover uma 
comunicação eficaz entre os mediandos.
A psicanalista Françoise Dolto destaca que o desejo mais 
premente e genuíno do ser humano é a sua vontade 
de se comunicar. É na mediação que a gente procura 
ampliar, estabelecer ou restabelecer a comunicação de 
modo que os mediandos possam utilizar melhor os seus 
próprios recursos. Por isso acredito que é através da 
mediação que poderemos chegar a um conflito transfor-

mador, transformativo das relações 
e que não continue aquele conflito 
impeditivo que nos obrigue muitas 
vezes a assumir posições estanques 
que conduzem de certo modo a 
algum tipo de ganhar ou perder, cul-
pado versus inocente, vítima versus 
algoz etc.”

As alunas premiadas pelos seus trabalhos de Iniciação Científica, a partir da esquerda, 
Maria Carolina Vaquero Ramalho, Bruna Cavalli Laura e Ilana Vaz Almeida Wolkovier.
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No dia 12 de abril de 2012 aconteceu o terceiro e úl-
timo dia da XIII Semana Jurídica com as palestras dos 
professores Paulo Bardella Caparelli e André Gomma de 
Azevedo. Antes dessas apresentações, ocorreu a pre-
miação dos melhores trabalhos de Iniciação Científica, 
quando as professoras da Faculdade de Direito Maria 
José Constantino Petri e Eneida Andrade convidaram as 
alunas agraciadas, a saber: Bruna Cavalli Laura, Maria 
Carolina Vaquero Ramalho e Ilana Vaz Almeida Wolkovier 
para receber a premiação, após breve exposição do tema 
que desenvolveram.

PAULO BARDELLA CAPARELLI
O advogado, professor e especialista em Direito So-
cietário, Paulo Bardella Caparelli, assim se expressou: 
“Inicialmente, quero ressaltar que passei cinco anos 
coordenando processos de Direito do Consumidor, so-
bretudo envolvendo problemas com telefonia e serviços 
bancários, e atuando também para empresas familiares 
na área societária.
Atualmente, sou árbitro no Tribunal de Arbitragem do 
Comitê de Sociedades da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), de maneira que quem consegue resolver um litígio 
societário entre advogados, acredito que pode atuar em 
qualquer tipo de litígio societário, porque imaginem vocês 
advogados brigando dentro de uma sociedade. Todos 
eles têm razão ou pelo menos pensam que têm!?!?

Flagrante da chamada das alunas da Faculdade de Direito da FAAP agraciadas pelos seus trabalhos de Iniciação Científica sob a condução das professoras 
Eneida Andrade  e Maria José Constatino Petri (a segunda e a terceira a partir da esquerda), estando à mesa a profa. Naila Nucci e o diretor e o vice-diretor 
da Faculdade de Direito, respectivamente Álvaro Villaça Azevedo e José Roberto Neves Amorim.

O especialista em Direito Societário, Paulo Bardella Caparelli, palestrante 
indicado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito, explica como se 
pode promover uma conciliação eficaz.



Quero passar-lhes alguns conceitos sobre conciliação, 
fundamentando-me na minha vivência diária da advocacia.
Então vamos responder à pergunta: o que é a conciliação?
Para mim, é uma fórmula extrajudicial de solução de con-
flito entre as partes através de um conciliador. Por meio 
da conciliação, busca-se reduzir a demanda através de 
uma forma justa e rápida de solução de conflitos. Assim, 
a resolução Nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) estabeleceu a conciliação como um instru-
mento de pacificação social.
A conciliação tem sido muito usada nas questões voltadas 
ao direito do consumidor e nas ações de litígio societário. 
As ações de litígio societário são, geralmente, de enorme 
complexidade e demandam muito tempo para serem 
resolvidas no Judiciário.
A conciliação já alcançou um grande sucesso no Brasil. 
Atualmente, a gente percebe que o consumidor quer 
resolver o seu problema e principalmente ser ouvido na 
sua reclamação. Ele também está propenso a ceder e a 
fazer algum acordo com a empresa que eventualmente 
lhe gerou algum dano.
O que aumentou também muito é a vontade da maioria 
das empresas de praticar uma política de acordos sem-
pre que surge um litígio. Aliás, as empresas já recorrem 
diretamente aos escritórios de advocacia que as atendem 
e indicam qual é o montante ou o tipo de reparação que 
eles têm autonomia para oferecer, no sentindo de poderem 
celebrar um acordo. Com essa política, as empresas já 
perceberam que acabam reduzindo em muito o desgaste 
da sua marca e diminuem, no final de tudo, os seus custos.
Já no tocante aos litígios societários, deve-se salientar 
que temos ainda poucos profissionais na área do Direito 
que conhecem bem o Direito Societário. E o que é pior 
nessas discussões: foge-se muito das questões jurídicas 
e entra-se na área financeira. Assim, a principal discussão 
em um encerramento de uma sociedade, seja do que for, 
foca-se no valor da empresa. E aí, para o Judiciário, isso 
se torna um problema, pois o juiz tem que 
indicar um perito que consiga fazer essa 
avaliação.
O Código Civil, na ausência de outros 
parâmetros, sugere utilizar a valorização 
patrimonial, o que fica muito complicado e 
inadequado quando se trata, por exemplo, 
de uma empresa de prestação de serviços 
ou ainda pior se for uma empresa que atua 
no setor de tecnologia de informação (TI) e 
cujos ativos normalmente são pequenos.
Basicamente, uma empresa tem alguns 
recebíveis que são os seus contratos 
celebrados e tem as pessoas trabalhando 
lá, que são o seu maior ativo!
á Como é que se vai avaliar então 
uma empresa?
Pois é, esse é o tipo de discussão que 
torna-se interminável... Assim, a questão 
dos litígios societários fica muito compli-

cada de ser discutida no âmbito judiciário e por isso ela 
acaba recorrendo à conciliação. E isso porque, se ela não 
conseguir algum acordo rapidamente, a empresa acaba 
quebrando...
E, dentro desse pior cenário para a empresa, deve-se citar 
a ação judicial, em que uma das partes entra para intervir 
na administração ou para pedir a dissolução da socieda-
de, ou ainda a exclusão de algum sócio. Aí, a empresa 
fica praticamente paralisada enquanto esse assunto não é 
resolvido, isto é, ela não tem como ir adiante. No final da 
história, quando as partes não conseguem chegar a um 
acordo extrajudicial e vão para o Judiciário, elas acabam 
sofrendo, pois a decisão demora e os seus custos ficam 
muito altos. Daí, obviamente, o que as empresas preferem 
hoje é a conciliação ou a arbitragem.”
O prof. José Roberto Neves Amorim, vice-diretor da Facul-
dade de Direito da FAAP, desembargador e integrante do 
CNJ apresentou o último palestrante enfatizando: “Como 
membro do CNJ, uma das minhas missões é cuidar da 
conciliação e mediação no âmbito nacional. Tenho o 
prazer de apresentar o juiz André Gomma de Azevedo, 
que é da Bahia, mas que tem coordenado cursos de 
Conciliação e Mediação em todo o Brasil.
Nós aqui na FAAP temos a disciplina de Conciliação e 
por meio dela e de outras matérias estamos procurando 
mudar a mentalidade dos nossos alunos desde o início, 
para não se voltarem apenas para a cultura do litígio, mas 
também para a cultura da conciliação e da mediação.”

ANDRÉ GOMMA DE AZEVEDO
André Gomma de Azevedo é especialista em Direito Pro-
cessual, mestre em Direito pela Columbia University, nos 
Estados Unidos da América (EUA), magistrado do Tribunal 
da Justiça da Bahia, atuando, hoje, muito na gestão de 
qualidade em Direito e em mediação. Ele apresentou uma 
palestra bem interativa, perguntando para a plateia: “O 
que é que a gente quer do Judiciário?”

O magistrado do Tribunal de Justiça da Bahia, André Gomma de Azevedo, 
enfatiza que o grande papel do juiz é o de ser um pacificador.



O vice-diretor da Faculdade de Direito, José Roberto Neves Amorim, desem-
bargador e integrante do CNJ, encerra a XIII Semana Jurídica enfatizando que 
a conciliação é um instrumento extraordinário para que as pessoas terminem 
um conflito sem mágoas.
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E aí ele deu a seguinte explicação: “A gente quer que o 
Judiciário realmente seja um centro de harmonização 
da sociedade, sem sobrevalorizar as nossas fixações ju-
rídicas, acreditando que, quando o magistrado sentencia, 
ele pacifica a relação das partes!?!?
São raros os casos das pessoas que recebem uma sen-
tença e a aceitam tranquilamente ou dizem: ‘Recebi o 
que merecia. Agora vou ficar em paz!’
Esse tipo de manifestação é uma exceção. O que aconte-
ce, normalmente, é a pessoa olhar para o juiz e perguntar: 
‘Como posso recorrer dessa sentença?’ Assim não há 
uma efetiva pacificação. Há uma simbólica pacificação, 
ou melhor, uma ficção jurídica de pacificação!
Deve-se começar a entender que a função do Poder Judi-
ciário não é a aprovação de sentenças. Eu, pessoalmente, 
não trabalho com essa visão, ou seja, um sentimento 
de que resolvo tudo por sentença. Ao contrário, preciso 
recorrer a muitos mecanismos apropriados, como, por 
exemplo, tirar as partes do contexto de animosidade, de 
irritação e de aborrecimento.
O juiz tem que ir se tornando um pacificador.
De um lado, para acabar com o conflito que junto consigo 
carrega a noção de discórdia, de briga, de guerra entre 

as partes, o juiz (ou o conciliador) precisa ter habilidade 
para descobrir as causas para poder chegar a uma sen-
tença (solução) eficaz.
No Brasil, hoje, felizmente, temos diversas formas 
construtivas de se resolver um conflito, se bem que per-
manecem também as formas destrutivas de resolver o 
conflito. Nesse sentido, é muito importante basear-se na 
resolução Nº 125 do CNJ, que diz que a principal política 
pública de resolução de conflitos é a autocomposição.
Na realidade, não há nada de novo nisso, pois o mundo 
jurídico já sabe há um bom tempo que a atividade pri-
mária da resolução de uma disputa é a autocomposição, 
a atividade secundária é a heterocomposição, ou seja, 
as partes primeiro negociam. Se elas não conseguem 
negociar, aí sentenciamos. Assim, a ideia é a de todos 
os casos que entram no Poder Judiciário, se nós tivermos 
bons conciliadores e bons mediadores, provavelmente 
se consegue conciliar e mediar cerca de 90% deles. Em 
outros países já é assim, e no Brasil os programas de 
mediação judicial com boas técnicas apresentaram um 
grande percentual de acordos (mais de 85%).
Finalmente, parece que os operadores do Direito come-
çam a entender que têm um papel importante a desem-
penhar, que é o de aproximar as pessoas. É por isso 
que ressalto que o Direito novo tem que ser pensado 
como um sistema buscando a autocomposição e deixar 
a heterocomposição em uma posição cada vez menos 
expressiva.”
O prof. José Roberto Neves Amorim, após parabenizar o 
juiz André Gomma de Azevedo pela brilhante palestra, 
completou: “Caros estudantes, guardem para sempre 
nas suas cabeças o que disse o expositor: ‘É vital ter um 
novo comportamento mediante os conflitos. É preciso 
saber atuar de tal forma que as pessoas saiam de uma 
conciliação sem mágoas do conflito.’ A ideia é que a 
conciliação pacifique de tal forma que as pessoas saiam 
da mesma como se o conflito jamais tivesse existido!”
O prof. Álvaro Villaça Azevedo, diretor da Faculdade de 
Direito da FAAP, ao encerrar mais uma Semana Jurídica, 
afirmou: “Tivemos, durante esses três dias, muitas pala-
vras boas, muitas explicações claras sobre a importância 
da mediação, da conciliação e da arbitragem. Com isso, 
acredito que descortinou-se para os alunos uma nova op-
ção de carreira, e ficou evidente que devem se capacitar 
em mediação, conciliação e arbitragem, para fazer com 
que o povo fique menos litigante e tenha mais paciência 
no trato com o próximo. É necessário que aprendam cada 
vez melhor a compreender os erros humanos e saibam 
lidar com as suas imperfeições.
Em certos momentos, o advogado exerce o papel de psi-
cólogo, psiquiatra, psicanalista, sociólogo etc., e depois 
volta a ser advogado, quando não tem mais jeito mesmo, 
e tem que ir à Justiça aborrecer os nossos magistrados, 
que sem dúvida não gostam de ver os litígios crescerem...
E o mais importante de tudo é que vocês saibam também 
fazer a sua automediação, para que estejam sempre con-
ciliados com o seu espírito, com o trabalho desenvolvido.”


