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pela Universidade Federal do Pará - UFPA. Mediado-
ra do TJPA no CEJUSC-VF.
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interpessoais. 
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Media o pro ede do la  ediare  e si ni a ediar  divi-
dir ao eio o  in ervir. Es es er os e pressa  o en endi en-
to do vocábulo mediação, que se revela um procedimento pa-
c co de solução de con itos. A mediação apresenta-se como 
uma orma ami ável e colabora va de solução das controv r-
sias que busca a melhor solução pelas próprias partes. 
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dos no cumprimento dos compromissos assumidos no decorrer e após o 

e deveres.

 da exis
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[…] o homem só se torna EU, na relação com o TU […]. A rela-
ção é reciprocidade. Meu TU atua sobre mim assim como eu 
atuo sobre ele, o diálogo na relação EU-TU se caracteriza pela 
presença e abertura do outro. Ainda segundo Buber, o diálo-
go aut n co unda-se numa relação de reciprocidade, e sendo 
esta reciprocidade e istencial, ela pressup e semelhanças e 
diferenças, que colaboram para o enriquecimento da relação.
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cender a si mesmo e aceitar o chamado do outro a estar com ele para es

prias possibilidades.
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parentes ou terceiros.

Tabela 01:

Ano                             Processos Recebidos                     % 

2014   24           41.18                  

2015  1141                               82.55          

2016 1185           69.19 

Fonte:
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direitos e deveres.
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 ao modo 

 

Eu e Tu

no judiciário
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