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O CONFLITO 

Para haver conflitos é necessário 

relacionamento. 

Se o convívio social está comprometido as 

diferenças entre as pessoas se sobressaem.  

Elas se tornam emocionalmente instáveis e 

incapazes de lidar com os conflitos próprios 

das relações humanas.  

 





A COMUNICAÇÃO 

Os meios de comunicação de massa 

facilitam a interação entre as pessoas. 

Contudo tem  contribuído para o 

distanciamento das mesmas.  

Ainda que aparentemente “conectadas”, há 

um recorde de pessoas solitárias e 

depressivas.  

 



A COMUNICAÇÃO 

 

Em uma sociedade individualista, cuja 

principal meta é a busca pelos próprios 

interesses, tenderá a projetar no outro a 

imagem de inimigo, propiciando um cenário 

de competição contínua. 

 



COMUNICAÇÃO 

A comunicação eficaz que gera valor e 

aproxima as pessoas. 

A comunicação deve ser pautada na não 

violência. 

 



COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA 

 Marshal Rosenberg 

 Observar sem avaliar - mais fatos e menos 

críticas ou julgamentos 

 Expressar sentimentos - mais sentimentos e 

menos opiniões ou acusações 

 Identificar necessidades – preocupações 

mais necessidades e menos estratégias ou 

barganhas 

 Formular pedido - mais pedidos, menos 

ameaças ou exigências.  

 



MEDIAÇÃO 

È uma negociação facilitada por um 

terceiro. 

 

Indicada para conflitos mais complexos de 

relação continuada ( família, vizinho, amigo) 

 

Lei 13.140/2015 

 



MEDIAÇÃO 

 

Utiliza técnicas específicas para auxiliar as 

partes, de forma que a elas próprias 

encontrarem a solução 

 

 



MEDIAÇÃO 

JUDICIAL – Mediador designado pelo juiz  

 

EXTRAJUDICIAL – Mediador escolhido pelas 

partes – Câmaras privadas 

 



MEDIAÇÃO 

Princípio do empoderamento 

 

Capacitação das partes, através da 

autocomposição,  para que possam, por si 

mesmas solucionar seus futuros conflitos. 



MEDIAÇÃO 

 

O acordo firmado entre as partes é um 

título executivo extrajudicial .   

 

Se homologado judicialmente, será um 

título executivo judicial. (art. 515, III, NCPC) 



CONCILIAÇÃO 

Um processo autocompositivo breve no qual 

as partes ou os interessados são auxiliados 

por um terceiro para solucionar um conflito. 

 

Indicada para conflitos de relação não 

continuada. (Ex: acidente de carro) 

 

Lei 13.140/2015 

 



ARBITRAGEM 

Um processo extrajudicial no qual as partes 

ou interessados com auxilio de um terceiro, 

após devido procedimento, prolata uma 

decisão ( sentença arbitral). 

 

Lei 9307/1996 

 



ARBITRAGEM 

Somente poderá ser instituída para os 

conflitos que envolvam direitos patrimoniais 

disponíveis . 



ARBITRAGEM 

 

A Sentença Arbitral é um título executivo 

judicial. (Art. 515, VII, do CPC) 

   

Sem necessidade de homologação judicial. 

 

Efeito de Coisa julgada. 



VANTAGENS DA 

MEDICAÇÃO, CONCILIAÇÃO 

E ARBITRAGEM 
 

Celeridade 

Sigilo 

Informalidade 

Segurança 



CONTADOR 

 

Árbitro 

Perito arbitral 

Mediador 

Conciliador 



CONTADOR 

 

Indispensável a qualquer empreendimento 

Conhece os detalhes financeiros do 

empreendimento 

Domina legislação e encargos fiscais e 

trabalhistas 

Mantém relação de confiança com o 

empresário e seus familiares 

 



 

  “A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura 

suscita a ira.” Prov 15:1 

 

 

 

Obrigada.  
Solange Alves Baptista 

 

 

 

 

 


