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APRESENTAÇÃO 

 

O I SIMPÓSIO DE DIREITO CONSENSUAL UNIPÊ foi realizado em 21 de novembro 

de 2019, no Auditório UNIPÊ, é resultado de uma parceria entre o projeto de extensão do 

Curso de Direito do UNIPÊ, Metodologias Educacionais para prevenir e solucionar 

conflitos MECON e o Grupo de Estudos em Arbitragem, Mediação e Comércio Exterior 

-  GEACE, é a continuidade de um trabalho extensionista voltado para a efetivação do 

direito consensual, um evento interdisciplinar que busca agregar os diversos ramos de 

conhecimento, inclusive aberto para todos os cursos do UNIPÊ. 

 Os eixos temáticos do I Simpósio trataram sobre a conciliação, a mediação, a arbitragem, 

a negociação e outros métodos. Os palestrantes trouxeram temas de grande relevância 

como: Aplicação da Teoria da Negociação na gestão de conflitos trabalhistas, pelo Juiz 

do Trabalho na PB, Dr. Paulo Henrique Tavares;  Medição familiar judicial e 

extrajudicial, pela psicóloga Dra. Ângela Fernandes; Negociação na gestão de interesses 

empresariais, pelo Advogado Dr. André Cabral; Advogar na mediação, pela Conciliadora 

Dra. Dulce Nascimento;  Comunicação Não Violenta como meio eficaz para solução de 

conflitos, pela Presidente da Comissão de Conciliação e mediação da OAB/PB, Djamere 

de Sousa B. Leite e o Direito Sistêmico - Constelação Familiar, pela Promotora de Justiça 

em Pernambuco Dra.Fabiana Machado.  

Além de workshop em Arbitragem com o Grupo de estudos em arbitragem e comércio  

exterior, o evento abriu inscrições para todos os cursos para trabalhos ligados as temáticas 

consensuais serem publicadas e os resumos inscritos poderiam ser na modalidade de 

PÔSTER e ou BANNER.  

As temáticas escolhidas esse ano para as palestras e as apresentações dos projetos de 

extensão são assuntos relevantes e atuais para a sociedade, assuntos transversais que se 

comunicam quando analisados sob a ótica do direito do consenso que ganha o espaço 

antes ocupado pelo direito demandista e do litígio, eixo da linha direito e 

desenvolvimento.   

Os extensionistas tiveram um papel importante de protagonistas, em companhia dos 

palestrantes convidados, bem como dos discentes que se inscreveram para apresentar 

trabalhos no evento, resultando nesses Anais com os resumos dos diversos temas de 

consenso ao invés do litígio que foram apresentados.  Importante ressaltar que além de 

estimular a extensão e a pesquisa, o I SIMPÓSIO DE DIREITO CONSENSUAL teve a 

finalidade de trazer para a comunidade acadêmica do UNIPÊ as experiências e 

conhecimentos adquiridos pelos extensionistas do MECON e do grupo de estudos 

GEACE, através dos temas e palestras realizados pelos próprios discentes na apresentação 

dos trabalhos orais. O debate e a pesquisa sobre o direito consensual tem papel essencial 

para refletir sobre a diminuição de volumes de processos nos tribunais, relações menos 

conflituosas e mais democráticas, evidenciando o papel que a sociedade tem na proteção 

desses direitos, contribuindo para erradicação da violência em ambiente doméstico, em 

especial fortalecendo a necessidade de colocar-se no lugar do outro, na forma respeitosa 

de se comunicar, no reconhecimento das diversas formas de solucionar conflitos das mais 

variadas ordens. E, mais uma vez, foram a partir desses valores que o evento propiciou 
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estudos e reflexões dos assuntos explorados. O evento também teve seu papel solidário, 

foram arrecadados alimentos não perecíveis dos inscritos, os quais foram entregues pelos 

extensionistas à comunidade carente do bairro do Taipa, da cidade de João Pessoa - PB. 

Os anais desse simpósio reúnem a produção dos trabalhos apresentados que geraram 

discussões e ampliação do conhecimento sobre as temáticas abordadas.  A revisão dos 

textos publicados e o seu conteúdo são de responsabilidade dos autores. 

 

 

Leilah Luahnda Gomes de Almeida1 

Diego Domiciano Cabral2 

Organizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais; Professora de Direito Processual 
Civil do UNIPÊ, Coordenadora do MECON. 
2 Mestre em Direito; Professor de Prática Jurídica do UNIPÊ, Coordenador do 

GEACE. 
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1. TÍTULO: A MEDIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DO 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 

 

AUTORES E COAUTORES: Amanda Vieira Dantas, Anna Beatriz da Silva 

Pessoa, Rodrigo Barbosa Mizael. 

 

INTRODUÇÃO: 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 37, caput, os princípios 

fundamentais da administração pública, sendo um deles, o princípio da eficiência. 

Com o advento da lei 13.140/15  foram evidenciadas as formas de autocomposição 

na seara administrativa, sendo como alternativa de resolução de conflitos a mediação 

entre a pessoa jurídica de direito público e o particular, conforme prevê o capítulo II 

do dispositivo legal supramencionado. Alguns questionam que a utilização da 

mediação pela administração pública vai de encontro ao princípio da supremacia do 

interesse público, pelo fato de ser incompatível com a vontade do particular. É fato 

que o interesse público concerne na proteção dos interesses da coletividade, sendo 

considerado por grande parte da doutrina como macro princípio. Ao longo do 

trabalho, será explanada a possibilidade da mediação na seara pública, sem que haja 

conflito de vontades e necessidades entre a coletividade e o real objetivo do método 

auto compositivo apresentado. 

 

OBJETIVOS: 

O presente trabalho busca contribuir com o esclarecimento da utilização da mediação 

como forma de cumprir com o melhor funcionamento da máquina estatal, e ainda, 

atendimento dos interesses dos agentes públicos em face de conflitos com os 

particulares. Bem como, também demonstrar meios de comunicação entre os 

princípios administrativos e a resolução de litígios. 

 

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA: 

A autocomposição pode ser entendida como a resolução consensual dos conflitos que 

eventualmente possam nascer entre os particulares. Em face da necessidade de 

regularização de tal prática, surge a Lei 13.140/2015 que visa normatizar o uso da 

mediação na resolução dos litígios. Ocorre que, tal lei, prevê também a adoção de 

técnicas de autocomposição no âmbito da administração pública entre os particulares 

e o Estado. Nestes moldes, será realmente possível a utilização dos métodos de 

conciliação na administração pública brasileira, sem que sejam feridos os valores do 

Direito Público? Poderá a mediação auxiliar no cumprimento das premissas do 

princípio da eficiência administrativa, atendendo ainda aos anseios da supremacia do 

interesse público, no que se refere à sociedade?  

 

CONCLUSÃO: 

Em um Estado Democrático de Direito, os cidadãos possuem legitimidade para atuar 

em defesa dos interesses, sejam estes coletivos ou individuais. A administração, no 

exercício de suas atribuições, recebe inúmeras demandas dos particulares que 

pretendem defender tais direitos.  A discussão apresentada neste trabalho, diz respeito 

a possibilidade da utilização da mediação como método facilitador das atividades 

administrativas, enfatizando o bom funcionamento e a eficiência da máquina pública. 

Foi-se feito uma análise bibliográfica, de cunho descritiva, e frente ao estudo, foi 
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possível observar que o método sugerido na Lei 13.140/2015 apresenta completa 

compatibilidade com o princípio da eficiência administrativa, de modo que a 

mediação pode ser considerada a maneira mais hábil para garantir o acesso à justiça. 

O fato de encurtar o processo administrativo, economizando recursos, tempo e 

prestação de serviços, não restou dúvidas que o método proposto tem muito a 

contribuir para o atendimento do interesse público intrínseco a administração, tendo 

em vista que a mediação proporciona ao ente administrativo condições melhores para 

o atendimento das expectativas orçamentárias, como também a efetividade dos 

direitos dos administrados perante o Estado, tratando não somente dos interesses da 

administração, mas também dos desejos da sociedade como um todo, dando respaldo 

ao que se prevê no texto constitucional.   

 

REFERÊNCIAS: 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4 edição. Editora Impetus. Niterói, 

2010. 

MARQUES, Caio Victor Nunes. A Medição na Administração Pública: Mecanismo 

de Democratização da Participação do Cidadão nos Processos de Resolução de 

Conflitos. Dissertação(Mestrado) - Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, 

2019.  

SPENGLER, Fabiana Marion. O Estado-maior Jurisdição em crise e a Instituição do 

Consenso: Por uma outra cultura no Tratamento de Conflitos. Dissertação( 

Doutorado)- Univerisade do Vale do Rio Doce dos Sinos. São Leopoldo, 2017.  
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BANNER: 

 

2. TÍTULO: MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO MEIOS DE 

MATERIALIZAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. 

 

AUTORES E COAUTORES: Cássia Rayana do Nascimento; Professora Hélcia 

Macedo de Carvalho Diniz e Silva 

 

INTRODUÇÃO: 
O acesso à justiça constitui um dos direitos fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal de 1988, e os sistemas alternativos de mediação e conciliação de 

conflitos tem o objetivo de assegurar e ampliar a efetivação de tais direitos. No que se 

refere ao direito ao acesso à justiça, uma das maiores dificuldades encontradas é 

assegurar efetivamente os direitos do ser humano. Porém, ao contrário do que muitos 

pensam, não é apenas através da justiça comum que se consegue obter tal efetivação. 

Os meios alternativos de pacificação social são métodos eficientes na resolução de 

conflitos, pois, além de pôr fim ao problema, eles são mais céleres, econômicos e 

menos desgastante para os envolvidos do que a justiça comum. Logo, identificar os 

obstáculos que inviabilizam o acesso à justiça é indispensável para que seja possível 

buscar soluções e formas de superar tais entraves. Nesse sentido, a mediação e a 

conciliação constituem dois dos meios utilizados para se assegurar o efetivo acesso à 

justiça. 

 

PROBLEMA DA PESQUISA: 

Como os instrumentos de conciliação e mediação contribuem para garantir o direito 

fundamental de acesso à justiça? 

 

OBJETIVOS: 

Estudar a possibilidade, de utilizar meios alternativos para solução de conflitos, em 

especial mediação e conciliação como instrumentos para a efetivação do direito 

fundamental de acesso à justiça de forma eficiente, ou seja, oferecendo mais celeridade 

e economia que o próprio poder judiciário. 

 

CONCLUSÃO: 

Conclusivamente, espera-se que da implantação desses novos meios de efetivação ao 

acesso à justiça advenha a redução da demanda de ações litigiosas que congestionam 

o poder judiciário, a fim de ensejar um novo hábito de resolução de conflitos, capaz 

de satisfazer as partes quanto à concretização de seu direito fundamental garantido 

constitucionalmente. 

 

REFERÊNCIAS:  

MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação. 

Curitiba: Juruá, 2009. ALVES, Welinton Fernando. Mediação de conflitos e 

efetivação de direitos e garantias fundamentais. 2017 CAPPELLETTI, Mauro. 

GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet.  Porto Alegre: 

Fabris, 1988 BATISTA, Keila Rodrigues. Acesso à justiça: instrumentos 

viabilizadores. São Paulo: letras jurídicas, 2010. CARNEIRO, Daniel. A mediação de 

conflitos como instrumento de acesso à justiça e incentivo à cidadania. Jus Navegandi. 

Teresina, 2010. 



12 
 

 

 

 

 

3. TITULO: ATIVISMO SOCIAL ATRAVÉS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO 

ÂMBITO DO PROCESSO PENAL COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA 

CIDADANIA E AMPLIAÇÃO DO PROTAGONISMO DOS ATORES 

ENVOLVIDOS NO CONFLITO. 

 

AUTORES E COAUTORES: Evenllyn Kalianne Nascimento da Silva; Lara 

Sanábria Viana; Maria Beatriz Alexandria Filgueiras. 

 

RESUMO:  

O instituto em estudo utiliza a ótica voltada ao fato e as razões que o permeiam para 

que se alcance o cerne do conflito e possa-se oferecer uma solução eficaz, por meio 

da reflexão acerca da conduta adotada e respectivas consequências, incentivando-se, 

durante o procedimento, a participação, voluntariedade, honestidade, humildade, 

interconexão, responsabilidade, empoderamento e esperança dos envolvidos, em 

cumprimento ao previsto no ordenamento jurídico pátrio. Apresenta-se por meio da 

adoção da visão humanista no campo criminal para captar as nuances que envolvem 

o fato e utilizar o diálogo e a escuta ativa como ferramentas preliminares à 

judicialização do conflito, buscando compreender a causa do conflito que 

desencadeou o comportamento ofensivo e gerou a dissensão, com enfoques na vítima, 

ofensor e bem jurídico atingido e respectivas consequências. Não se busca apenas a 

reparação do dano causado pelo agressor, mas também sua compreensão, analisando 

causa e efeitos relativos a sua conduta, e repará-la ou minimizá-la conforme o caso 

concreto, com o auxílio de um facilitador. Trata-se de uma tendência mundial a 

migração para o Sistema Restaurativo, além de um convite aos cidadãos para que 

participem de forma ativa da resposta ao ocorrido. A judicialização excessiva e 

descuidada de demandas leva a uma reflexão sobre o papel do Estado no 

gerenciamento de conflitos sociais, abrindo espaço para a atuação estatal como 

interveniente nos respectivos casos. No âmbito do Direito Penal, a Justiça 

Restaurativa tem ganhado força como uma resposta político-criminal na 

conscientização da responsabilidades dos atores envolvidos na conduta ofensiva, não 

mais com intuito meramente punitivo, mas também preventivo e visando a 

composição entre as partes, atendendo ao disposto na Carta Republicana, sobre o 

Princípio da Eficiência e Celeridade também na resolução de conflitos. 

 

METODOLOGIA:  
Pesquisa explicativa, com uso da técnica de pesquisa documental realizada com 

método de abordagem dedutivo. 

 

OBJETIVO: 

Tecer considerações acerca da aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito judicial, 

bem como quais os benefícios advindos de sua prática e previsão na Magna Carta e 

Legislação Infraconstitucional, conforme diretrizes da Resolução n.º 2002 da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 
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REFERÊNCIAS:  

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil : 

texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações 

determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94, pelas Emendas 

Constitucionais nºs 1/92 a 96/2017 e pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. - Brasília 

: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 

BRASIL. Coletânea básica penal. - 9. ed. – Brasília Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2019. 

CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DA ONU (ECOSOC). Resolução 2002/12, de 

24 de julho de 2002. Regulamenta os princípios básicos para a utilização de Programas 

de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal. Organização das Nações Unidas: Agência 

da ONU para refugiados (UNCHR), E/RES/2002/12. Disponível em: 
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Acesso em 12 de nov. 2019. 
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 BANNER: 

 

4. TITULO: CONSTELAÇÃO FAMILIAR: COMPOSIÇÃO SOB A ÓTICA DO 

DIREITO DE FAMÍLIA. 

 

AUTORES E COAUTORES: Evenllyn Kalianne Nascimento da Silva; Helanne 

Barreto Varela Gonçalves; Hugo de Oliveira Duarte. 

 

RESUMO:  

Trata -se de um método desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Anton Suitbert 

Hellinger, também conhecido apenas por Bert Hellinger, utilizar o psicodrama para 

solucionar conflitos entre famílias, possibilitando que cada uma delas observe e 

vivencie o fato que constitui o cerne da demanda pela ótica do outro, com o fito de 

encontrar uma resposta para o conflito que atenda não apenas a aspectos objetivos e 

práticos, mas também os subjetivos inerentes às partes. O ordenamento jurídico prevê 

na Lei de Mediação, bem como no art. 334 da Lei Processual Civil, a busca pela 

composição da lide em questão, pois, além de alcançar a paz social, as partes 

envolvidas não estariam limitadas a resolvê-lo, mas direcionados sanar a necessidade 

inobservada que os levou à busca da tutela jurisdicional. Diante da mudança de 

paradigma de cunho jurídico-social e considerando a ineficácia da resposta 

apresentada pelo judiciário às causas de família,o juiz do Estado da Bahia, Sami 

Storch, iniciou o uso desse método para aperfeiçoar a aplicação da conciliação e 

mediação nos processos, em consonância com a Resolução n.o 125 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), de 29 de novembro de 2010, art. 1o, que assegura a todos 

o direito de solucionar conflitos pela via mais adequada. Atualmente, a técnica já é 

utilizada em 16 Estados e, em regra, em causas cujos temas são: pensão alimentícia, 

guarda de menores, inventários e alienação parental. O referido instrumento 

representa uma interseção entre as ciências, visto que não é dotado de natureza 

jurídica pura e vem alcançando resultados congruentes com o previsto na legislação 

pátria. Visto que a família, nos termos constitucionais, a base da sociedade e goza de 

proteção do Estado (art. 226, caput, da CF), o elevado índice de acordos e solução de 

conflitos através do método em estudo não serve apenas para findar a lide, mas para 

incentivar os envolvidos a solucionarem-na, construindo-as, trazendo benefícios que 

vão além do âmbito jurídico, mas alcançam a esfera pessoal intimamente ligada à 

possibilidade de restabelecer a convivência pacífica. Diante do exposto, é notável a 

compatibilidade do método com o que prevê a legislação nacional e que se trata de 

uma resposta humanista oferecida com resultados promissores com potencial de 

mudança no modus operandi no meio jurisdicional até o momento. 

 

Metodologia:  

Pesquisa explicativa, com uso da técnica de pesquisa documental realizada com 

método de abordagem dedutivo. 

 

OBJETIVOS:  

Discutir os benefícios que já notados e o que pode melhorar sobre a composição 

pacífica de conflitos, principalmente através da Constelação Sistêmica Familiar. 

 

REFERÊNCIAS:  

AGUIAR, Ana Cecília Bezerra. et al. 
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Direito Sistêmico: O despertar para uma nova consciência jurídica. Rio de Janeiro. 

Lumen Juris, 2018. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil : 

texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações 

determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94, pelas Emendas 

Constitucionais nºs 1/92 a 96/2017 e pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. - Brasília 
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BANNER: 

5. TITULO: APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM CONFLITOS 

CRIMINAIS. 

 

AUTORES E COAUTORES: Giovanna Márcia de Arruda Leite; Maria Danielma 

da Silva Rodrigues; Leilah Luanhnda Gomes de Almeida. 

 

INTRODUÇÃO: 
A crise do Poder Judiciário, intensificada no pós-regime autoritário de 1964, em razão 

do surgimento de novos direitos e da grande demanda de conflitos de interesse, 

proveniente de uma situação caótica, fez surgir a necessidade de novos métodos de 

solução consensual dos conflitos que fossem mais céleres, capazes de atender o direito 

de acesso à justiça e diminuir o número de processos que estavam parados, garantindo 

assim, os interesses dos jurisdicionados e a necessidade do Poder Judiciário sair da 

crise. 

 

METODOLOGIA:  
Para desenvolver este trabalho foi utilizada a abordagem dedutiva e a técnica de 

pesquisa bibliográfica  de artigos que tratam sobre a temática Justiça Restaurativa e 

dados estatísticos disponibilizados no site do Senado.  

 

OBJETIVO:  
O presente trabalho tem por objetivo analisar a aplicação da justiça restaurativa no 

direito penal como meio de solução de conflitos eficientes, capazes de atender o 

direito da vítima e do réu. Portanto, é extremamente possível a aplicação do método 

justiça restaurativa também chamada de método de recuperação em infrações penais. 

 

DISCUSSÃO:  
Por muito tempo o direito penal adotou o sistema punitivista, aplicando a pena 

privativa de liberdade como meio adequado para diminuir a criminalidade, o que não 

obteve êxito, em decorrência disto, surgiram problemas como a superlotação do 

sistema carcerário brasileiro, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana 

e esquecendo a figura da vítima, pois em muitos crimes, a simples condenação do 

infrator não é suficiente para reparar o dano causado pela transgressão penal. A 

aplicação de penas restritivas de direito, em tese, serve para evitar a lotação do sistema 

carcerário, entretanto, na prática, o sistema penitenciário continua com a superlotação. 

Segundo dados de 2018, fornecidos pela ONG Human Rights Watch, o Brasil tem a 

terceira maior população carcerária passando de 840 mil presos, este dado alarmante 

mostra que a política criminal adotada pelo Brasil não é eficiente, a ressocialização e 

educação são precárias, o que torna ainda mais difícil essa árdua missão de diminuir 

o número de delitos cometidos no país.        

 

CONCLUSÃO:  
Justiça Restaurativa  propõe um diálogo entre vítima e autor do delito, supervisionado 

por um mediador ou juiz, se mostra eficiente na resolução de conflitos criminais, uma 

vez que tais figuras atuam como facilitadores, ficando a resolução do conflito por 

conta dos próprios envolvidos nas situações, permitindo uma resolução mais eficiente 

para ambas as partes do processo,  diminuindo as mazelas do sistema carcerário 

brasileiro. Apesar de não ser possível utilizar o método em questão em todos os delitos 

tutelados pelo código penal ou em leis esparsas, a utilização da justiça restaurativa no 
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máximo de casos possíveis garantiria uma maior efetividade aos direitos do autor e 

da vítima figura do delito que não pode ser esquecida pelo Estado.  

 

REFERÊNCIAS:  
CARVALHO, Mayara de; SILVA, Juliana Coelho Tavares da (Org.). 

AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL: o meio mais rápido para a macdonaldização das 

decisões ? Análise segundo o CPC que ama muito tudo isso. Novas Tendências. 

Diálogos Entre Direito Material e Processo, Belo Horizonte, p.419-438, 2018. 

BITTENCOURT, Ila Barbosa. Justiça Restaurativa. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/138/edicao-1/justica-restaurativa>. 

Acesso em: 11 de nov. 2019 

TEIXEIRA, José Carlos. País tem superlotação e falta de controle dos presídios. 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-

tem-superlotacao-e-falta-de-controle-dos-presidios/#conteudoPrincipal>. Acesso 

em: 11 nov. 2019 
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 BANNER: 

 

6. TÍTULO: CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE MEDIAÇÃO EM CONTRATOS 

EMPRESARIAIS. 

 

AUTORES E COAUTORES: Davi Barbosa da silva; Francisco de Sales Ferreira 

Júnior; Laercio Gomes de Almeida Segundo. 

 

RESUMO: 

A mediação foi inspirada no ordenamento jurídico nacional, na interdisciplinaridade 

e nos princípios que regem as relações processuais, com o intuito de solucionar o 

maior número de conflitos de maneira mais eficiente e célere. Em razão do processo 

de evolução da mediação no âmbito nacional é cada vez mais comum a utilização 

deste método alternativo de solução de conflitos no meio empresarial.  

Por se tratar de um método, em tese, mais célere e bem mais econômico do que um 

procedimento judicial, nos contratos empresarias estão cada vez mais presentes 

cláusulas que apontam a mediação como instrumento adequado à resolução dos 

conflitos advindos daquele instrumento, a mediação.  

Segundo Vera Cecilia Monteiro de Barros, a cláusula de mediação é a convenção por 

meio da qual as partes se comprometem a submeter à mediação eventuais conflitos 

que possam surgir relativamente a determinado contrato.  

Quando as partes estabelecem uma cláusula de mediação no contrato, o objetivo é 

manter um bom relacionamento mercadológico, comercial e empresarial entre si, por 

isso que é tão pertinente a inserção de cláusula de mediação nos contratos.  

O artigo 22 da Lei de Mediação (Lei 13.140/15) apregoa em sua dicção legal acerca 

dos requisitos e critérios da cláusula de mediação a serem observados, dentre eles a 

previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: (i) prazo mínimo e 

máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data 

de recebimento do convite; (ii) local da primeira reunião de mediação; (iii) critérios 

de escolha do mediador ou equipe de mediação; (iv) penalidade em caso de não 

comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação.  

A primeira grande dúvida que surge em relação à cláusula compromissória de 

mediação é se ela teria efeito vinculante para as partes, ou seja, se as partes estariam 

ou não obrigadas a se submeter a uma mediação previamente a um processo arbitral 

ou judicial. Pelos ditames legais da lei de mediação, exatamente no seu artigo 2°, é 

notório que os mediandos estarão obrigados apenas a comparecer a primeira reunião 

de mediação, não sendo compelidas a permanecer no procedimento de mediação, pois 

o mesmo tem como princípio a voluntariedade, que é base desse meio de resolução 

de conflitos, sendo pressuposto necessário da mediação o acordo de vontade das 

partes para participar e a permanecer no procedimento.  
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METODOLOGIA:  

Dedica-se à estudos dirigidos, pesquisa bibliográfica, pesquisa básica e ideias 

apresentadas de forma sistematizada, como alvo a mediação e a inserção de cláusulas 

que prevejam tal procedimento nos contratos empresariais.  

 

OBJETIVOS: 

Dirigir o estudo da temática da inserção de cláusula de mediação em contratos 

empresariais, visando a solução de controvérsias de maneira mais célere, econômica 

e eficaz, para a manutenção de relações comerciais entre empresas de pequeno a 

grande porte frente a conflitos oriundos de descumprimentos contratuais ou até 

mesmo sua possibilidade de ocorrência. Maximizando a possibilidade de ser trazido 

a mesa de negociação, formas criativas para dirimir o conflito, fator esse que é 

primordial, pois delimitará a zona de possível acordo das partes, bem como aumentará 

a probabilidade de se alcançar um acordo com benefícios mútuos a ambos, frente a 

um cenário não tão agradável. 

 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, Tânia. Caixa de ferramentas da mediação: aportes práticos e teóricos. Rio 

de Janeiro: Dash, 2014.  

FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim: como negociar acordos sem 

fazer concessões. Tradução de Ricardo Vasques Vieira. Rio de Janeiro: Solomon, 

2014.  

Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Presidência da República Casa Civil Subchefia 

para Assuntos Jurídicos. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de 

solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública. Disponível em: . Acesso em: 12 nov. 2019 
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BANNER: 

 

7. TITULO: A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO EM CONFLITOS COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

AUTORES E COAUTORES: Manuelly Medeiros Palmeira; Sérgio Calixto da Silva 

Filho; Patrick Giovanne Ladislau Freire. 

 

OBJETIVO: 

Busca-se discutir acerca dos limites da Administração Pública, frente ao 

procedimento de Mediação. 

 

RESUMO: 

Ao longo da história, os indivíduos procuram métodos de resolver seus problemas de 

forma que seja célere e eficaz. No aspecto jurídico, isso se reflete na busca de soluções 

capazes de dar as partes satisfação em finalizar o processo, de forma a evitar desgaste 

no relacionamento entre os componentes da relação jurídica. 

Desse modo, o legislador brasileiro vem aperfeiçoando um sistema de 

autocomposição para garantir assim um acesso à justiça amplo e ágil, tornando 

conhecidos então os chamados “métodos alternativos de solução de conflitos”, ou 

melhor: conciliação e mediação; em que sentenças judiciais são transformadas em 

acordos. 

Estes instrumentos já encontravam base legal desde o código Civil de 1973, porém, 

somente com a Lei dos Juizados Especiais o Poder Judiciário ganhou forças para 

expandi-los. O novo Código Civil e a Resolução n° 125/2010 do Conselho Nacional 

de Justiça, se constituíram como pontos chaves para a utilização destes mecanismos. 

A Advocacia geral da união defende que, em âmbito público, o acordo somente pode 

ser realizado quando houver norma expressa autorizando a Administração Pública, 

vide artigo 37 da Carta Magna, em se tratando do princípio da legalidade. 

Entretanto a possibilidade de conciliação está presente em todos os tipos de 

desentendimento, já que, melhor que ter uma obrigação imposta por um juiz, é ter a 

certeza de que as duas partes sairão satisfeitas da controvérsia. 

Desse modo, diante de estudos no âmbito da mediação, vimos a ligação e facilidade 

de poder tratar matérias administrativas. Conflitos entre administração pública e 

particular poderiam ser atraídos para uma banca de mediação, sendo mais rápido e 

eficaz a sua decisão. 

Sabe-se que a relação entre a parte pública e a privada não é isonômica, em que a 

Administração Pública conta com o fator “interesse público”. E, no momento em que 

as partes se sentam à mesa para negociar, deve prevalecer o princípio da isonomia, e 

a busca do equilíbrio entre as partes deve ser realizada pelo mediador. 

A Administração Pública, pelo dever de observar o princípio da Legalidade, quando 

na mediação, apresenta certa insegurança na tomada de decisões pelos seus agentes 

que a representam, por isso, as reuniões de mediações podem ser longas divididas em 
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sessões para que o agente consulte o Poder Executivo ou estude a legislação e esteja 

observando o princípio da legalidade. 

Portanto, quando uma das partes é a administração pública, o ideal é a presença de 

dois mediadores em razão da quantidade de pessoas que se sentam à mesa, e não 

perder detalhes que estão sendo falados do “outro lado” da mesa. 

Por fim, vale ressaltar que caso seja celebrado um acordo entre as partes, este 

constituirá título executivo extrajudicial e quando houver homologação judicial, título 

executivo judicial. 

 

METODOLOGIA: 

Na realização deste trabalho, usamos a base de dados da biblioteca virtual UNIPÊ, 

utilizando artigos e resoluções legislativas entre os anos de 2010 e 2017, com o 

objetivo de manter um nível de pesquisa atualizado. Além de expor pesquisas sobre 

um tema bastante pertinente e discutido no atual âmbito jurídico. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR: 

Leilah Luahnda Gomes de Almeida - Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais; 

Coordenadora do Projeto de Extensão do Unipê sobre Métodos Consensuais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 

2010. Brasília, 2010.  

PAUMGARTTEN, Michele. Métodos Alternativos de Solução de Conflitos– ADR. 

Revista de Processo, 03 mar. 2017.  

CABRAL, Trícia Navarro Xavier. A evolução da Conciliação e Mediação no Brasil. 

Revista Fonamec, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p.354-369, maio 2017. 
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BANNER: 

 

8. TITULO: COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: EM VEZ DE PUNIR, 

RESTAURAR. 

 

AUTORES E COAUTORES: Mariana Carvalho Feitosa Ventura; Gisele 

Vasconcelos Batista de Souto; Leilah Luahnda Gomes de Almeida. 

 

RESUMO: 

Comunicação, do latim communicare, significa partilhar, tornar comum. É de 

importância vital, uma vez que é uma ferramenta de integração, instrução, de troca 

mútua e desenvolvimento. Se comunicar não é apenas passar uma informação pra 

frente, mas sim conseguir falar e ser entendido, assim, para que a comunicação tenha 

o efeito esperado, ela precisa ser clara. 

 

METODOLOGIA: 

Ruídos, mal-entendidos, falar sem pensar, escutar sem refletir. Palavras ferem, matam 

sonhos, destroem o emocional. De mesma forma, quando bem utilizadas, trazem 

vivacidade. Foi aí que o surgiu a comunicação não violenta, idealizada pelo psicólogo 

Marshall B. Rosenberg. Ela se baseia em 4 pilares: observar sem julgar, nomear os 

sentimentos, identificar e comunicar suas necessidades e pedir ao invés de mandar 

 

CONCLUSÃO: 

Este modelo parece funcionar: uma pesquisa norte americana com 855 homens presos 

que recebiam treinamento de CNV mostra que eles tinham índice de reincidência de 

45% menor do que os demais. Ela não serve só para tratar de violências, mas para 

preveni-las e criar comunidades mais saudáveis, pacíficas e empáticas. 

 

REFERÊNCIAS: 

MARSHAL, ROSENBERG B. Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar 

relacionamentos pessoais e profissionais. São Paulo: Ágora, 2006. 

D’ANSEMBOURG, THOMAS. Como se relacionar bem utilizando a comunicação 

não violenta. São Paulo: Sextante, 2018.  
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PÔSTER: 

 

9. TITULO: O INSTITUTO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR. 

AUTORES E COAUTORES: Áurea Renata Gomes da Silva; Maria Vitória B. F. 

Carrazzoni. 

 

INTRODUÇÃO: 

A constelação familiar foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger como um método 

psicoterapêutico que estuda  os padrões de comportamentos de grupos familiares 

através de suas gerações, buscando compreender o  quanto as características dos 

ancestrais influenciam os  aspectos comportamentais. De acordo com o mapeamento 

do genoma humano estudado na década de 90, foi possível descobrir que os genes 

transmitem memórias ancestrais para gerações futuras. 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

Na sociedade há muitos conflitos familiares, com isso causam desequilíbrio e 

acarretam desacordos, que precisam ser solucionados judicialmente. Diante de 

diversos fatores, como desgaste causados pelas ações judiciais, , é necessário que 

existam métodos alternativos  e que visem o reestabelecimento do bem estar familiar 

e  a  solução  dos  conflitos.  A constelação  familiar pode ser realizada em sessões 

individuais ou em grupo. 

 

OBJETIVO: 

Compreender e analisar o que seria constelação familiar, assim como seu processo de 

surgimento e quais seus benefícios para a família e para o ser humano em volta do 

sistema familiar. Resultando com sua prática o reconhecimento e a solução de 

conflitos internos no núcleo familiar e evitando desgastes ocasionados por demandas 

judiciais. 

 

CONCLUSÃO: 

É comprovado a possibilidade de restaurar os laços afetivos existentes na família por 

meio do instituto da constelação familiar. Ao utilizar métodos menos exaustivos, 

como sessões entre constelado e o constelador, conseguirá atingir o objetivo de evitar 

e solucionar o problema que está ocorrendo. Além de todos os benefícios elencados, 

existe a quebra  dos ciclos nocivos e até o auxílio nos problemas financeiros da 

família. 

 

REFERÊNCIAS: 

HELLINGER. BERT. ORDENS DO AMOR. ED: CULTRIX. ANO: 2001. MINHA 

VIDA. CONSTELAÇÃO FAMILIAR. DISPONÍVEL EM: 
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HTTPS://WWW.MINHAVIDA.COM.BR/BEM-ESTAR/TUDO-SOBRE/33617- 

CONSTELACAO-FAMILIAR.> ACESSO EM: 13 DE NOVEMBRO DE 2019.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE COACH. O QUE É CONSTELAÇÃO FAMILIAR. 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.IBCCOACHING.COM.BR/PORTAL/O- QUE-

E-CONSTELACAO-FAMILIAR/ >ACESSO EM: 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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BANNER: 

 

10. TITULO: ARBITRAGEM COMO FORMA DE RESOLVER A ATUAL CRISE 

DO SISTEMA JUDICIÁRIO. 

 

AUTORES E COAUTORES: Ingrid Carla dias ramalho; Bruno de sena Andrade. 

 

RESUMO: 

O Brasil e um dos países com o maior número de litígios judiciais no mundo, tem um alto 

índice de represamento processual, oque e totalmente contra o princípio da celeridade 

processual, o caminho para se desafogar o sistema judiciário são os meios antes chamados 

de alternativos, para solução de conflitos, nos EUA esses métodos são chamados de 

alternative dispute resolution (ADR), No ordenamento jurídico brasileiro fora 

implementado pelo novo código civil brasileiro que trouxe a regulamentação  obrigatória 

da tentativa  previa de conciliação e com a lei de número 14.140/2015 a lei de mediação, 

e ainda a lei número LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 lei de arbitragem, 

Com alterações advindas da Lei 13.129/2015.        

A arbitragem é um meio privado para resolver conflitos, estes passam a se resolver sem 

intermédio do poder judiciário. Ninguém pode ser obrigado a se submeter a arbitragem, 

porem se as partes optam livremente pela arbitragem não podem voltar atrás e desistir 

dela. Caso no futuro haja um conflito e tenha uma cláusula compromissória ou um 

compromisso arbitral não será possível recorrer ao judiciário a não ser que o direito de 

defesa seja violado ou em limitadas situações. A diferença entre a cláusula 

compromissória e compromisso arbitral é que a clausula está inserida no contrato antes 

do conflito e o compromisso e feito em contrato próprio quando já existe um conflito 

porem ambos tem os mesmos efeitos, que e levar as partes para a arbitragem. 

OBJETIVO: 

Analisar a fundo o sistema de arbitragem e estudar como ele pode ser usado para aliviar 

a atual crise do judiciário. Resolvendo conflitos sem o auxílio judicial, de forma a 

beneficiar as partes pela característica de tecnicismo do árbitro escolhido para cada caso 

concreto, e com isso desafogar o poder judiciário e suas custas. 

PROBLEMA DE PESQUISA: 

como podemos utilizar a arbitragem para resolução de conflitos extra judiciais, e como 

isso pode ajudar na atual situação do poder judiciário brasileiro? 

METODOLOGIA: 

O método adotado foi o método hipotético-dedutivo estudando a arbitragem como forma 

de utilizar o direito consensual para aliviar a procura pelo poder judiciário na resolução 

de conflitos, de forma a diminuir a judicialização exacerbada e suas consequências, e 

trazer o benefício as partes que tem seu conflito resolvido por pessoas capacitadas com 

know how específicos  O estudo será voltado para a forma explicativa, através de 
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pesquisas feitas do modo indireto utilizando-se dos meios tradicionais, como: leis, 

doutrinas, jurisprudências, teses. Ainda uso dos meios eletrônicos, como: livros virtuais, 

artigos científicos, notícias, jornais e site 

CONCLUSÃO: 

Conclusivamente , e esperado que o sistema de arbitragem traga inúmeros benefícios para 

todos, desafogando o judiciário resolvendo os litígios de forma extra judicial sem 

movimentar a máquina pública,  e para o benefício das partes o conflito vai ser resolvido 

por um arbitro de sua escolha e com conhecimento técnico especifico na área , de forma 

rápida e eficiente. Esperasse que dessa forma cada vez mais as demandas de casos levados 

ao judiciário diminuam e gradativamente o poder judiciário fique menos atolado de 

processos represados. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

1.     Marcelo Tostes de Castro Maia; Bernardo Pimenta. https://redejur.com.br/a-crise-

do-poder-judiciario-brasileiro-e-as-perspectivas-para-sua-solucao/ 

;2.     http://www.cmarp.com.br/arbitragem/lei_arbitragem ; 

3.     Erica Avallone 2015, https://ericaavallone.jusbrasil.com.br/artigos/307533197/o-

que-voce-precisa-saber-sobre-arbitragem; 

4.     Por Suellen Zoz -  30 de maio de 2019, https://arbtrato.com.br/blog/2019/05/30/as-

vantagens-da-arbitragem/; 

5.     LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996; 
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BANNER: 

 

11. TITULO: O DIREITO CONSENSUAL COMO ATENUANTE DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL. 

 

AUTORES E COAUTORES: Palloma da Silva Araújo; Maria Cristina. 

 

RESUMO: 

No Brasil a alienação parental ingressou no ordenamento jurídico com a lei 12.318 de 

26 de agosto de 2010, sendo reforçada pela lei n° 13.431 de abril de 2017 que reforça 

o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítimas de violência. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo observar a aplicabilidade da 

mediação familiar como maneira de mitigar os danos causados pela alienação 

parental. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos publicados, livros, 

revistas científicas especializadas nas relações paterno-filiais, com especial ênfase nas 

situações de rupturas familiares. A importância do assunto se verifica na medida em 

que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome da alienação parental 

como uma doença, sendo inserida, desde o mês de junho de 2018, na 11ª edição da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, conhecida como CID. Essa doença pode ser promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, acarretando grandes interferências na formação psicológica da criança ou 

dos adolescentes. Toda criança e adolescente tem o direito de ter uma família em 

condições básicos em seus aspectos essenciais, bem como pais que preservem a 

imagem um do outro nos casos de ruptura do casamento, união estável ou guarda ; 

portanto, devem ser preservados do desgaste natural da disputa judicial. Ademais uma 

grande medida mitigadora para esse impasse seria utilizar-se do Direito Consensual 

como forma de resolver o litígio da forma mais pacífica possível. O divórcio 

consensual, traz inúmeros benefícios para o casal e filhos. Por exemplo, no tocante a 

causa em si, os valores referentes aos honorários advocatícios podem se sobressair ao 

valor de meação de partilha sem falar dos anos à frente para ocorrer a finalização do 

processo, mas no divórcio amigável pode ser resolvido em poucos dias e com um 

custo infinitamente menor que o litigioso, inclusive com a constituição de advogado 

comum. Mas, um dos pontos mais importantes considerado nesse trabalho é o que 

está inteiramente ligado aos filhos, pois esses sofrem demasiadamente com esse 

processo, mas quando feito por meios consensuais lhe poupam um pouco das 

consequências existentes. Diante do exposto, ressalta-se a grande valia da efetivação 

das leis vigentes, além disso, observa-se que o maior impasse para reduzir ou erradicar 

os problemas relacionados a alienação parental está conectado ao próprio acordo das 

partes responsáveis para resolução dos conflitos e o Direito Consensual nesse aspecto 

pode ser um grande amigo . Por fim, almeja-se uma sociedade em que os conflitos 

familiares possam ser resolvidos com o menor grau de litígio. 
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INTRODUÇÃO: 

Cogita-se, com muita frequência, a necessidade de voltar um olhar mais cuidadoso 

com a temática da alienação parental que vem sendo alvo de grandes debates 

transdisciplinares, a exemplo dos ramos da psicologia e do direito. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Observar a aplicabilidade da mediação familiar como maneira de mitigar os danos 

causados pela alienação parental. 

 

METODOLOGIA: 

Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos publicados, livros, revistas 

científicas especializadas nas relações paterno-filiais, com especial ênfase nas 

situações de rupturas familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Diante do exposto, ressalta-se a grande valia da efetivação das leis vigentes, além 

disso, observa-se que o maior impasse para reduzir ou erradicar os problemas 

relacionados a alienação parental está conectado ao próprio acordo das partes 

responsáveis para resolução dos conflitos e o Direito Consensual nesse aspecto pode 

ser um grande amigo . Por fim, almeja-se uma sociedade em que os conflitos 

familiares possam ser resolvidos com o menor grau de litígio. 
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Paulo: Saraiva, 2002. 

LIMA, Angela de Souza Guerreiro. Alienação Parental. Artigo científico apresentado 

à Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção 

do Título de Pós-Graduação. 2010 

GOMES, Acir de Matos. Alienação Parental: uma violência complexa com efeitos 

devastadores. Artigo publicado na revista Lex Nova, out/dez 2005.  Disponível em : 

<http://www.lex.com.br/doutrina_23916734_ALIENACAO_PARENTAL_UMA_V

IOLENCIA%20COMPLEXA_COM_EFEITOS_DEVASTADORES.aspx> Acesso 

em 13/11/ 2019. 
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12. TITULO: O DIÁLOGO COMO FERRAMENTA IDEAL DE NEGOCIAÇÃO.  

AUTORES E COAUTORES: Kathleen Kley Bezerra Amâncio. 

 

RESUMO: 

O Direito surge para solucionar os conflitos humanos tendo em vista os mais variados 

embates do dia a dia. Portanto, em um suposto conflito de interesses, o diálogo é uma 

das melhores formas para dirimi-lo, visando a interação e troca de argumentos para 

uma solução consentida entre as partes, ou seja, esta comunicação não violenta é 

capaz de, quando bem desenvolvida, resultar em um acordo por meio da negociação 

Apesar da Carta Magna dispor que, o Poder Judiciário não deixará de apreciar lesão 

ou ameaça a direito, não exclui a possibilidade legal dos litigantes chegarem a uma 

anuência por meio de métodos alternativos, visto que a norma infraconstitucional 

dispõe que, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos, de acordo com o artigo 3º, §2º do Código de Processo Civil. 

Destarte, a aquiescência para as controvérsias pode ser feita de modo judicial ou 

extrajudicialmente. Entretanto, como o judiciário se encontra superlotado de 

processos, deve ser fomentado pelos juristas os acordos extrajudiciais, como a título 

de exemplo a mediação, pela sua eficiência, isto pelo motivo de não ser necessária a 

fase de conhecimento, que é bastante morosa, para resolver sucedidos já 

harmonizados através da mediação. 

Insta salientar que, apesar da mediação ser um método eficiente, a negociação tem 

uma eficácia ainda maior, sendo mais célere, econômica e menos desgastante, uma 

vez que, as partes litigantes dialogam diretamente para uma rápida e efetiva resolução 

de conflitos. 

Segundo Fernanda Tartuce “O caminho natural é buscar conversar para ajustar a 

situação. Em momentos de crise, porém, nem sempre a negociação direta é 

considerada viável.” Assim sendo, qual seria a fronteira para escolher entre a 

negociação ou mediação? Pois é, não existe. Entretanto, o que tem de ser avaliado é 

o grau de eficácia, por isso na maioria das vezes a negociação é o meio mais adequado. 

Dessa maneira, se a negociação não for priorizada mesmo quando não se pareça 

adequada, as partes nunca apreciarão o diálogo como forma de solução para seus 

impasses, visto que, nestes sempre haverá uma ponte quebrada para chegar ao pacto. 

Nesse sentido, cabe as autoridades competentes e aos operadores do Direito sempre 

incentivar a população a dialogar, por meio de políticas públicas que ensinem as 

pessoas a adotarem esta ferramenta de consensualização em todos os conflitos 

presentes e vindouros, possibilitando que a vontade de cada parte componha a solução 

alcançada de maneira mais eficaz possível. 
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De acordo com Gustavo Gomes de Matos, “é importante perceber a possibilidade de 

um verdadeiro diálogo entre posturas e visões de mundo diferentes e conflitantes, 

levando em conta a desigualdade apenas no pont 

de partida, para que o diálogo ocorra.” Logo, ao ter um diálogo genuíno os conflitos 

serão anulados.  

OBJETIVOS: 

Analisar que, apesar da mediação ser um método eficiente, a negociação tem uma 

eficácia ainda maior, sendo mais célere, econômica e menos desgastante, uma vez 

que, as partes litigantes dialogam diretamente para uma rápida e efetiva resolução de 

conflitos. 

METODOLOGIA: 

Pesquisa explicativa e bibliográfica. Esta porque foi organizada a partir de materiais 

já publicados e àquela pois se quer identificar o diálogo como determinante ou 

contribuinte para ocorrência da negociação. 

CONCLUSÃO: 

Isto posto, observa-se que, a redução do tempo para a solução de conflitos é visível 

ao utilizar o diálogo para uma ótima negociação, gerando benefícios recíprocos e 

acordos com maior viabilidade de cumprimento voluntário, pois as partes ao ceder o 

ouvir e incorporar à sua convicção, formam consensualmente um julgamento, com o 

objetivo de satisfazer seus interesses. 

REFERÊNCIAS: 

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação Aberta:  

Desenvolvendo a Cultura do Diálogo. 1ª edição. São Paulo:  

Manole, 2015. 
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13. TITULO: ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A 

CONFIDENCIALIDADE DA ARBITRAGEM X A PUBLICIDADE DOS ATOS 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

 

AUTORES E COAUTORES: Sabrina Emilly Evangelista Ribeiro; Leilah Luanda 

Gomes de Almeida. 

 

RESUMO:  

O presente trabalho visa à análise da arbitragem na administração pública. Sendo esta, 

uma forma de resolução de conflitos em que as partes, por disposição expressa em 

contrato ou em documento apenso escolhem como forma de resolução da demanda 

um juízo arbitral. Possuindo como vantagens em detrimento ao processo judicial 

sigilo, celeridade, informalidade, e sem deixar de mencionar o caráter técnico das 

decisões arbitrais e menor animosidade possível entre as partes que poderão preservar 

a relação contratual. 

 

OBJETIVO: 

A problemática circunda sobre as questões de sigilo do juízo arbitral, e da publicidade 

dos atos da administração. Visto que, um dos pressupostos do juízo arbitral é o sigilo 

dos seus procedimentos, e a administração pública possui como um dos seus 

princípios basilares o da publicidade dos seus atos, ocasionando um conflito quanto o 

uso do juízo arbitral pela administração.  

 

METODOLOGIA: 

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foi utilizado o método de pesquisa explicativa, levando como base as fontes 

de pesquisas secundárias, como trabalhos acadêmicos, artigos, livros e afins, que 

foram aqui selecionados. Unindo os conceitos e ideias de outros autores, semelhante 

aos nossos objetivos para a construção de uma análise cientifica sobre o nosso objeto 

de estudo. 

 

REFERÊNCIAS: 
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http://www.arbitragembrusque.com.br/arq uivos/323. Acesso em: 12 nov. 2019. 

BRASIL. Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Diário 
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14. TITULO: JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM INSTRUMENTO CONSENSUAL. 

 

AUTORES E COAUTORES: Armstrong dos Santos Leal; Micaelly dos Santos  

Vale; Cristina Maria da Costa Garcez. 

 

INTRODUÇÃO: 

Há mais de 10 anos a Justiça Restaurativa está em andamento no Brasil, sendo um 

instrumento de solução de conflitos. Algumas cidades do Brasil, como; São Paulo 

inseriu está técnica para auxiliar na prevenção e agravamento de conflitos. Outro 

exemplo, no Rio Grande do Sul se aplica este método para auxiliar nas medidas 

socioeducativas que são cumpridas por adolescentes em conflito com a lei, 

contribuindo com a ressocialização desses adolescentes, entre outros estados da 

federação vem lançando mão de tal ferramenta.  

O método tem funcionado na solução dos crimes de pequeno potencial ofensivo, 

evitando a necessidade de se recorrer ao poder judiciario para a solução de pequenos 

conflitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incentiva a Justiça Restaurativa por 

meio do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa, firmado em 

agosto com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Portanto ganha mais 

protagonismo na solução das demandas mais simples. 

 

OBJETIVO: 

Conhecer aspectos concernentes a sua contribuição no âmbito processual como todo. 

Para tanto, resolvendo conflitos fora do âmbito judicial, usando como ferramenta a 

mediação, e com isso pondo fim a uma lide.  

 

METODOLOGIA: 

Análise bibliográfica na literatura vigente acerca do tema em revistas de fomento 

cientifica, a exemplo da SciELO, Revista Direito e Desenvolvimento do UNIPÊ, 

Jusbrasil, dissertação e teses, dentre outras fontes de grande expressividade 

acadêmica. Após o trabalho de pesquisa, fez- se uma compilação minuciosa com 

vistas a capturar tudo aquilo que enriqueceu e ampliou o conhecimento no tema, 

sempre privilegiando o contraditório de ideias, buscando o equilíbrio, já que o tema 

trás muitas controvérsias. 

E, por fim, trabalhou-se o dados a partir de uma analise de conteúdo, levando em 

conta aspectos históricos importantes e contemporâneos. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O advento da Justiça Restaurativa tem se tornado uma prática recorrente que está 

buscando se tornar uma ferramenta importante com vistas a descongestionar o volume 

de processos que poderiam ingressar no poder judiciário, para tanto, se faz necessário 

entender como funciona, ressaltando que o instrumento não substitui o direito 

indisponível de acesso à justiça. Em linhas gerais a justiça restaurativa se coloca como 

um meio mediador para solução de uma lide, buscando resolver conflitos de forma 

célere e sem sobrecarregar tanto o exacerbado contingente de ações que tramitam no 



 
 

judiciário. No Brasil ainda se encontra numa fase bem embrionária, muito embora sua 

prática já funciona a mais de 10 anos. Na prática a justiça restauradora possui algumas 

metodologias comumente realizadas, uma vez que a vítima é colocada numa sala de 

mediação perante seu ofensor e ali são tratados assuntos pontuais, com dimensões 

voltas a reparar aspectos emocionais, que não seja de caráter penal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Procurar mostrar que há possibilidade de coexistir diversos meios de solução dos 

conflitos, evitando sobrecarregar o poder judiciário, com  a aplicação da forma 

adequada na pacificação da paz social em cada caso, a fim de renovar nossa fé na 

Justiça. Portanto, noção essa que deve ser refletida pelos operadores do direito, 

juntamente com a sociedade organizada a buscar uma solução justa e duradoura. 

 

REFERÊNCIAS: 
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