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Simpósio: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 

RESUMO: O fenômeno da mediação e sua instrumentalização, assim como de outros sistemas 

de resolução de conflitos denominados “informais” se fez possível em abril de 1976. Nesta data, 

uma seleção de juízes, funcionários do governo, advogados em exercício e analistas jurídicos 

se reuniram em St. Paul, Minessota, nos Estados Unidos da América do Norte, para a National 

Conference of the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, 

conhecida popularmente como a “Pound Conference”. Os assuntos principais tratados nesta 

conferencia foram a resolução de disputas por vias não judiciárias e a elaboração de 

procedimentos mais rápidos e menos caros para a administração da estrutura Judiciária. Esta 

conferência foi um marco, posto que serviu de referencia para distinguir a mediação não 

institucional da nova mediação institucional e dar início ao que Brian Clark em sua obra Lawers 

and Mediation (2012) denominado “era Post-Pound” da mediação. Dos trabalhos apresentados 

no evento, o mais célebre foi  “Varieties of Dispute Processing”, de Frank E. Sander, entre 

outras coisas, por que proporcionou o contexto teórico para que se criasse, posteriormente, a 

expressão Alternative Ways of Resolving Disputes. A reflexão de Sander esteve centrada em 

fazer ênfase na justiça preventiva e em explorar formas alternativas de resolução de conflitos 

fora dos tribunais. Em torno a esta reflexão Sander planteou duas questões essenciais: “Quais 

são as características mais significativas dos diversos mecanismos de resolução de conflitos 

(como as decisões judiciais, a arbitragem, a mediação, a negociação e as sínteses destes e outros 

mecanismos? E “como podem ser utilizadas estas características? Assim, dada a variedade de 

disputas que podem ser apresentadas é possível desenvolver critérios racionais para determinar 

diversos tipos de disputas a diferentes processos de resolução de conflitos? Se bem (de fato) 

Sander proporcionou uma primeira série destes critérios racionais em seu trabalho apresentado 

antes da Poud Conference, é certo (fato) que ditos critérios não conseguiram levar a cabo como 

se deve adjudicar um caso pode ser resolvido por distintos processos ao mais conveniente. Os 

critérios racionais de alocação que propôs Sander foram extremamente valiosos ao por de 

manifesto a necessidade de gerar mapas, cada vez mais exatos dos sistemas de resolução de 

conflitos para que se pudera levar esta adjudicação do modo mais eficaz possível para os 

cidadãos. No presente trabalho se oferecem resultados de investigação levada a cabo com a 

intenção de oferecer novas propostas à demanda de Sander de critérios racionais de alocação. 

Para ele se tomam como referencia parâmetros essenciais dos distintos modos de resolução de 

conflitos, tanto formais quanto informais e se proporciona um critério, denominado “de 

identidade”, que poderia ajudar a determinar quando um caso que não necessariamente deve 

passar pela via judicial deve resolver-se por uma ou outra via. Certamente, as classificações dos 

processos de resolução de conflitos em formais e informais, em heterocompositivos e 

autocompositivos ou em adversariais e não adversariais tem contribuído a determinar as 

particularidades de ditos processos e a considerar quando um caso é mais facilmente 

solucionável por uma ou outro via, sempre que não seja determinante a via judicial. Sem 

embargo, estas classificações não atendem às particularidades específicas que sejam mais 

adequadas a um processo para um caso, que se constituem bem mais como categorias 



classificatórias dos processos. É por ele que se faz necessário aprofundar a questão formulada 

por Sander em relação aos critérios de adjudicação e esta é a tarefa de que se trata este trabalho.  
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