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RESUMO: Abordamos o tema da Mediação como instrumento do Soft Law, sua 
importância que na verdade é um desafio ao Direito Internacional 
Contemporâneo. O Soft Law é uma das modalidades de manifestações do 
fenômeno jurídico que não incorporam as características clássicas do Direito, e 
sendo assim, com a Mediação, oferecem saídas mais rápidas para soluções de 
conflitos nas relações sociais. A Mediação coloca em prática novas soluções na 
resolução de conflitos, principalmente o efetivo acesso à justiça. É considerada 
uma ferramenta de transformação social, trazendo transparência, celeridade, 
confidencialidade e efetividade nos procedimentos. Inicialmente pensamos no 
conceito de Soft Law, e sua evolução histórica, abordando o papel das Relações 
Internacionais que contribuem para estudo dos fenômenos do exercício do poder 
na sociedade internacional. Em seguida, falaremos da Mediação como 
instrumento do Soft Law na Resolução de Conflitos e o seu papel importante na 
sociedade. Ao longo desse trabalho foi possível ver a importância do instrumento 
do Soft Law numa sociedade totalmente globalizada, sua importância na 
condução das Relações Internacionais. Nosso objetivo foi mostrar como um 
instrumento do Soft Law pode auxiliar na Resolução de Conflitos. A Mediação 
ocupa um papel relevante no cenário nacional e internacional, influenciando 
comportamentos e tomadas de decisões, possibilitando resultados a curto prazo 
e na diminuição das custas processuais. A Mediação muitas vezes não visa pura 
e simplesmente à solução do conflito e sim o diálogo, restabelecendo as relações 
interpessoais. Como podemos ver, em vários países a Mediação já é obrigatório 
e como resultado disso são os números relevantes de acordos produzidos e um 
alívio para o judiciário e para as pessoas envolvidas. Por fim fizemos um 
comparativo entre o hard law e o soft law e vimos que como muitos doutrinadores 
analisam, esses dois instrumentos se complementam na maioria das vezes. 
O caráter informal do soft law atrai cada vez mais Estados e Governantes do que 
o instrumento hard. E a Mediação como instrumento soft é um direito flexível e 
contribui de forma robusta e eficaz para as Relações Internacionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO, CELERIDADE E EFICÁCIA NAS 
RESOLUÇÕES DOS CONFLITOS, RESTABELECIMENTO DAS RELAÇÕES 
PESSOAIS E PROFISSIONAIS 
 


