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Universais m padrões ediation ter sido uma controversa questão já desde o surgimento 
da mediação como um processo de resolução de disputas . Existem várias razões 
aparentes, talvez a principal delas a extrema diversidade de aplicações 
e abordagens de mediação em todo o mundo. Independentemente das razões 
para evitar o estabelecimento de universais padrões de mediação, há uma meta 
alcançável para o qual um ll partes interessadas na mediação 
ecossistema c ould trabalho: um Código de Divulgação isso enquadraria a 
multiplicidade de modos de mediação de uma forma que seja compreensível para as 
partes. Esse Código poderia ser o primeiro passo para a eventual adoção de 
um Código de Conduta Profissional uniforme e global para mediadores . 
Raízes da Incerteza 
M prática ediation varia enormemente em função da nacionalidade, a definição legal, 
a cultura , e de preferência mediador. As partes que consideram a mediação pela 
primeira vez razoavelmente podem sentir-se incertas sobre o que esperar, dependendo 
da situação e do mediador [4] . 
Muitos S tates[5] organizações e profissionais que criaram mediação “ normas ” e 
regras modelo, mas nenhuma é universalmente aceite com respeito ao mediador ' s 
conduta e da prática de mediação em geral .   Os padrões de prática que existem 
abordar a questão da prática de uma perspectiva geral: por exemplo, os mediadores 
são orientados a honra do partido “ auto - determinação ”, mas raramente há uma 
prática definição-em-que diz uma forma de fazê-lo, e isso facilmente leva a variações 
em como a autodeterminação é percebida e implementada. 
Como autodeterminação, objetividade, equidade e justiça são todos conceitos 
comumente encontrados nos códigos de conduta e regras de prática . Embora 
comumente encontrados, não apenas diferem em detalhes, mas também podem ser 
interpretados de forma radicalmente diferente, dependendo das normas culturais e 
legais aplicáveis . 
Em uma tentativa de introduzir um grau de clareza , segurança, harmonia e respeito 
público para profissionais de mediação mundial ly , o Instituto Internacional de 
Mediação[6] (IMI), uma instituição de caridade que não presta serviços, 
publicou o Código de Conduta Profissional da IMI de 2008[7] . Este foi compilado 
pela Comissão de Padrões Independentes da IMI com base nas recomendações de 
2002 da Comissão de Ética e Padrões em ADR da CPR-Georgetown[8] e em outros 
códigos e padrões de órgãos de resolução de disputas em todo o mundo[9] . O Código 
IMI é apoiado pelo Processo de Avaliação de Conduta Profissional IMI[10] que 
permite a qualquer pessoa com uma reclamação sobre a conduta de um mediador que 
pratica ao abrigo do Código IMI ter a sua reclamação avaliada de forma 
independente . No entanto, o Código IMI e o processo de reclamação aplicam-
se apenas aos Mediadores Certificados IMI e, por mais popular que seja, não pode ser 
considerado universalmente aplicável. 
Tendo em conta estes problemas potenciais, a questão Nós levantamos é se existe 
uma maneira de criar um substituto para uma uni forma Código de 
Conduta, somethin g que traria mais segurança às partes sobre o processo e 
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abordagens utilizadas pelo mediador , e, ao mesmo tempo fortalecer a plataforma para 
a aplicabilidade de mediação transfronteiriças liquidação acordos , criado no âmbito 
da Convenção de Cingapura de mediação[11] . 
Um Código Universal de Divulgação 
Um Código de Divulgação é um conceito simples e poderoso. Seria proporcionar que 
um mediador deve primeiro estabelecer um conjunto de princípios para 
explicar como ele ou ela wil l conduta MEDIAT ion . O quadro da declaração de 
divulgação seria uniforme , independentemente do objeto da disputa e onde e como a 
mediação terá lugar . Embora t ele Código teria uma lista uniforme de princípios para 
a divulgação , t ele mediador ' s declarou conduta pode variar grandemente debaixo de 
cada princípio , e que iria fazê-lo com o conhecimento e aprovação das partes . Além 
de uma ny declaração de adesão a uma específica S tate ou código de conduta 
profissional ou modelo regras, os princípios podem incluir elementos como a 
independência, neutralidade, imparcialidade, 
confidencialidade, previstas mediação processo etapas, o estilo de mediação a ser 
adotada , a mediador ' papel s, quaisquer conflitos de interesse, o aplicável processo 
de reclamação e qualificações do mediador . 
Tomando o ' Processo de Mediação ' princípio como um exemplo, o Código de 
divulgação não exigiria que o uso mediador de um processo específico, 
mas que exigem que o mediador explicar para as partes do processo 
s / ele propõe usar e proteger as partes a aprovação dos . Esta 
ampla ' processo ' princípio poderia ser dividido em temas como ' pré-
mediação ' , ' Mediação ' , ' pós-mediação ' . O tópico de Qualificações , por exemplo, 
pode exigir o mediador para revelar se ele / ela é credenciado por uma resolução de 
disputas instituição (s) , e em caso afirmativo qual. 
A criação de um Código de Divulgação é alcançável dentro de um prazo razoável. Em 
comparação com um Código de Conduta Profissional uniforme para a mediação, a 
criação de um Código de Divulgação flexível e adaptável exigiria apenas discutir e 
concordar com os princípios gerais do que um mediador precisa divulgar com 
antecedência às partes[12] . 
Mak ing isso acontecer 
T ele a criação do Código de Divulgação poderia ser iniciado por convocação de 
uma n ad hoc internacional grupo de trabalho da respeitados intervenientes no 
domínio de resolução de disputas. O grupo de trabalho poderia ser co-presidido por 
usuários de serviços de resolução de disputas e moderado por vários acadêmicos de 
mediação importantes. Todas as deliberações c ould ser realizado em um f on-
line orum que qualquer pessoa interessada pode observar , com um projecto de 
Código de Divulgação oferecido para comentário público. O processo de 
desenvolvimento w Ould envolvem consultar ing códigos existentes 
do profissional conduta e estudos sobre ética em negociação e mediação e 
envolveria consultar ção com as instituições relacionadas com a mediação em todas as 
áreas . O grupo de trabalho , então, publicar uma recomendação para adoção pelos 
prestadores de serviços e mediadores em um processo aberto, em linha registar que 
poderia ser aprovado pelo governo s , ONGs e organismos profissionais . Uma 
vez amplamente adotado, o Código de Divulgação poderia ser 
formalmente incorporado às normas nacionais e internacionais. 
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A criação de um Código de 'Divulgação traria muitos benefícios para a mediação e 
suas partes interessadas. Seria: 
  

• Apoiar e garantir a autodeterminação das partes, que hoje está tão 
perto de ser um princípio universalmente aceito no campo da mediação 
globalmente quanto existe atualmente; 
• Crie confiança na confiabilidade da profissão, mostrando o surgimento 
de uma prática uniforme; 
• Proporcionar maior transparência e segurança às partes sobre como o 
seu caso s serão tratadas; 
• Fornecer um quadro para esclarecer a todos os interessados para que os 
mediadores podem ser realizadas responsável ; 
• Codificar o que deve ser divulgada pelo mediador para as partes e 
advogados como parte integrante do acordo de mediação no início de 
cada med i ção; 
• Permitir que mediadores e partes continuem se beneficiando do que é 
uma das marcas mais importantes da mediação: flexibilidade. O Código 
não imporia comportamento ao mediador , mas imporia o dever de 
explicar e obter o acordo das partes sobre o que vai ser feito e como; 
• Fornecer a um juiz um conjunto de 'normas específicas para o caso' 
acordadas contra as quais ele poderá medir 'violações graves'; 
• Fornece uma plataforma para uma futura conversa entre profissionais 
sobre um 'Código de Conduta' uniforme. 
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[1] Ana Gon ç alves é um treinador, treinador e mediador, e o fundador e presidente da ICFML - Instituto 
de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos . Ana é copresidente da Força-Tarefa de Resolução de 
Disputas Online da IMI . 
[2] François Bogacz é mediador, autor e fundador da Neuroawareness . Ele é consultor de aprendizagem sênior 
na Melbourne Business School em Kuala Lumpur, Malásia e atualmente está concluindo seu PhD na Universidade 
de Genebra em Ciências Afetivas, Computação e Mediação. Para mais informações, clique aqui . 
[3] Daniel Rainey é mediador, autor e treinador, e diretor da Holistic Solutions, Inc., uma organização que oferece 
treinamento e consultoria em uma variedade de modos de engajamento em conflito. Até 2017, ele atuou como Chefe 
de Gabinete do Conselho Nacional de Mediação dos EUA e é o copresidente da Força-Tarefa de Resolução de 
Disputas Online da IMI . Para mais informações clique aqui e aqui . 
[4] Ver, por exemplo: M. Schonewille & J. Lack, ' Mediation in the European Union and Abroad: 60 States 
Divided by a Common Word ? ' , Em M. Schonewille e F. Schonewille (Eds.), The Variegated Landscape de 
Media- ção . Um estudo comparativo de regulamentação e práticas de mediação na Europa e no mundo , Haia, 
Eleven International Publishing, 2014. 
[5] Ver, por exemplo, Os Convenção das Nações Unidas sobre acordos internacionais de liquidação resultante da 
mediação. O estado regras que : O conciliador pode conduzir a conciliação processo de tal maneira que ele 
considera apropriado ... . ”. Outras orientações das regras da ONU afirmam que: O conciliador será guiado por 
princípios de objetividade, equidade e justiça, levando em consideração, entre outras coisas, os direitos e 
obrigações das partes, os usos do comércio em questão e as circunstâncias que envolvem o disputa, incluindo 
quaisquer práticas comerciais anteriores entre as partes . 
[6] WWW.IMImediation.org 
[7] Para o Código de Conduta Profissional IMI, clique aqui 
[8] Para a Comissão CPR-Georgetown, clique aqui 
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[9] Estes incluíram: 
Código de Conduta para Mediadores do Fórum de Centros de Mediação da UIA (2003) 
Código de Conduta Europeu para Mediadores da Comissão Europeia (2004) 
Padrões de conduta modelo para mediadores (2005) adotados por AAA, ABA e ACR 
Diretrizes éticas para mediadores do Law Council of Australia (2006) 
Diretrizes Éticas dos Mediadores JAMS 
As Diretrizes para a nomeação de mediador do Chartered Institute of Arbitrators 
Regras suíças de mediação comercial 
[10] Para o Processo de Avaliação de Conduta Profissional IMI, clique aqui 
[11] A Convenção de Cingapura fornece uma estrutura internacional uniforme para fazer cumprir os acordos 
mediados de disputas transfronteiriças. Nos termos do artigo 5, uma autoridade judicial pode recusar-se a executar 
um acordo de resolução mediada apenas em circunstâncias específicas, uma das quais (e) é prova de que houve uma 
violação grave pelo mediador das normas aplicáveis ao mediador ou a mediação sem a qual violação essa parte não 
teria celebrado o acordo de liquidação. Esta questão é explorada com mais detalhes pelos autores em seu artigo: Além 
da Convenção de Cingapura: A Importância de Criar um Código de Divulgação para Tornar a Mediação Comercial 
Internacional a Corrente Principal , International Journal of Online Dispute Resolution 2019 .    
[12] Para ver os gráficos que comparam um Código de Divulgação com um Código de Conduta Profissional, 
clique [aqui] . 
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