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Quando se apresenta uma obra de um jovem autor, muito frequente-

mente se faz menção a sua trajetória. É com imenso orgulho que apresento 

o autor desta obra, que certamente não será a última.

Irapuã Santana do Nascimento da Silva é um cidadão consciente da 

necessidade de que a verdadeira cidadania abranja todos. Participa, como 

consultor, gratuitamente, da Associação para Educação e Cidadania para 

Afrodescendentes (Educafro). Afeito a enfrentar dificuldades, escreveu so-

bre tema imensamente complexo, a coisa julgada no processo coletivo, em 

sua monografia de final de curso. Trabalhador incansável, é assessor de 

ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), professor de Processo Civil 

na graduação e do curso de especialização lato sensu em Processo Civil do 

Centro Universitário de Brasília (Uniceub), na capital federal.

Trata-se realmente de jovem estudioso e talentoso, que teve a coragem 

de enfrentar um tema bastante atual, focando na necessidade de que certos 

requisitos sejam preenchidos, para que se obtenha uma mediação justa. 

Desincumbiu-se com brilho da defesa de sua dissertação de mes-

trado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em que cursou 

a pós-graduação stricto sensu em Direito Processual Civil.

Neste livro, fala-se da paridade entre as partes e da necessidade de 

que haja confiança no mediador e na outra parte, para que a mediação seja 

Apresentação
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viabilizada. Esse segundo requisito é cultural e se espera que seja incenti-

vado com o aparecimento de tratamento legislativo à figura da mediação, 

como forma dita “alternativa” de resolução de conflitos.

Observa o autor, que possui vivência do tema, que a mediação é  

bem-vinda quando se revela realmente adequada e conveniente para sa-

tisfazer o direito das partes, não como um modo de resolver a questão 

rapidamente e a qualquer custo. Mediações precisam ter a duração sufi-

ciente para resolver o conflito entre as partes com qualidade. A realidade 

brasileira nem sempre apresenta condições de hospedar mediações como 

devem ser feitas.

Evidentemente, só uma concepção moderna do que seja processo vê 

com bons olhos os instrumentos de mediação e de conciliação. O processo 

não consiste apenas em se aplicar uma solução, vinda “de fora”, ao caso 

concreto apresentado pelo autor. Mas se consubstancia em um modo de 

resolver o problema, em que a resolução é de autoria das próprias partes. 

Essa possibilidade apresenta muitas vantagens no que diz respeito à real 

satisfação de autor e réu quanto à solução encontrada.

O tema é contextualizado na Política e no Direito, e a parte histórica 

do instituto estudado acompanha as fases do processo, desde o momento em 

que adquiriu autonomia “científica” até o instante das “ondas renovatórias”.

Comparam-se os dois códigos e aborda-se a mediação sob o ângulo 

pragmático: como ocorre a mediação, na prática? 

Obras a respeito do tema são absolutamente necessárias, tanto para 

se compreender a sua essência e natureza quanto para se esclarecerem as 

dúvidas que surgem no dia a dia na prática. Coragem é necessária para se 

enfrentar tema tão novo e relevante. Coragem é o que não falta a nosso 

jovem autor. E os primeiros passos precisam ser dados!

Teresa Arruda Alvim Wambier

Livre-docente, doutora e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), onde leciona Direito Processual Civil nos cursos de doutorado,  

mestrado, especialização lato sensu e graduação. 
Membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP).

Relatora da comissão responsável pela criação do anteprojeto  
do Novo Código de Processo Civil.
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