
Olá, sou Paula Sepúlveda, advogada, mediadora privada, 

ouvidora pela ABO, e ouvidora adjunta da OAB/RJ, pós-graduanda na 

FEMPERJ, presidente da comissão da OAB jovem de SJM/RJ, membro da 

comissão de direito condominial e direito do consumidor da OAB/RJ. 

 Estou muito honrada e agradecida, por receber o convite 

do Mestre Manoel Marcondes Neto, por ter me concedido a oportunidade de falar 

sobre um tema, que acredito ser de suma importância social e jurídica, que é a 

Mediação de Conflitos.  

Um tema que traz uma certa inquietação para muitos 

advogados, pois, acham seus espaços serão tomados, e a sociedade, por não 

ter o conhecimento de como poderia ser utilizada. Mas, tenho certeza que você 

ficará encantado, porquê, quem a conhece, nunca mais volta ser o que era. 

Muitos acreditam, que a mediação de conflitos é um 

método novo e pouco usado na sociedade, mas posso afirmar a você que não 

é.  

Vamos navegar brevemente na história desta fascinante 

desta matéria. 

Irei utilizar como exemplo, a história de um chinês, que 

nasceu a.C., para que vocês percebam, o quanto este tema foi difundido e não 

aplicado aqui no Brasil. 

Confúcio, foi um pensador e filósofo, que tinha uma 

ideologia que versava sobre a moralidade pessoal e governamental, sobre a 

justiça, a relação entre as pessoas e a sinceridade. Ele acreditava que a 

mediação era o método mais eficaz para solucionar problemas entre a sociedade 

como um todo.  

Acreditava também, que este método, seria essencial no 

meio jurídico, e principalmente nas questões de família, pois, as pessoas 

poderiam solucionar seus problemas com a ajuda de uma terceira pessoa. 

Tinha a convicção que a sociedade era capaz de viver em 

harmonia em um bem estar comum. Existiram outros grandes pensadores que 

compartilhavam deste mesmo pensamento, mas infelizmente o nosso tempo é 

curto, por isso, vamos dar um salto para a modernidade. 

Nos anos 70, nos Estados Unidos, ao verificarem que 

precisavam desafogar o judiciário, deram início a negociação, que mais tarde em 

Harvad, pelos instrutores: Coogler (1978), Haynes (1981), Saponesk (1985) e 

Folberg(1984), onde houve o conceito e a fundamentação da teoria da mediação. 

Trazendo para nossa realidade, o Senado aprovou em 

junho de 2010 a Lei de Mediação de nº 13.140/2015, que entrou em vigor em 

março de 2016. Ganhando vida com o Código de Processo Civil de 2015. E, para 



que a lei se tornasse eficaz, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) regulamentou 

com a Resolução 125/2010, onde foram criados núcleos de mediação dentro dos 

fóruns. 

No princípio, a lei não foi bem vista no mundo da advocacia, 

principalmente para a velha guarda do mundo jurídico. Pois, tinham a premissa 

que era necessário “brigar” e que só assim seus clientes iriam ficar satisfeitos, 

porque alguém brigou por eles. 

Com o passar do tempo, esse pensamento veio mudando, 

pontualmente para os jovens advogados, e os mais experientes, começaram a 

entender, que a mediação não veio para concorrer com a advocacia, mas sim, 

uma nova ferramenta que poderá ser utilizada com maior eficácia e celeridade 

nos processos. 

Porém, ainda se faz necessário romper alguns paradigmas, 

para que haja o renascimento da comunicação, para que seja exercido a 

empatia, a escuta ativa, e principalmente a solidariedade.  

Bem sabemos que, o judiciário não tem mão de oba 

suficiente para atender centenas de processos, ocasionando desgastes 

desnecessários, para os advogado e para pessoas que estão em um conflito, 

podendo ser no direito do consumidor por exemplo. 

O renascimento jurídico já bate em nossas portas, só 

precisamos saber, se estamos dispostos a deixar entrar, e estarmos abertos para 

o novo, ou deixaremos ir embora e engoliremos a arrogância do não saber. 

Para concluir, não poderia deixar de falar sobre o momento 

delicado que estamos vivendo, devido a este vírus que assombra o mundo, que 

já nos traz inúmeros prejuízos, tanto na economia, na parte psicológica e social. 

Para que não tenhamos maiores danos, necessitamos de um olhar mais atento 

para o bem comum.  

No próximo encontro, falaremos o que a mediação pode 

nos trazer neste momento de COVID-19. 

 

26 de abril de 2020. 

Paula Sepúlveda - Advogada 

 

 


