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MEDIAÇÃO NOVO PARADIGMA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 INTRODUÇÃO 

No sentido de embasar a resolução do problema proposto neste trabalho foram tabulados os dados destes questionários 

outrora respondidos pelas partes nas Mediações realizadas ainda antes da aplicação das regras do Código de Processo Civil 

agora vigente, que ocorreram de Setembro a Dezembro de 2015, assim firmando o propósito aqui aludido de demonstrar 

que a Mediação gera a satisfação, empatia e o empoderamento dos envolvidos. 

CONCLUSÃO 

Buscamos as respostas que externalizaram os sentimentos 

de cada parte envolvida na sessão mediada, tanto do polo 

ativo como passivo, os quais responderam ao questionário 

do qual se extraiu os seguintes dados: 

Quanto à satisfação frente à resolução do impasse obtida 

na sessão em que participaram: 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sente-se Satisfeito? 

 

DESENVOLVIMENTO 
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A reprodução dos dados colhidos nos questionários serviu 

para aferir a Mediação como medida de solução de 

conflitos, esta promovendo a satisfação dos Mediandos. 

Assim, conclui-se que a Mediação é promissora como forma 

de aplicação de justiça, e que a aceitação externalizada 

através dos questionários esta solidificando o método 

decretando sua permanência e sua aplicabilidade no 

atendimento dos anseios da sociedade, desta forma rechaça 

os comentários de que é mero imbróglio processual, pois a 

medida que resolve problemas de forma plena, institui e 

concretiza direitos no mesmo sentido que as sentenças 

emitidas pelo Magistrado. 

 

 

 

 

Percebemos que a satisfação foi alcançada na maioria dos 

casos, demonstrando que a Mediação tem cumprido um 

dos seus papeis que é dar solução efetiva dentro daquilo 

que as partes esperavam, e mesmo que sem chegar a um 

acordo dentro do que se buscou materialmente, as partes 

sentiram-se melhor no aspecto interpessoal, 

reaproximando-os em um possível acordo. 

E para tornar mais cristalina as informações sobre o 

método e seus benefícios, sancionando que as partes 

obtiveram satisfação, empatia e empoderamento no 

sentido de resolverem seus problemas, assim como de 

verificar se as expectativas estão dentro do que já era 

esperado pelo CNJ, a pertinência da sessão foi solicitada 

no questionário. 
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GRÁFICO 02: Foi um método apropriado? 


