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RESUMO 

Esta monografia tem por objeto a mediação judicial no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, sob 

um olhar do Direito, impactado pela Antropologia. A política de mediação judicial, estabelecida 

pela Resolução no 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pretende introduzir uma nova 

perspectiva de tratamento dos conflitos pelo Judiciário, contribuindo assim, em tese, para uma 

prestação jurisdicional mais eficiente, célere, satisfatória e justa. Neste cenário, convém elucidar 

como que se o opera a formação daqueles que serão responsáveis pela execução desta política: os 

mediadores judiciais. Os objetivos específicos desta a pesquisa são: descrever a formação do 

mediador que explicite, para além dos discursos doutrinários, as falhas e acertos do processo de 

capacitação hoje usado; traçar um panorama da formação dos mediadores no Brasil, a partir das 

iniciativas do Judiciário, revelando seus sentidos; e identificar o impacto que a cultura judiciária 

tem na formação do mediador. Como metodologia, aproprio-me de ferramentas metodológicas 

das Ciências Sociais, especialmente da antropologia interpretativa, tais como “observação 

participante” e entrevistas informais, para conhecer meu objeto. As descrições referem-se ao 

Centro de Mediação da Comarca de Niterói, onde, de julho de 2012 a novembro de 2014, foram 

realizadas as observações. Relato tais experiências em três momentos: o Curso de Formação de 

Mediadores, as dinâmicas de funcionamento do Centro de Mediação e as representações dos 

mediadores acerca de sua própria formação. Como resultados, aponto que: a) as iniciativas de 

formação de mediadores, local e nacional, acabam funcionando com uma introdução à mediação, 

não preparando os mediadores para atuarem de fato como mediadores; b) esta carência na 

formação se reflete numa prática onde mediação “se aprende fazendo”; c) a dinâmica do Centro 

de Mediação reproduz a lógica de funcionamento de outras instâncias do Poder Judiciário; d) o 

desenvolvimento da mediação no Judiciário não se coloca como meio de fato alternativo, mas 

tão somente de rito, sendo apropriada pela lógica do processo judicial; e) as representações dos 

mediadores, no entanto, englobam noções de mediação mais voltadas ao aspecto transformador e 

humano, abordando outras vertentes de mediação; e f) como apontam os mediadores, a maior 

deficiência hoje no modelo de formação é a ausência de um plano efetivo de formação 

continuada e que inclua supervisões por mediadores mais experientes. 

PALAVRAS-CHAVE: mediação; mediação judicial; formação de mediadores; cultura jurídica; 
práticas judiciárias.  



 

 

ABSTRACT 

This monograph aims at judicial mediation in the Judiciary Power of Rio de Janeiro, from the 

perspective of Law through anthropological approach. The politics of judicial mediation, 

established by Resolution 125/2010 of the National Council of Justice intends to introduce a new 

perspective on handling of conflicts by the judiciary, thus, in theory, for an adjudication more 

efficient, expeditious, fair and satisfactory. In this scenario, the point is to show up how works 

the training process of those who are going to execute this politics: the mediators. The specific 

objectives of this research are to describe the mediators training process, in way to enlighten, 

beyond the juridical doctrine speeches, the rights and wrongs of the process; to give an overview 

of the training of mediators in Brazil, from the judiciary initiatives, revealing its meanings; 

identify the impact of our juridical culture in the mediators training process. Regarding the 

methods, I use the methodological tools form the Social Sciences, specifically from the 

interpretative Anthropology, as informal interviews and participative observation, to understand 

my object. The descriptions refer to the Mediation Center of Niteroi District, where, from 2012 

July to 2014 November, the observations took place. I bring the experiences in three moments: 

The Mediator Training Course, the dynamics of the Mediation Center and the representations of 

mediators about their own training. As results, I appoint that: a) the initiatives of Mediators 

Training, local and national, end up working with an introduction to mediation, not preparing the 

mediators to act as mediators in fact; b) this lack in training is reflected in the mediation practice 

"is learned by doing"; c) the dynamics Mediation Center plays the operating logic of other 

instances of the Judiciary Power; d) the mediation held in the Judiciary Power is not an 

alternative resolution, but it works inside the judicial process, where the alternative is only in the 

procedure; e) that the representations of the mediators, however, bring notions of the transformer 

and human aspect of mediation; and f) as the mediators pointed out, the biggest deficiency in 

today’s training model is the absence of a continuing education plan that includes supervision by 

experienced mediators. 

KEY-WORDS: mediation; judicial mediation; mediators training; juridical cultures; judiciary 

practices. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia é um desdobramento da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A 

Formação do Mediador: Brasil x EUA”, financiada com bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico/CNPq-Brasil, a partir do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense (PIBIC-UFF), durante a vigência 2013-

2014 e 2014-2015. Esta pesquisa, que inicialmente propunha uma análise comparativa da 

formação dos mediadores no Brasil e nos Estados Unidos, acabou tendo como foco a análise 

qualitativa do contexto fluminense, análise do qual resulta o presente trabalho. 

Por isso, trata-se em verdade de um recorte de pouco mais de dois anos de pesquisa 

desenvolvida no Laboratório Fluminense de Estudos Processuais – LAFEP/FD-UFF, integrando 

ainda uma rede em parceria com o Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos (INCT-InEAC) e o Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, 

Processo e Discurso da Universidade Estácio de Sá – UNESA. Os dados e resultados aqui 

apresentados, assim, cobrem um período de pesquisa iniciado em 2012 e que vai até o presente 

momento, dezembro de 2014. Diversas etapas da pesquisa foram divulgadas e publicadas 

parcialmente em eventos e revistas científicas, sendo o presente texto fruto de diversas 

contribuições e amadurecimentos obtidos neste caminho.  

Como objeto específico, centrei-me no Centro de Mediação da Comarca de Niterói e na 

experiência de formação de mediadores e práticas de mediação ali desenvolvidas. O intuito, 

assim, não é formar uma mostra quantitativamente relevante, mas sim que a análise qualitativa, 

devidamente contextualizada, que possa contribuir e fomentar reflexões críticas ao campo da 

mediação de conflitos.  O questionamento central é: como se opera a formação de mediadores 

judiciais de conflitos no Poder Judiciário? 

A pesquisa tem como objetivos a) descrever a formação do mediador que explicite, para 

além dos discursos doutrinários, as falhas e acertos do processo de capacitação hoje usado; b) 

traçar um panorama da formação dos mediadores no Brasil, a partir das iniciativas do Judiciário, 

revelando seus sentidos; c) identificar o impacto que a cultura judiciária tem na formação do 

mediador. 
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Deste modo, por meio de “observação participante” e entrevistas informais, realizadas 

no Centro de Mediação da Comarca de Niterói, desde julho de 2012, pude adentrar no campo da 

mediação de conflitos e observar suas práticas, assim como observar como funciona o processo 

de formação de mediadores. Além disso, por meio da frequência como aluno dos cursos que 

formam mediadores de conflito, pude identificar falhas e acertos do modelo, além de explicitar 

sua dinâmica. 

A compreensão do Direito como saber local (GEERTZ, 1997) - que é próprio de um 

lugar, de um tempo e de uma conjuntura social e cultural – se insere nesta pesquisa como modo 

de análise dos dados coletados no campo. 

Assim, as experiências de mediação de conflitos que descrevo resultam de pesquisa na 

modalidade observação participante, principalmente, realizada desde julho de 2012, no Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Os Centros de Mediação em que foi realizada a pesquisa 

qualitativa foi o Centro de Mediação da Comarca de Niterói, no centro da cidade de Niterói, 

onde foi realizada a maior parte do levantamento de dados. A observação também incluiu a 

frequência em Curso de Formação de Mediadores do TJRJ, realizado em julho de 2012 na 

Comarca de Niterói, e a observação do primeiro Curso Básico de Mediação da Escola Nacional 

de Mediação e Conciliação (ENAM), ocorrido entre Agosto e dezembro de 2013, por meio da 

plataforma de Educação à Distância (CEAD) da Universidade de Brasília, além da frequência em 

eventos e palestras promovidas pelas instituições de formação de mediadores, especialmente pelo 

TJRJ. Por fim, se somam a estas experiências as entrevistas abertas realizadas com mediadores 

judiciais da Comarca de Niterói, realizadas entre agosto e novembro de 2014. 

Organizei este texto conforme as etapas de realização da própria pesquisa, estando o 

trabalho divido em cinco momentos. No Capítulo 1, defino o objeto da pesquisa e contextualizo 

dentro da temática dos meios alternativos de resolução de conflitos. No Capítulo 2, descrevo o 

Curso de Formação de Mediadores desenvolvidos no Judiciário Fluminense, a partir da 

experiência do Curso Básico de Mediação, realizado no ano de 2012 na Comarca de Niterói. No 

Capítulo 3, trago o relato de uma experiência de mediação judicial, em Niterói, a partir da 

dinâmica de funcionamento de um Centro de Mediação, conhecida por meio de observação 

participante realizada entre julho de 2012 e dezembro de 2013 na Comarca de Niterói. No 

Capitulo 4, relato as representações dos mediadores acerca de sua própria prática e formação, a 
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partir do contraste do modelo local e nacional e de entrevistas com eles realizadas no ano de 

2014. Para ao final, brevemente, trazer as conclusões e resultados gerais da pesquisa, antecipados 

pontualmente em cada capitulo. 
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CAPÍTULO 1: A formação de mediadores no cenário de tratamento de conflitos 
no Poder Judiciário 
 

Tradicionalmente, o meio que o Direito dispõe para lidar com os conflitos é o processo 

judicial, que se inicia quando o indivíduo ajuíza uma ação, adentrando no sistema de justiça. 

Quando a ação é ajuizada, o Estado, na figura do Judiciário, é provocado a intervir no conflito 

social substituindo a vontade dos particulares para, imparcialmente, buscar a pacificação do 

conflito que os envolve, com justiça (GRINOVER, 2002, p. 131). Nesse sentido, os sentimentos 

individuais de justiça são de pouca importância, pois estando o conflito nas mãos do Juiz, que 

incorpora o Estado, ele se torna “lide” e como tal deve ser composta, resolvida – o que 

necessariamente não implica em sua administração. 

Assim, o conflito social, ao ingressar no sistema judicial é decodificado na categoria 
LIDE. A lide é compreendida como um conceito (problema) que deve ser solucionado 
ou resolvido, mas não necessariamente administrado. A lide, pelo processo, é 
solucionada pelo juiz e o conflito é devolvido à sociedade. Como resultado, esta 
categoria lide não permite a administração dos conflitos que permeiam a sociedade. 
Assim, no campo jurídico, o conflito só existe ANTES do processo. Com o processo, 
ele se transforma em LIDE. Ao se tornar lide, as pessoas envolvidas no conflito, passam 
a ser AS PARTES (autor x réu) do processo, que recebe um número de controle. As 
partes devem se fazer representar por seus advogados e SÓ ATRAVÉS deles se 
manifestam no processo. A LIDE deve ser 
SOLUCIONADA/RESOLVIDA/COMPOSTA, o que se dá através do processo, a fim 
de que a paz social fraturada seja restaurada. A solução da lide, pacifica, pois a 
sociedade e o processo é o instrumento a serviço dessa pacificação. (DUARTE, 2008, p. 
135) 
 

O conflito, ao ser apropriado pelo campo jurídico brasileiro, levando em conta nossa 

tradição jurídica hermética e reducionista, passa a existir a partir de categorias jurídicas que se 

cerram em relação à sociedade. E como a lide para ser resolvida precisa do processo judicial, este 

é então saudado como o instrumento para a pacificação. Por si só esta constatação já 

problematiza a relação entre o tribunal e a sociedade, vez que pressupõe ser possível não haver 

conflitos entre as pessoas, que deveriam viver em paz. 

 No entanto, como o sistema judicial também não consegue dar conta satisfatoriamente 

da missão de pacificação do conflito, constata-se uma anunciada crise de legitimidade do 

Judiciário: que com ela arrasta seus atores, seus métodos e técnicas, suas práticas e discursos. 

Perante a opinião pública tudo acaba sendo questionado.  Neste cenário, a mediação de conflitos 

é apresentada como uma inovação para o tratamento dos conflitos no Judiciário: ao invés de 
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tratar da lide, de lidar com as partes, na mediação deve se tratar do conflito como um todo, lidar 

com as pessoas. Assim, ao invés de solucionar a questão, o mediador deveria ser apenas ponte de 

um diálogo a ser construído por aqueles que estão em disputa. Ele é um terceiro passivo: não 

propõe soluções, não julga, não diz o direito aplicável, não interfere. Ele auxilia, leva à reflexão, 

escuta. 

A mediação seria então um método de autocomposição indireta1, ou assistida, onde há 

um terceiro imparcial intervindo no conflito (AZEVEDO, 2013). Independente de resultar num 

acordo ou não, procura facilitar o diálogo das partes em conflito; procura estabelecer uma 

“orientação transformadora” na medida em que propõe uma visão do conflito não como algo 

negativo, mas próprio do meio social. “Trata-se, pois, de ajudar as partes a desenvolverem 

formas autônomas para lidar com as tensões inerentes ao seu relacionamento, e não de buscar 

acordos que deem fim a uma controvérsia pontual” (COSTA, 2002, p. 182). Desta forma, em 

uma mediação, o juiz nem mesmo precisaria decidir, pois as próprias pessoas chegariam a uma 

solução comum, construída por elas mesmas, sem que outro decidisse no lugar delas. 

A inserção da mediação faz parte de uma grande política pública, hoje de abrangência 

nacional, que vem promovendo a adoção, dentro do Judiciário brasileiro, de outros métodos de 

tratamento de conflitos que não o julgamento mediante atividade cognitiva2 atingida pela via do 

processo judicial, com destaque para os meios consensuais de resolução de conflitos, pelos quais 

as pessoas em conflito resolveriam suas questões através do acordo e do consenso, de modo que 

a solução seria construída, e não imposta pelo Estado. 

                                                           
1 Os métodos autocompositivos– em que os envolvidos no conflito são os que o solucionam – distinguem-se dos 
heterocompositivos, como o processo judicial, onde um terceiro decide em nome dos interessados. Nesse sentido, 
seriam uma perspectiva alternativa de tratar conflitos, distinta do tratamento judicial.  
2 “Nesse sentido, há uma atividade de reconstrução dos fatos e também uma tarefa de interpretação e aplicação das 
regras e princípios de direito à proporção que o órgão jurisdicional deles toma conhecimento e os toma 
intelectualmente. Percebe-se, assim, que a situação base (fática e jurídica) é inteligida pelo titular do órgão 
jurisdicional que sobre ela forma um juízo que será exteriorizado no momento do sentenciamento do processo e 
também nas diversas decisões intercorrentes. Essas decisões demandam atividade cognitiva, porém, a cognição não 
é um momento no processo mas sim o tipo específico de atividade intelectual que o processo visa desencadear e 
desenvolver, a fim de ser possível a solução do conflito”(DIAS, 2006 p. 204). 
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Inaugurando esta política, temos a Resolução n. 125 de 29 de novembro de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça3, que pretende “assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”. Tal movimento pelos meios alternativos, 

que culminou na referida resolução, teve como marco inicial o lançamento do slogan “Conciliar 

é legal” e o “Movimento pela Conciliação”, em 2006, pelo Conselho Nacional de Justiça4 

(BUZZI, 2011, p. 51), em resposta a chamada “crise de legitimidade do Poder Judiciário”.  

A premissa é que a utilização de alternativas ao processo judicial (aqui entendido como 

julgamento pelo juiz) poderia levar ao acesso a uma ordem jurídica mais justa, que como explica 

o jurista Kazuo Watanabe, “no sentido de que cabe a todos que tenham qualquer problema 

jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, uma atenção por parte do Poder Público, 

em especial do Poder Judiciário” (WATABABE, 2011, p. 4).  

1.1.Os cursos de formação de mediadores: entre a iniciativa local e a nacional. 

O caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é exemplificativo da estrutura brasileira 

de implantação da mediação no Poder Judiciário brasileiro. Temos o Conselho Nacional de 

Justiça direcionamento uma política de incentivo nacional, enquanto os Tribunais locais a 

executam. As diretrizes do Conselho Nacional de Justiça vinculam o Núcleo Permanente de 

Práticas Consensuais de Solução de Conflitos5 (NUPEMEC), órgão do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro. 

O NUPEMEC, por sua vez, coordena os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CESJUC’s, ou Centros de Mediação), que estão espalhados pelos Fóruns do estado 

do Rio de Janeiro. Com a Resolução do Órgão Especial n. 16/2014 foi criado também o SEAMA 

                                                           
3O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão responsável, dentre outras atribuições de controle e fiscalização do 
Poder Judiciário, a elaboração e incentivo de políticas judiciárias que visem aprimorar a prestação jurisdicional e a 
atuação do Judiciário Brasileiro. (BRASIL, 2013a). 
4 Em comum a todas estas inserções da mediação temos a referência constante do estudo “Acesso à Justiça” (1988), 
de Mauro Cappelletti e Brian Garth. Nele, os autores destacam a tendência de se buscar novos procedimentos de 
efetivação de direitos, resolução e até mesmo prevenção de conflitos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 69-71). 
Identificando a necessidade de se adequar o procedimento judicial aos diversos tipos de litígios, conforme as 
características de cada demanda, os meios alternativos – mediação, conciliação, arbitragem e afins – seriam 
maneiras de não só agilizar o atendimento das partes e reduzir os custos da litigância, mas também de fornecer 
acesso a uma ordem jurídica mais justa. (NOBLAT; ALMEIDA, 2013) 
5 O NUPEMEC foi instituído com a Resolução nº 23/2011 do Órgão Especial do TJRJ (RIO DE JANEIRO, 2011), e 
tem como objetivo desenvolver diretrizes para a utilização de meios consensuais no Judiciário Fluminense, sendo 
órgão de assessoramento vinculado à Presidência do Tribunal. 
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- Serviço de Apoio aos Métodos Autocompositivos -, cuja função é fornecer apoio administrativo 

ao NUPEMEC na consolidação e execução de políticas consensuais. 

A formação de mediadores é promovida no âmbito local – pelo TJRJ – e no plano 

nacional – pelo CNJ. O interessante aqui é que não há necessariamente uma coordenação destas 

duas entidades na consolidação de um modelo de formação único.  

Recuperando um histórico dos cursos efetuados no Rio, a implantação da mediação no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se inicia em 2009, quando foram realizados os 

primeiros cursos de formação de mediadores. Para tanto, foram firmadas parcerias com o 

Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria de Reforma do Judiciário. Destas parcerias foram 

realizados os primeiros cursos de formação de mediadores junto aos Tribunais de Justiça 

Estaduais (BUZZI, 2011, p. 53), incluindo-se aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Este primeiro momento de formação ocorreu num contexto muito incipiente da 

implantação da política de mediação: não havia ainda sido instalados os Centros de Mediação 

nas Comarcas do Estado. Estes primeiros cursos foram oferecidos para magistrados, servidores e 

eventuais acadêmicos e advogados. O modelo foi o mesmo que seria reproduzido posteriormente 

pelos cursos do próprio Tribunal de Justiça do Rio, como o descrito no Capítulo 2, incluía um 

Curso de 40h/a, eminentemente teórico, onde eram apresentados os pressupostos, a teoria da 

mediação, e algumas práticas simuladas. Estas horas teóricas, no modelo adotado pelo TJRJ, 

eram oferecidos em modulo intensivo, em geral em dez aulas, cada uma com quatro horas de 

duração, ao longo de uma ou duas semanas.  

Em 2013, com o primeiro curso de formação de mediadores da Escola Nacional de 

Mediação e Conciliação (ENAM), órgão do Ministério da Justiça, houve, em tese, um 

rompimento com o antigo modelo do curso de formação de mediadores, predominantemente 

teórico, para um modelo de formação baseado em prática. Ter-se-ia, assim, um “modelo baseado 

em competências” (AZEVEDO, 2012). O curso da ENAM foi realizado na modalidade de ensino 

a distância e no período de quatro meses (Agosto a Dezembro de 2013, no caso observado). 
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Consistia em leituras semanais, vinculadas a um fórum de discussão on-line, atividades de 

questionário, e prática simulada. O curso6, em termos de carga horária, somava 100 h/a. 

1.2.A questão da formação do mediador e as práticas judiciárias. 

Dentro deste cenário, onde a mediação de conflitos vem propor um novo meio de tratar 

as pessoas e seus conflitos, surge a indagação de quem são e qual o papel dos agentes que farão 

todo este projeto ser efetivado: os mediadores de conflitos. Estes, assim, devem ser “terceiros 

imparciais em um processo autocompositivo de resolução de conflitos”, atuando de maneira 

distinta da lógica comum aos operadores de direito do campo jurídico brasileiro. Entender como 

se efetiva a formação dos mediadores e suas práticas dentro do Judiciário é vital para 

compreensão do papel deste Poder na administração de conflitos e no próprio desenvolvimento 

desta política pública judiciária de tratamento de conflitos. 

Entretanto, pouco há sobre as práticas de mediação, isto é, sobre os aspectos 

procedimentais de como se realiza uma sessão de mediação, que consistem nas técnicas de 

negociação que permitem tal “tratamento adequado de conflitos”. A mais expressiva fonte 

disponibilizada no campo é o “Manual de Mediação Judicial” 7 (AZEVEDO, 2013) cujo enfoque, 

porém, é de manual: seu intuito é prescrever o conjunto de técnicas a serem utilizados, não 

sendo, por óbvio, uma descrição do que se faz, mas um manual sobre o que se deve(ria) fazer. 

Menos ainda se tem disponível sobre o modo de transmissão de tais técnicas, ou seja, como que 

um profissional se torna efetivamente um mediador. 

Surpreendentemente, no Brasil, as instituições que promovem a capacitação destes 

mediadores são exatamente aquelas que simbolicamente representam nossa “cultura da sentença” 

                                                           
6 Este primeiro curso oferecido pela ENAM fora efetuado em parceria com o CNJ – tal qual os primeiro cursos 
oferecidos pelo TJRJ. No entanto, as iniciativas posteriores do, como o Curso de Formação de Instrutores em 
Mediação do CNJ, demonstram que as mesmas são episódicas, não havendo uma real e duradoura cooperação entre 
os diferentes poderes e órgãos na consolidação de uma única política púbica de mediação de conflitos, mas sim que 
há diferentes instituições envolvidas na implantação da mediação no Brasil, não necessariamente coordenadas. 
7 Este Manual é organizado de modo a transmitir aos mediadores as técnicas básicas acerca da medição de conflitos 
a ser realizada no Judiciário. Em sua primeira versão (AZEVEDO, 2009) é sucinto e trata da teoria do conflito, tipos 
de negociação, para então descrever as regras, princípios e trazer exemplos. A partir da Resolução n. 125 do CNJ, na 
atual versão (AZEVEDO, 2013) passou a incorporar um capítulo denominado “Política Públicas em Resolução 
Adequada de Disputas”, outro sobre “Teoria dos Jogos”, tendo o resto da estrutura se mantido. O manual é 
disponibilizado gratuitamente no sítio do Conselho Nacional de Justiça. Disponível:  
http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacao_judicial_4ed.pdf Acesso em: 16/11/2014 às 
14:43. 
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(WATANABE, 2007, p. 6). Podemos citar as iniciativas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro e do Conselho Nacional de Justiça, que promovem cursos de formação de mediadores 

para magistrados e operadores do Direito. 

Assim, as práticas subjacentes a nossa cultura jurídica e judiciária são de profunda 

importância para a introdução da mediação no Brasil. Nesse sentido, contrastando o plano 

idealizado8 com o mundo empírico, convém questionar de que maneira a lógica do contraditório, 

“que se explicita pela promoção de um dissenso infinito, o qual só se interrompe através de uma 

autoridade externa às partes, que lhe dá fim e declara uma tese vencedora e a outra, vencida” 

(KANT DE LIMA, 2009, p.29) e outras características de nosso campo jurídico e de nossas 

práticas jurídicas e judiciárias influenciam na formação de nossos mediadores e em sua atuação. 

Pretendo, frente a este contexto, descrever as práticas e experiências, a partir de uma 

perspectiva empírica9, e não prescrever, propor ou criticar modelos de formação de mediadores. 

                                                           
8A propósito, no Manual de Mediação Judicial (AZEVEDO, 2009) utilizado nos cursos de capacitação de 
mediadores do TJRJ, o então Ministro da Justiça, Tarso Genro, coloca que a difusão da mediação tem como 
objetivos o fortalecimento do Judiciário, da cidadania e da democracia. Mas questiona-se até que ponto a iniciativa 
de formação de mediadores por parte do Judiciário cumpre os objetivos explicitados. 
9 Especialmente, por meio de observação participante. A observação participante permite que, por meio da inserção 
do pesquisador no meio do fenômeno a ser estudado, este consiga perceber uma teoria subjacente às práticas e 
discursos do meio. (FOOTE-WHYTE, 1975). 
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CAPÍTULO 2: Uma experiência de formação de Mediadores no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio: uma observação em Niterói. 

Neste capítulo10, descrevo como se opera a formação dos mediadores judiciais no 

interior do Judiciário, tendo como objeto o Curso de Formação de Mediadores do TJRJ, curso 

teórico que funciona como etapa inicial da formação dos mediadores. Neste momento, os pontos 

centrais serão os aspectos preliminares, referentes ao modo de ingresso dos alunos e a divulgação 

do curso e, principalmente, o conteúdo ensinado em sala de aula, perpassando as percepeções e 

reações dos alunos a esse. 

2.1.Identificando o Curso de Formação de Mediadores no interior do Tribunal de Justiça: da 

divulgação à inscrição. 

O Curso de Formação de Mediadores (CFM) oferecido pelo Tribunal de Justiça está 

inserido no contexto trazido pela Resolução n. 125 de 29 de novembro de 2010 do CNJ, que, 

dentre outras disposições, traz as diretrizes a serem seguidas pelos órgãos do Judiciário na 

formação de mediadores que atuarão no Judiciário. 

Dentro do TJRJ, o CFM é oferecido pela Escola de Administração Judiciária (ESAJ) em 

parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

(NUPEMEC). A organização administrativa do curso, assim como a logística, é oferecida pela 

primeira, enquanto a organização pedagógica pela segunda. Institucionalmente, a ESAJ é 

responsável pelo treinamento e formação continuada dos servidores, e o NUPEMEC, pela 

direção e implementação das diretrizes da Resolução n 125/2010 do CNJ no âmbito do TJRJ11. O 

CFM atende, assim, dois interesses: a formação de mediadores para a atuação do Tribunal e a 

formação continuada dos servidores, que precisam acumular “horas” em cursos e eventos do 

Tribunal para promoções, licenças e etc.  

                                                           
10 Este capítulo é um recorte do trabalho intitulado “A Formação do Mediador no TJRJ: observações e considerações 
iniciais”, apresentado no GT 11 – Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias na Reforma do Código de 
Processo Civil – do II Seminário Interdisciplinar de Sociologia e Direito, ocorrido em 17 e 18 de outubro de 2012, 
na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e organizado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito (PPGSD-UFF); e também apresentado na 1ª Semana Jurídica do Centro Acadêmico Evaristo da 
Veiga (CAEV), ocorrida de 3 a 7 de dezembro de 2012, na Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense. 
11 Este desenho administrativo reflete a situação do período onde foi realizado o curso, em julho de 2012. Conforme 
explicado no capítulo 1, hoje a estrutura administrativa conta ainda o SEAMA, que foi introduzido por meio da 
Resolução do Órgão Especial do TJRJ n. 16/2014.  
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Os cursos normalmente oferecidos pela ESAJ têm como público alvo os servidores do 

Tribunal, que por meio de freqüência em cursos “acumulam horas” para fim de 

promoção/licenças e etc. O CFM, embora oferecido pela ESAJ, tem a peculiaridade de possuir 

como publico não só os servidores, mas também o público externo ao tribunal, composto por 

advogados, estudantes e acadêmicos. Isto é justificado, conforme relatado durante o curso, pelo 

fato do principal objetivo deste ser a capacitação de mediadores e difusão da mediação.  

O Curso de Formação de Mediadores que descrevo foi realizado em Niterói, em julho 

de 2012, ao longo de duas semanas. Foi o primeiro a ser realizado no Fórum de Niterói, seguindo 

um modelo de formação de mediadores que se iniciou em 2009, quando dos primeiros cursos de 

formação de mediadores ocorridos no TJRJ12. Não foi o primeiro curso neste formato, mas 

conforme nos dito pelas professoras, foi um curso que segue o mesmo modelo de formação que 

vinha sendo seguido no Tribunal de Justiça do Rio. 

O CFM é totalmente gratuito e compreende uma carga horária total de 40 horas, dividas 

em oito aulas de 5h de duração cada. As inscrições são feitas no NUPEMEC, por telefone ou e-

mail. Para se inscrever é preciso fornecer suas informações básicas: nome, CPF, telefone, e-mail, 

profissão, e como tomou conhecimento no curso. Daí, seu nome integrar uma lista de espera, 

onde residem os interessados no curso, que devem aguardar a criação de novas turmas. Eu me 

inscrevi em contato direito com a secretária do NUPEMEC, e fui informado que ocorreria uma 

turma no Fórum de Niterói e, quando esta estivesse para acontecer, entrariam em contato 

telefônico. 

Este é um curso que não possui ampla divulgação: não há cartazes no Tribunal ou 

convites distribuídos em eventos, nem outra iniciativa do Tribunal. Todos os interessados 

tomaram conhecimento deste a partir de alguém que os tenha dito para “procurar o curso no 

NUPEMEC”. Este alguém, em geral, ou já fez o Curso ou possui alguma vinculação ao Tribunal. 

Interessante, assim, notar que um curso gratuito e aberto ao público (no sentido que permite 

como alunos não apenas servidores) não possua uma divulgação que circule em meios que não o 

círculo de pessoas do Tribunal que estejam já envolvidas com mediação de conflitos. 

  

                                                           
12 Conforme referenciado pelos mediadores, nas entrevistas descritas no Capítulo 4. 
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2.2.A Turma do CFM realizado em julho de 2012 no Fórum de Niterói. 

Na turma do Curso realizado em Niterói havia desde alunos que se inscreveram no ano 

anterior, até alunos que não se inscreveram anteriormente e cursaram regularmente o curso, 

realizando a inscrição na primeira aula. Assim, não foi possível identificar o critério de seleção. 

O que tive de informação por meio de uma das professoras foi que algumas pessoas não foram 

chamadas para Cursos anteriores na Capital porque estaria se formando uma turma em Niterói, 

onde estas, devido sua residência/lotação, estariam mais próximas. 

O público alvo do curso é diversificado. No curso onde foi realizada a observação foi 

possível identificar três interesses nos alunos: interesse em se capacitar para a atuação como 

mediador; interesse em contabilizar “horas” junto a ESAJ (no caso dos servidores); e interesse na 

mediação para fins de estudo e pesquisa. Estes interesses eram explicitados de maneira não 

excludente: alguns buscavam os três interesses, outros só um ou dois.  

Especificamente, nesta turma do Curso realizado em julho de 2012, na Comarca de 

Niterói, havia 28 alunos, a maioria com uma formação na área jurídica, atuando em diversas 

carreiras no campo jurídico. Conforme suas declarações de ocupação nas fichas de inscrições, 

relatadas por cada um quando da apresentação realizada na primeira aula, tínhamos na turma: 

nove advogados, duas Procuradoras do Município de Niterói, dois professores universitários da 

área jurídica, dez servidores do TJRJ (oito analistas judiciários, uma escrivã e uma técnica 

judiciária), uma escrivã aposentada da Justiça Federal, duas psicólogas, uma psicanalista, um 

graduando em Psicologia e um graduando em Direito (eu). Assim, havia quatro alunos da área da 

Psicologia e vinte e cinco alunos da área do Direito. Destes, 23 possuíam um Bacharelado em 

Direito.  

Como já dito, o CFM não possui divulgação dentro ou fora do TJRJ. Deste modo, os 

alunos tomam conhecimento do Curso por meio da indicação de alguém, ou caso procurem o 

NUPEMEC diretamente. Na turma de Niterói, quase todos os alunos tinham um “alguém” 

responsável por sua presença no curso, em sua maioria um colega que já havia realizado o CFM 

anteriormente. 
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2.3. O Curso de Formação de Mediadores em ação: descrição e observação do CFM 

realizado no Fórum de Niterói. 

O Curso foi realizado em dez aulas, cada uma com quatro horas de duração. Tinha 

início às nove horas da manhã, terminando à uma hora da tarde. Ocorreu em duas semanas, de 

segunda à sexta. Como professoras13, duas psicólogas do TJRJ com experiência em mediação: 

ambas fizeram parte das primeiras turmas de mediadores formados pelo TJRJ, no cursos ocorrido 

em 2009, realizados em parceria com o CNJ; atuam como mediadoras judiciais desde a 

implementação dos Centros de Mediação no TJRJ, por meio do Ato Executivo TJ RJ Nº. 

5555/2009; instrutoras em Mediação certificadas pelos primeiros cursos de Instrutores em 

Mediação do CNJ; e atuam não só como mediadoras no Tribunal, mas como também 

supervisoras dos mediadores em fase de formação. 

A formação do mediador judicial envolve duas etapas: um curso teórico e um estágio 

supervisionado. No curso, o aluno deve conhecer teorias concernentes à mediação, meios de 

resolução de conflitos e, principalmente, as técnicas que devem ser utilizadas em uma mediação. 

No estágio supervisionado deve atuar em casos reais de duas maneiras: hora como observador, 

não participando diretamente da sessão de mediação, e hora como mediador propriamente.  

Num plano abstrato, a mediação judicial que acontece no Judiciário Brasileiro deverá 

seguir as diretrizes condensadas no “Manual de Mediação Judicial” (AZEVEDO, 2013), obra 

elaborada por pelo juiz de Direito André Goma de Azevedo, e que constitui um compilado de 

conteúdo básico em mediação de conflitos, fruto da experiência do Grupo de Pesquisa e 

Trabalho em Resolução Apropriada de Disputas da Faculdade de Direito da Universidade de 

Brasília. Toda a organização do curso trazida pela ementa é baseada no “Manual de Mediação 

Judicial”14, sendo ele apontado como a bibliografia referência do “Curso de Formação de 

Mediadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”. 

                                                           
13 Optei, neste estudo, por não caracterizar especificamente as professoras, nem delinear com precisão qual delas que 
atuou em cada episódio citado. Fazê-lo seria demasiadamente longo e de pouca utilidade neste ponto, tendo em vista 
que, inicialmente, a questão é como opera o CFM, em relação seu conteúdo e estruturação. 
14 Esta obra, dada a centralidade que ocupa na formação de mediadores judiciais, será referenciada constantemente. 
Lançado em 2009, hoje esta na 4ª Edição (2013). Para manter o contexto em que for a referenciado, for a adotado o 
seguinte critério: quando extraímos citações diretas e indiretas, utilizamos a versão mais recente do Manual (2013). 
No entanto, quando citamos capítulos que foram tratados em sala, na ocasião do curso, referenciou-se o capítulo 
descrito na ocasião, que no caso, será da versão de 2009 do Manual.  



 

23 

 

2.3.1. Uma mudança de paradigma: a primeira semana do CFM. 

A primeira aula é iniciada com um panorama geral do Curso, conforme a leitura da 

ementa, em seguida, a professora nos pede que nos apresentemos e digamos como e porque 

chegaram ao Curso de Formação de Mediadores. Feita as apresentações, a professora faz um 

brevíssimo panorama da mediação judicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

em relação a aspectos formais quanto à certificação como mediador judicial, sua atuação, como 

funcionam os Centros de Mediação e as atribuições do NUPEMEC. Recebemos uma ementa, 

numa folha de papel, onde é apresentado um panorama geral do curso e seu conteúdo: 

“Objetivo Geral 

Capacitar graduados em quaisquer disciplinas, servidores e não servidores do Poder 
Judiciário, em Mediação de Conflitos, de modo a fomentar o incremento da utilização 
de modelos autocompositivos na resolução das lides judiciais em consonância com o 
disposto na Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

Objetivos específicos 
• Possibilitar a aquisição de conhecimentos teóricos, técnicos e metodológicos 
sobre a Mediação de Conflitos; 
• Contribuir para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais 
para o desempenho da função do mediador; 
• Auxiliar o mediador na descoberta e exploração dos próprios recursos para 
mediar diferentes conflitos em diferentes contextos;” (TJRJ) 

Daí, a turma é dividida em vários grupos, de quatro a seis pessoas, que se sentam em 

círculos para que possam conversar sobre os pontos levantados pela professora. Partindo de um 

mapeamento dos modos de solução de conflitos, somos introduzidos ao conceito de mediação. O 

cerne é a caracterização da mediação como o procedimento que, independente de conseguir um 

acordo ou não, procurar facilitar o diálogo das partes em conflito. 

A percepção dos alunos neste ponto é variada. Uns, em especial os que já conhecem o 

instituto da mediação, exclamam que é justamente por fugir da busca por acordo formal e levar 

em conta o individuo em conflito como uma pessoa e não como simples “parte” que o instituto 

da mediação é tão excitante. Outros colocam que é estranho pensar em um procedimento que 

pretende tal mudança de perspectiva ocorra justamente no Judiciário, onde todos estão 

habituados com a abordagem jurídica dos conflitos. Um dos alunos, em tom de brincadeira, 

coloca que toda esta noção de “orientação transformadora” faz com que a mediação pareça, mais 

que um meio de resolução de conflitos, “quase uma terapia”. 
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Assim, nas primeiras aulas, por meio de exercícios de autorreflexão é proposta uma 

mudança na maneira com que enxergamos os conflitos. Um exemplo de exercício: a professora 

nos pede para que digamos as palavras que vem a nossa mente quando ouvirmos o termo 

“conflito”. No caso, as palavras que em geral dissemos foram todas negativas: dor, raiva, perda, 

briga, processo. Em seguida, a professora propõe uma mudança de ponto de vista: o conflito 

deve ser visto como uma oportunidade de crescimento e transformação, pois a vê-lo como algo 

negativo apenas torna mais difícil a sua administração e composição. A mediação é proposta  

como uma mudança de postura no tratamento do conflito, que ao invés de ser uma simples “lide” 

ou fato negativo, deve ser visto como um sistema, um produto social, um processo interativo 

particular, presente nas relações e consequência natural da interação humana. De acordo com 

essa teoria do conflito, nosso modelo de compreensão é baseado na crença do poder, onde 

devemos resolver as questões pela imposição da força. Para que melhor administremos os 

conflitos, devemos mudar ao adotar um modelo de crença na responsabilidade e autonomia das 

pessoas na busca do consenso. A partir desta noção, a professora introduz três pontos 

determinantes para o tratamento do conflito: a comunicação, a percepção humana e as emoções. 

Esta parte do curso busca, por meio da apresentação desta teoria do conflito e da 

comunicação levar à mudança de postura dos alunos, na medida em que se supões que estes 

pretendem atuar mediando conflitos. A premissa, expressa por diversas vezes durante a aula, é 

que a mediação começa com um processo de controle interno: uma educação emocional, 

perceptiva e comunicacional que busque despertar em si e no outro uma postura de cooperação e 

entendimento mútuo. Este processo, nas palavras da professora, demanda tempo, treinamento e 

estudo. Ponto de destaque é o caráter de autotransformação: o mediador, para poder lidar com os 

sentimentos da partes em conflito, deve trabalhar suas próprias emoções e sentimentos. Por meio 

de exemplos, diálogos e exercícios são apresentadas aos alunos técnicas para melhoria da 

comunicação. A aula, mais do que ensinar estas ferramentas e abordagens, pretende apresenta-las 

aos alunos, para que a partir daí eles possam aprofundar seus estudos e começar a aplicá-las em 

situações cotidianas. A descrição feita em sala corresponde ao encontrado no Manual de 

Mediação Judicial, no que se refere às técnicas de mediação (AZEVEDO, 2009, p. 63-80).Vale 

notar, também, a referência à técnica/teoria descrita por Marshall Rosemberg em sua obra 

“Comunicação não violenta” (ROSEMBERG, 2006), que embora não conste na bibliografia 

básica do curso, é indicada pelas professoras como uma leitura essencial.  
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Um ponto interessante ocorreu na terceira aula, quando foram tratadas as vantagens do 

uso da mediação (que seriam, dentre outras: a celeridade; a flexibilidade, a confidencialidade, a 

economia, etc.). Assim que estas palavras (celeridade, flexibilidade...) são citadas, a reação dos 

alunos é intervir no diálogo relatando como o Judiciário não possui essas características. Como 

já dito, a maioria dos alunos tem sua rotina no tribunal, seja como advogados, seja como 

servidores. Daí, começa uma verdadeira sessão de queixas acerca do Judiciário: demora no 

andamento, o preço dos processos, falta de atenção dos magistrados para com os advogados e 

partes... Os alunos se alternam ora relatando um problema, ora complementando a queixa de 

outro. As críticas ao judiciário e seus procedimentos permeiam todo o resto da aula, de modo que 

o Judiciário acaba sendo caracterizado com os adjetivos opostos ao da mediação: “lento”, “caro”, 

“exageradamente formal”, “com procedimentos rígidos”... A mediação no seio do Judiciário é 

apresentada neste contexto: a de um público extremamente queixoso com a situação atual da 

Justiça. Esta “catarse” proporcionada pelo consenso e uniformidade das críticas à Justiça é 

interessante porque estabelece, pois, uma séria de adjetivos negativos ao Judiciário e ao processo 

judicial (lento, caro, injusto, desumano) para, daí, opor em valor a mediação, que concentra 

assim a oposição (célere, barato, justo, humano). 

As primeiras cinco aulas, ou seja, metade do curso, tratam da questão da teoria do 

conflito, a comunicação e a mudança de paradigma em relação ao conflito. Neste sentido, pouco 

se fala da mediação judicial em si, mas do relacionamento entre as pessoas. Nesta primeira 

semana de aula é possível perceber que a preocupação das professoras é que os alunos, ao 

atuarem como mediadores, mudem seu olhar em relação às pessoas e ao conflito. 

2.3.2. Da teoria à prática da mediação judicial: a segunda semana do CFM 

A segunda semana do curso se inicia tratando especificamente da mediação judicial 

dentro do Tribunal de Justiça. Como coloca a professora, a mediação judicial atende, pela 

própria instituição em que se insere, conflitos de natureza muito distinta da mediação privada. A 

mediação privada, por ser paga, atende um público de maior poder aquisitivo. Além disso, a 

predisposição dos mediandos é maior: são sempre eles que procuram a mediação e por ela 

pagam, assim, apresentam maior abertura ao procedimento. No Tribunal, ocorre o oposto: a 

parte, quando recebe um telefonema do Centro de Mediação, sente-se quase como intimada, 

comparece para a sessão sem nem saber do que se trata uma mediação. Além disso, natureza da 



 

26 

 

demanda é distinta: enquanto na privada prevalecem questões patrimoniais e de família, no 

Tribunal desde casos cíveis até criminais, passando por questões de violência doméstica, por 

exemplo, vão para a mediação. 

Com isso, a professora coloca a importância quem tem a primeira sessão de mediação 

judicial, pois nela o mediador deve explicar para as partes como funciona a mediação, suas 

regras e limites. Aliás, o mediador tem como dever esta explicação do procedimento, para que a 

mediação possa de fato ser voluntária. Depois de explicar o papel da primeira sessão de 

mediação, a professora nos apresenta, ponto a ponto, o Código de Ética de Conciliadores e 

Mediadores Judiciais e as diretrizes para o procedimento de mediação judicial, ambos constantes 

na Resolução n. 125/2009 do CNJ. É apenas nesta aula, na segunda semana do curso que, de 

fato, são tratados os aspectos normativos da mediação judicial no TJRJ. 

Nesta segunda semana do curso é apresentado o modelo de mediação adotado pelo 

Poder Judiciário brasileiro: o chamado modelo tradicional ou linear, criado pelo grupo de estudo 

de negociação da Faculdade de Direito de Harvard. Conhecida como “Escola de Harvard” ela 

traz a noção de que “Uma mudança fundamental a ser feita é conscientizar-se de que um 

processo efetivo de negociação obedece uma sequência lógica e cronológica de passos para surtir 

os efeitos desejados” (AZEVEDO, 2013, p. 80). Neste modelo, todo o processo de mediação é 

divido em etapas específicas. Estas etapas foram detalhadas em sala de aula, resumindo o 

conteúdo encontrado no Manual de Mediação Judicial (AZEVEDO, 2009), nos capítulos quatro, 

cinco, seis e sete da obra (página 81 a 186). 

A principal habilidade que se espera do mediador é a de levar as partes em conflito ao 

diálogo, à comunicação. Para tanto, deve ser capaz de buscar os pontos em comum entre as 

partes em conflito, a interseção onde é possível mediar, encontrar o que é mediável, negociável. 

Isto se faz a partir de técnicas de negociação e habilidades que (como nos é ensinado em sala) 

são desenvolvidas por meio de estudo das ferramentas da mediação, e por meio de experiência 

em mediações reais. Esta experiência deve acontecer, no caso da mediação judicial, em 

mediações no Tribunal, acompanhando processos de mediação do início ao término. Nos é dito 

em sala, assim, que um processo de mediação dura, em média, cinco sessões, com sessões de 

aproximadamente duas horas. Tal número que pode variar conforme a natureza do caso e 
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também, devido à flexibilidade procedimental que é característica ao processo de mediação 

(AZEVEDO, 2009, p. 54).  

Somente nas três últimas aulas ocorreram práticas simuladas de mediação. Na aula oito, 

nós praticamos, em exercícios simulados, duas etapas do procedimento de mediação: a 

preparação e a abertura. Nesta dinâmica de simulação, alguns alunos atuam como mediadores e 

outros como partes. É possível detectar nos alunos grandes dificuldades no agir como mediador, 

em especial no que se refere a imparcialidade. O que se constata na simulação é, conforme nos 

diz a professora, que a teoria da mediação é muito bonita, mas colocá-la em prática num conflito 

real, sem se deixar levar pelas emoções e posições das partes, é que é realmente difícil. Dizia ela: 

“mediação se aprende fazendo”. 

2.4.O Curso de Formação de Mediadores: considerações a partir da observação. 

O que é ensinado no CFM, como visto, pode ser dividido em duas partes: primeiro, uma 

abordagem que pretende uma mudança de visão acerca do conflito, uma abordagem voltada para 

a comunicação não violenta, de modo que se possa facilitar a composição de conflitos; segundo, 

uma aplicação desta abordagem teórica em exercícios de autorreflexão e mediações de conflito 

simuladas.  

Porém, a ementa do Curso cobre aspectos muito mais abrangentes do que o que é 

abordado em sala de aula, sendo que alguns conteúdos não são nem mesmo citados, tais como: 

os aspectos normativos da mediação no TJRJ; o histórico da mediação; o panorama mundial da 

mediação; a mediação no cenário nacional; o alcance social da mediação; a sistematização dos 

dados das sessões de mediação; a pesquisa de satisfação de usuário; os documentos e formulários 

utilizados na mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, a única etapa obrigatoriamente teórica da formação do mediador não aborda 

questões que, em se tratando da mediação judicial, são de extrema relevância prática: aspectos 

normativos a pautar a conduta do mediador, em termos de procedimento e tipos de processos em 

que atuará; formulários que ele deverá preencher a cada sessão; a situação da mediação no 

Brasil. Isto reflete, em termos, a noção de que a mediação é diferente do processo judicial, não 
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presa a formalismos. Tal noção revela-se equivocada15, pois na prática a mediação judicial não é 

alternativa ao processo, e sim ocorre como fase do processo judicial, ainda que não obrigatória.  

Neste sentido, a omissão acerca de aspectos formais da mediação judicial acaba por 

fazer com que o Curso de Formação de Mediadores seja mais focado na mediação do que no 

judicial. Por isso a atenção tão grande dada à teoria do conflito e a aspectos teóricos. Este foco 

na teoria e técnica na mediação se explica pela a preocupação com a formação específica para a 

mediação de conflitos, que é justificada pelo o receio partilhado pelos profissionais que atuam na 

mediação de que o instituto se deteriore como o da conciliação caso não haja uma devida 

preparação dos agentes. Soma-se a isso o fato de que a mediação se apresenta como técnica 

interdisciplinar, não exclusiva da Psicologia e nem do Direito, o que dificulta sua abordagem. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a mediação é caracterizada como técnica que requer 

muito estudo para a aplicação, temos afirmativas como as da professora que nos diz que 

“mediação se aprende fazendo”. Estas contradições vão de encontro com o trazido por Oliveira, 

em pesquisa acerca de mediação extrajudicial em Pernambuco: a mediação de conflitos ainda se 

configura como saber prático, em consolidação e formação (OLIVEIRA, 2011). 

O Curso de Formação de Mediadores acaba, assim, não formando mediadores, mas 

apenas servindo de introdução à mediação de conflitos, para alunos que, supõe-se, pouco 

conheciam a respeito do tema. A própria fala das professoras reforça esta constatação, quando 

diz que a formação do mediador necessita muito estudo e muita prática em mediações. Não 

poderia ser diferente, tendo em vista que um Curso de quarenta horas, realizado no curto período 

de duas semanas, não poderia exaurir todas as instruções e técnicas necessárias para a atuação 

como mediador judicial.  

A partir da observação realizada, posso chegar à seguinte indicação: o Curso de 

Formação de Mediadores realizado no TJRJ é propriamente uma introdução à mediação, não 

habilitando seus alunos a atuarem como mediadores de fato. Esta formação depende da prática a 

ser exercida posteriormente. Tal prática, assim, será aprofundada no próximo capítulo. 

                                                           
15 Tal aspecto, que indica que as práticas judiciárias acabam sendo reproduzidas na mediação judicial de conflitos, 
abordarei no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3: Uma experiência no Centro de Mediação de Niterói. 

A lógica apresentada no CFM, de que a mediação “se aprende fazendo” aponta para a 

relevância de se observar como se efetivam as práticas de mediação judicial nos locais onde se 

realizam. Tendo em vista o local escolhido para a pesquisa, o Centro de Mediação de Niterói, 

onde os alunos do curso, em geral, cumpririam as etapas práticas de sua formação – isto é, o 

estágio em mediação com casos reais – busquei compreender como funciona um Centro de 

Mediação inserido no Poder Judiciário.  

Há aqui um obstáculo a ser registrado no que toca ao campo de pesquisa. Como as 

sessões de mediação são protegidas pela cláusula de confidencialidade, a observação feita por 

terceiros estranhos ao procedimento se torna inviável. Assim, restam apenas duas possibilidade 

de acesso a esse campo: ou se obtém do juiz uma autorização para assistir às sessões (o que não 

assegura o acesso irrestrito, constante e frequente) ou o pesquisador se dispõem a frequentar o 

Curso de Formação de Mediadores do Tribunal. Optei pela segunda possibilidade – o que me 

permitiu coletar dados sobre a formação dos sujeitos a quem se atribui a responsabilidade por 

toda esta mudança de paradigma no tratamento de conflitos no Judiciário: os mediadores. 

Também me permitiu estabelecer relações próximas, de modo a melhor entender suas práticas 

não a partir do que sobre eles é dito, mas sobre o que eles dizem de si e sobre o que fazem. Por 

fim, ao ser também mediador em formação foi possível participar das sessões de mediação como 

observador, figura cujo trabalho é, inteiramente, observar os mediadores mais experientes em 

ação. Também desempenhei estágio no Centro de Mediação da Comarca de Niterói. O estágio, 

aberto a graduandos em Direito, é administrativo: o estagiário auxilia os secretários do Centro e 

o coordenador na dinâmica de marcação se sessões, orientação aos mediadores, contato com as 

partes.  

Assim pude perceber a rotina de um Centro de Mediação e conhecer as práticas que se 

desenvolvem nesta iniciativa recente do Tribunal de Justiça. As experiências que descrevo neste 

capítulo16 resultam de pesquisa na modalidade observação participante, desde julho de 2012 até 

                                                           
16 Este capítulo é desenvolvimento de dois trabalhos, escritos em co-autoria com a Professora Doutora e orientadora 
desta pesquisa Fernanda Duarte: o primeiro, intitulado “Sentimentos de justiça e(m) conflito: uma experiência de 
mediação judicial no Rio de Janeiro”, foi apresentado no no GT 58 – Sensibilidades jurídicas y sentidos de justicia 
em La contemporaneidad: interlocución entre Antropología y Derecho – da RAM 2013 (Reunião de Antropologia 
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dezembro de 2013, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Centro de Mediação citado é o 

Centro de Mediação da Comarca de Niterói, no centro da cidade de Niterói. 

3.1.A dinâmica de um Centro de Mediação. 

Se entrarmos na sala do Centro de Mediação da Comarca de Niterói, logo notamos 

como ela destoa das outras salas do prédio do fórum. Diferente das salas dos cartórios, onde há 

apenas um balcão de atendimento, o Centro de mediação é montado para ser um ambiente 

acolhedor: há sofás ao invés de cadeiras, os funcionários do Centro recebem as pessoas de forma 

acolhedora, sorrindo, convidando a sentar, e até mesmo oferecem água e café. Assim, quem vai 

ao Centro de Mediação recebe um atendimento muito diferente do habitual tratamento impessoal 

do Judiciário: se alguém espera por uma audiência, por exemplo, espera no corredor, nas 

cadeiras, e é chamado pelo rádio dos corredores. Ao contrário, a espera para a Mediação se 

assemelha a espera em um consultório médico ou psicológico.  

Este acolhimento que se procura oferecer nos Centros de Mediação segue uma premissa 

de que é necessário criar um ambiente ameno para que se possa conversar, dialogar, ouvir. Deste 

modo, como disse uma mediadora quando questionada sobre a diferença da recepção do Centro 

com o resto do Tribunal, “a mediação começa na recepção das pessoas”. O que é observado no 

discurso dos mediadores sobre esta recepção é possível mudar a disposição da pessoa em relação 

à composição do conflito se já a colocamos em um ambiente “não litigioso, ao contrário de como 

é o da sala de audiências”. Esta importância que se dá ao ambiente de mediação também se 

manifesta durante o procedimento, como descrito mais a frente.  

Os mediadores não são funcionários do Centro de Mediação: eles são voluntários, de 

modo que só estão lá quando possuem uma mediação marcada. Já a organização das pastas, 

arquivos, agenda de mediação, marcação de processo, enfim, o trabalho de secretaria do Centro, 

compete ao corpo administrativo, que é formado 1) pelo coordenador, um servidor do tribunal 

com experiência em Mediação, indicado pelo Juiz de Direito que está vinculado ao Centro. 2) 
                                                                                                                                                                                           

do Mercosul), ocorrida em julho de 2013 na Universidad Nacional de Córdoba, – Argentina, e no GT.2 – 
Antropologia, direitos civis e políticos – do III ENADIR (Encontro Nacional de Antropologia do Direito), ocorrido 
em agosto de 27 a 30 de Agosto de 2013, na FFLCH, Universidade de São Paulo – SP, e ainda publicado no n. 20 da 
Revista da SJRJ (ALMEIDA;DUARTE, 2013); o segundo, intitulado “Práticas judiciárias e mediação de conflitos: 
uma experiência no Rio de Janeiro”, foi apresentado no GT Sociologia, Antropologia e Culturas Jurídicas do do 
XXII Congresso Nacional do CONPEDI – CONPEDI UNINOVE –, ocorrido de 13 a 16 de novembro de 2013 em 
São Paulo – SP. 
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Um Juiz, chamado Juiz Diretor do Centro de Mediação, que supervisiona as atividades do centro, 

embora não atue de maneira efetiva no dia a dia. 3) Os funcionários e estagiários.  

Destes três, apenas os funcionários e estagiários estão lá diariamente, sendo os que 

realizam as atividades básicas do funcionamento do Centro. O Coordenador e o Juiz Diretor 

possuem essas funções de maneira cumulativa com o seu cargo efetivo: no caso de Niterói, no 

período observado, a Coordenadora é também Psicóloga do Tribunal, passando a maior parte de 

seu tempo em sua equipe técnica, exercendo a função de psicóloga forense. O Juiz, por sua, vez , 

está atuando na Vara em que está lotado, de modo que também não está fisicamente no Centro 

de Mediação. 

As atividades administrativas do Centro são: o recebimento dos processos que foram 

encaminhados pra mediação, a realização do controle estatístico de casos, a manutenção do 

acervo de processos, o encaminhamento dos casos finalizados. Os funcionários dos Centros de 

Mediação, quando recebem um novo pedido de mediação, elaboram pasta com as informações 

do caso, que chamam de “processo”. Esta pasta contém os formulários necessários a mediação, 

como o Termo de Adesão a Mediação, e também as informações relevantes das pessoas 

envolvidas no conflito, como o contato telefônico e o nome completo. O “processo” então vai 

para uma pilha de espera, junto a outros “processos” que antes dele chegaram, e ali fica 

aguardando o agendamento da primeira sessão de mediação. 

Há três maneiras de um processo ser encaminhado para a mediação: uma é sendo o 

processo judicial remetido pelo juiz ao Centro de Mediação. Neste caso, as partes são contatadas 

para iniciar a mediação. O processo é remetido ao Centro de Mediação independente da vontade 

das partes. Estas, se quiserem, podem recusar a mediação, pois esta deve ser voluntária. As 

partes são convidadas a iniciar o procedimento de qualquer maneira, mesmo que se recusem a 

participar da mediação, o que, caso ocorra, faz com que o processo volte ao andamento 

processual padrão. A outra maneira é por vontade das partes, que podem requerer por petição 

que o processo seja encaminhado para a mediação, caso em que o juiz pode deferir ou não o 

pedido. Por fim, há os casos em que não há processos judiciais correndo, casos em que os 

interessados na mediação contatam o Centro, demonstrando interesse em submeter-se ao 

procedimento. Esta mediação, mesmo que não venha nunca a ser incorporada a um processo 

judicial, é chamada de pré-processual. (ALMEIDA, 2012) 
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Quando uma equipe de mediadores disponibiliza um horário para iniciar uma nova 

sessão, os funcionários então pegam o “processo” que esta há mais tempo aguardando para ser 

iniciado e tentam contato com as partes para marcar a primeira sessão de mediação. O contato é 

feito por telefone, o funcionário se identifica como sendo do Centro de Mediação e que está 

ligando a respeito de um pedido de mediação que foi encaminhado, e gostaria de marcar a 

primeira sessão. 

Três fatos chamam atenção em relação à dinâmica do Centro de Mediação. Primeiro, o 

relacionamento dos funcionários e mediadores com o termo “processo”, usado para designar a 

pasta com as informações do caso, ou mesmo o procedimento de mediação. Na leitura dos 

mediadores, não se deve utilizar este termo: processo remete ao processo judicial, algo 

“negativo, que inspira autoridade e distanciamento”. Num dia, como estagiário, estava a 

organizar os casos em que haveria mediação naquela manhã e disse a uma mediadora que iria 

pegar “a pasta do processo”.  Fui repreendido: esta disse que era a “pasta do procedimento de 

mediação”. Alguns chegam a nem mesmo adentrar na sala para realizar a mediação com a pasta 

do caso, pois alegam que a pasta, com a capa padrão do Tribunal, igual a dos autos de processos 

judiciais, por si só já intimida e dificulta a criação de um ambiente propício à mediação. 

Entretanto, surpreendentemente, o Centro de Mediação é do (e no) Poder Judiciário. 

Segundo, a maneira com que se contata as pessoas para participarem do procedimento 

de mediação. Diferente de receber uma intimação, com o papel timbrado exibindo o brasão do 

Tribunal, indicando que a pessoa deve comparecer, uma pessoa recebe um telefonema de um 

alguém que se identifica como sendo do Tribunal, dizendo que gostaria de marcar uma sessão se 

possível. A ideia é que o contato telefônico é uma maneira mais informal e próxima de contatar 

as pessoas, e principalmente, não é agressivo nem intimidador, como é a intimação judicial. 

Como a mediação é um procedimento que só pode acontecer se as partes o quiserem, pois é 

necessariamente voluntário, não cabe obrigá-las a comparecer, mas perguntar se gostariam de 

vir. Assim, no discurso dos mediadores e da política do Tribunal, o contato telefônico permite 

que se garanta a voluntariedade do procedimento de mediação, pois a ligação é um convite, não 

uma intimação. 

Certo dia, um homem veio para a primeira sessão de mediação e, logo de início, disse 

que não queria fazer mediação nenhuma. Quando questionei o porquê dele não ter dito isso ao 
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telefone, o que economizaria muito tempo dele e dos mediadores, ele respondeu que “se te ligam 

do Tribunal, dizendo que tem que marcar algo do seu processo, não sou eu que direi que não 

vou”. Ele, assim como tantos outros atendidos, revela um grande temor em não comparecer ou 

participar, sob medo de que sejam prejudicados no processo judicial, ou que o juiz não vai gostar 

de quem não quer dialogar. Ainda que esta expectativa seja tecnicamente falsa, pois a 

confidencialidade do procedimento impede que seja relatado qualquer coisa ao juiz, as partes não 

têm ciência deste sigilo. Também é possível observar que, em alguns casos, o telefonema possui 

simbolicamente o mesmo efeito de uma intimação, no sentido que o mediando se sente de fato 

obrigado a comparecer. Aliás, adotam-se até figuras distintas para descrever cada tipo de 

encerramento da mediação em relação à reação das partes: se o procedimento nem mesmo chega 

a ser marcado, quando as partes por telefone não o querem ou não é possível contatá-las, o 

procedimento é classificado como “Sem Início”; se as partes vão à primeira sessão e nela 

manifestam que não querem participar, sem nem mesmo assinar o Termo de Adesão à Mediação, 

é classificado como “Sem Adesão”.   

Terceiro, a dinâmica de seleção dos casos em espera que irão iniciar o processo de 

mediação. Como dito, em tese o caso mais antigo é o primeiro da fila para ser iniciada a 

mediação. Assim o critério para seleção é simples: se pega o processo mais antigo. No entanto, 

esta ordem pode ser invertida pelos funcionários do Centro, se o caso for um encaminhado pelo 

Juiz como urgente, ou se uma das partes ou seus advogados vai até o Centro dizendo que quer 

fazer a mediação, pois tem interesse em resolver o problema rapidamente.  

O interessante deste último ponto é que ele é representativo do que se observa como um 

todo na rotina do Centro, que reproduz uma cultura cartorária. Isto é, por mais que os aspectos 

visuais e o ambiente proponham uma mudança, as práticas de um Centro de Mediação 

reproduzem a mesma lógica presente em Cartórios Judiciais (KANT DE LIMA; PIRES; 

EILBAUM, 2008), que atuam junto aos Juízes de Direito. A ordem de seleção dos casos 

funciona da mesma maneira com que o Cartório faz o encaminhamento de um processo para o 

Juiz (a conclusão ao juiz, como se diz): observa-se a ordem cronológica com exceções 

particularizadas.  Também os contatos com as partes por vezes possuem, ainda que 

simbolicamente, um tom de intimação (é recebida como intimidação). E sob toda uma roupagem 
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de alternativo ao Judiciário, aos Centros de Mediação possuem, na verdade, ainda características 

marcadamente judiciárias em sua dinâmica.  

Estas três características enumeradas -- a relação dos medidores com o termo 

“processo”; o convite para mediação, que não é recebido como convite; e a lógica cartorária dos 

Centros de Mediação, que se relaciona com os dois primeiros – evidencia que a mediação no 

Poder Judiciário possui uma dinâmica e um funcionamento que não difere, assim, das demais 

práticas do Tribunal. Trata-se, pois, de mais uma rotina do Judiciário, refletindo características 

típicas de práticas judiciárias em geral. 

3.2. O procedimento de mediação judicial. 

Num plano abstrato, uma das características do modelo de mediação judicial adotado é a 

flexibilidade procedimental. Isto, no entanto, não significa dizer que não há um procedimento a 

ser seguido. Como já referenciado, tal modelo adotado no TJRJ segue a Resolução n. 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça, e dentre os diferentes modelos de mediação, é chamado 

modelo tradicional ou linear.  

Nesta metodologia, o processo de mediação é divido em etapas específicas, que buscam 

permitir que o mediador leve as pessoas em conflito a uma reflexão sobre todo o problema. A 

obra de referência para este tipo de negociação é o livro Como chegar ao Sim (FISCHER, 2005), 

de Roger Fisher e William Ury, cuja leitura é fortemente recomendada no Curso de Formação de 

Mediadores e pelos mediadores em geral. Nesse livro são separados quatro pontos fundamentais 

para o que eles chamam de negociação baseada em princípios (o tipo que seria a mediação): 1) 

separação das pessoas do problema, isto é, definir qual é o problema e distingui-lo dos 

indivíduos que com ele estão envolvidos; 2) foco nos interesses e não em posições, trazendo os 

fatores mais importantes do conflito à tona; 3) geração de opções de ganhos mútuos, em que os 

interesses e necessidades de ambos possam ser alcançados em equilíbrio; e 4) avaliar e 

selecionar alternativas para a solução de problemas, a partir da utilização de critérios objetivos. 

(AZEVEDO, 2013). 

Deste modo, o mediador deve, por meio das técnicas de mediação e ao longo do 

procedimento, buscar os pontos acima, de modo a facilitar a comunicação entre as partes para a 

composição do conflito. Como nos é referenciado no CFM, um procedimento de mediação 
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judicial dura, em média, cinco sessões, com sessões de aproximadamente duas horas. Não há 

limite de número de sessões, o que permite que se debruce calmamente pelas questões-chave do 

conflito. Ademais, a própria expectativa que se trabalhe com sentimentos e emoções que 

envolvem o conflito faz com que a mediação necessite de um tempo de duração relevante, quase 

o de uma sessão de terapia17. 

A mediação é feita por uma equipe formada por dois mediadores e dois observadores 

(mediadores, em geral, em formação). Quem direciona a sessão e atua efetivamente são os 

mediadores, os observadores apenas analisam a sessão e cooperam nos momentos de 

planejamento e discussão da equipe. Deste modo, as duas horas que em média se reservam para 

uma sessão de mediação incluem também tempo de discussão do caso com a equipe, de modo a 

avaliar qual, dentre os objetivos que se busca, deve ser priorizado.  

Embora este manual traga todo o procedimento e maneira com que ele deve ser feito, 

ele é visto como referência, mas não modelo a ser meticulosamente seguido. O motivo é que um 

dos princípios do procedimento é a flexibilidade procedimental, já referenciada, que o próprio 

autor do Manual explica: 

A mediação é composta por um conjunto de atos coordenados lógica e 
cronologicamente. Apesar de ser útil ter uma estrutura a seguir, o mediador possui a 
liberdade de, em casos que demandem abordagens específicas, flexibilizar o 
procedimento conforme o progresso das partes ou a sua forma de atuar. A partir de 
determinadas referências técnicas cada mediador deve desenvolver seu próprio estilo... 
(AZEVEDO, 2013, p. 98) 

Ocorre que este procedimento, tal qual explicado em teorias e Manual, não ocorre na 

prática – o que é justificado pelos agentes do campo em razão da flexibilidade procedimental 

acima referida. Em pesquisa empírica sobre mediação de conflitos, Bárbara Luppeti e Maria 

Stella de Amorim trazem um relato de uma mediadora que corrobora as observações aqui 

descritas, ao dizer que: 

“Não existem mediações iguais. Cada uma é diferente da outra. Então, determinadas 
técnicas ensinadas no Manual de Mediação são descabidas e tornam a relação entre o 
mediador e as partes, muito fria... O Manual diz para sermos imparciais, mas o faz de tal 
forma, que parece que espera que sejamos pedras. Diz que não podemos nos envolver. 
Ora, como não? Essas técnicas e essa visão do Manual é muito impessoal e muito 
distante e a mediação pressupõe aproximação, contato. Acho que esse Manual e o 

                                                           
17 Aliás, não é a toa que alguns autores digam que mediação é um tipo de terapia, como, por exemplo, Luis Alberto 
Warat, para quem a mediação é uma psicoterapia dos vínculos conflitivos (WARAT, 2004). 
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próprio curso que fazemos têm uma pretensão de homogeneizar e eu nunca fiz uma 
mediação igual à outra, então, não tem como homogeneizar”. (AMORIM; BAPTISTA, 
2013, p. 16) 

O segundo motivo pelo qual a teoria da mediação trazida no Manual e nas obras de 

referência não se concretiza por completo é a incidência de fatores próprios da dinâmica e lógica 

da manutenção dos processos judiciais, típicos das práticas judiciárias e de nossa cultura jurídica, 

e que contaminam a mediação judicial de conflitos. 

É consenso entre os agentes do campo que a mediação não tem como fim um acordo 

escrito, e sim a facilitação do diálogo das pessoas e auxílio para lidar com o conflito, e que não 

há limite de sessões de mediação, pois afinal, esta não possui um objetivo taxativo e não possui 

limite de tempo. Assim, quando se inicia um procedimento de mediação é dito, na sessão de 

abertura que inaugura a mediação, que não há número limite de sessões, podendo haver quantas 

for preciso. Após explicar as outras regras (confidencialidade, voluntariedade...) o mediador 

pede que ambas as partes, uma de cada vez, relatem o problema e como chegaram ao Tribunal. 

Conforme as regras combinadas anteriormente, cada um deve respeitar a vez do outro de falar, 

de modo quea escuta seja valorizada. Após ambos os relatos, que o mediador faz o que se chama 

de resumo positivo, identificando pontos de convergência que possam levar as pessoas em 

conflito a um melhor entendimento do conflito.  As duas primeiras sessões são sessões quase que 

de preparação do terreno para a mediação, ao menos nos casos em que o conflito entre as pessoas 

está mais aprofundado, e a comunicação entre elas mais precária. Conforme vão passando as 

sessões, em geral semanais, aumenta entre as partes, assim como entre os mediadores, uma 

ansiedade pela resolução do conflito. O número de limite de sessões, que antes inexistia, vai aos 

poucos aparecendo.  

Por outro lado, quando um processo judicial é enviado para o Centro de Mediação, ele é 

suspenso por sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta dias. Findo este prazo, o cartório 

envia um ofício ao Centro pedindo esclarecimento quanto ao caso, se foi iniciado ou não. Tal 

prática, embora simples, é recebida pelos mediadores como uma sinal amarelo, algo como um 

alerta que diz a mediação está demorando. Assim, eles se sentem instigados a encerrar a 

mediação com um acordo, ou encerrar a mediação, pois se demorar muito é por que “o caso não 

tem jeito”.  
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Deste modo, há sim um número oficioso de limite de sessões. O próprio fato do 

encontro entre as partes ser semanal na mediação, aumenta a pressão entre todos, mediandos e 

mediadores, pois o conflito que antes estava “aguardando o andamento processual”, inserido na 

temporalidade própria do processo judicial, agora está numa temporalidade mais próxima da vida 

real, do contato ativo e semanal da mediação. Conforme seguem as sessões, a frustração por não 

resolver o problema aumenta. Daí, chegamos a outro ponto: a presença da expectativa de um 

acordo, ainda que no plano abstrato este não seja o objetivo da mediação. 

 Representativo é o diálogo ocorrido entre duas mediadoras, ao fim de uma mediação 

que se encerrou sem acordo: 

-Chato isso, ultimamente não temos feito nenhum acordo... Quer dizer, sei que o 
objetivo não é o acordo, mas sabe... É que...” 

- Mas nosso objetivo não é o acordo, não é porque não teve acordo que a mediação não 
funcionou. 

- Eu sei, mas é que dá uma frustração, pois sem o acordo parece que o trabalho todo foi 
em vão, sabe... (Informação oral) 

O sentimento da mediadora, de frustração pela não obtenção do acordo, parece ser 

compartilhado por todos os mediadores ao fim de uma mediação sem acordo, agravada quando a 

mediação se alonga por várias sessões. A lógica é que, se o processo já existia e foi suspenso 

para que se apostasse na mediação, o fato de não haver acordo e da mediação ser confidencial (o 

que faz com que só um acordo possa ser documento útil ao processo judicial) implica que o 

tempo que se gastou na mediação, às vezes um mês ou dois, foi tempo perdido. Era melhor que o 

juiz decidisse então. Menos tempo desperdiçado. 

Soma-se a isso a imposição de controle estatístico nos Centros de Mediação18, que 

imprime um dever de produtividade à atividade dos mediadores. É uma preocupação constante 

dos Coordenadores “como fica a estatística” referente ao número de acordos obtidos.  

Novamente, imprime-se a mediação uma característica já observada nos processos judiciais, 

onde há o controle do número de sentenças judiciais proferidas (DUARTE, 2008, p. 145). 

                                                           
18 Art. 13 e 14 da Resolução n. 125/2010 do CNJ. 
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Neste ponto, visualizo uma certa inspiração de uma lógica do contraditório19 (que 

demanda encerramento do processo por ato de autoridade)  na atuação dos mediadores de 

conflito. Estes, socializados em nosso campo jurídico, sentem-se pessoalmente responsáveis pelo 

resultado de uma mediação, de modo que o não acordo, ou seja, o não encerramento do processo, 

é visto quase como uma falha. Mediador sem acordo é como juiz sem sentença. Os mediadores 

se sentem compelidos a encerrar o conflito, ainda que por meio da mediação, tal qual o juiz deve 

sentenciar. Como nossa cultura jurídica não busca o consenso, mas sim é alimentada de uma 

dinâmica de convergência/divergência, no processo judicial se deposita na figura da autoridade 

do juiz, e não nas partes em conflito, a responsabilidade de por fim à divergência, disputa. Na 

mediação, essa responsabilidade recai no mediador. Novamente não se prioriza a administração 

do conflito, mas sim o seu encerramento. 

A orientação pela obtenção de um acordo e para o fim do processo, que opera entre os 

mediadores, também é manifestada pelas pessoas que tem seus processos encaminhados ao 

Centro de Mediação. Quando no contato para marcação da primeira sessão de mediação, é 

comum se ouvir que “não quero mediação, quero que o juiz decida”, “não quero mediação, pois 

não tem acordo, ele esta errado e o juiz vai ver isso”.  

3.3. O judicial e judiciário na mediação de conflitos. 

As obras sobre mediação de conflitos (AZEVEDO, 2002;2013; GRINOVER et. al., 

2007; PELUZO, 2011) normalmente listam algumas vantagens da mediação na composição de 

conflitos, em comparação com o processo judicial, por exemplo: 

• a mediação de conflitos traz um modelo de crença na responsabilidade e 

autonomia das pessoas na busca do consenso; 

• a celeridade, em comparação ao andamento processual padrão;  

• a informalidade; a flexibilidade, pois da marcação da sessão até a condução da 

mediação, tudo é definido entre a equipe de mediadores e as partes;  

• a confidencialidade, regra do procedimento que impõe que nada do relatado nas 

sessões será divulgado, exceto o que constar em eventual acordo; 

                                                           
19 Sobre a lógica do contraditório,ver KANT DE LIMA (2009) e DUARTE e IORIO (2012). 
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• e a economia, por ser um procedimento onde são dispensáveis os advogados e 

não há custas judiciais envolvidas. 

A experiência de mediação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no entanto, sugere 

que tais vantagens sofrem o impacto destes fatores exteriores ao procedimento (expectativa de 

acordo, medo de não haver resultado,...) mas internos ao campo jurídico e próprios de sua lógica 

de funcionamento. 

Embora o Manual traga todo o procedimento a ser considerado para se “fazer a 

mediação no tribunal”, ele termina por ser mais uma referência, um indicativo já que não é 

compreendido como uma modelo a ser meticulosamente seguido, tendo em vista os princípios 

que orientam a mediação.  

Desta forma, há uma enorme diferença entre o que diz a bibliografia referenciada e o 

que é feito realmente no Tribunal, pois esta noção de flexibilidade acaba por legitimar práticas 

diversas e particularizadas, que sugerem a possibilidade de que casos semelhantes possam vir a 

receber tratamentos diferentes. E como não há registro em atas dos procedimentos adotados na 

mediação, a bibliografia torna-se uma referência rasa e insegura para revelar e explicitar o que de 

fato é a mediação judicial de conflitos na prática.  

Por ser uma mediação judicial, ocorrer no interior do Judiciário e no curso de um 

processo judicial ela é apropriada por uma lógica que lhe seria estranha e que põe em cheque 

todo o procedimento tal qual descrito e idealizado na doutrina dos processualistas brasileiros. 

Neste ponto, nossas conclusões se encontram com as pesquisas empíricas realizadas por Maria 

Stella de Amorim e Bárbara Luppetti (2013)20. 

Ora, a grande maioria das mediações que são feitas no Tribunal são remetidas para o 

Centro de Mediação por um juiz. Deste modo, já há um processo. Isto é,trata-se de um processo 

                                                           
20 “Agregadas a essas condições, a mediação e a conciliação tornam-se parte do processo judicial, desde que a ação 
demandada é protocolada no tribunal, ou, ainda que em fase pré-processual, de forma controlada e tutelada pelos 
Tribunais, logo, praticada segundo as suas ideologias e procedimentos. Resulta disso um impasse de natureza lógica, 
pois estas ferramentas não são alternativas, nem extrajudiciais, mas obrigatórias, integrantes do processo que rege a 
prestação jurisdicional. A tal ponto, que essas práticas não surgem como mecanismos que visam dar autonomia aos 
cidadãos, mas como política interna corporis dos Tribunais, visando esvaziar prateleiras em vez de conceder 
liberdade de escolha aos jurisdicionados”. (AMORIM; BAPTISTA, 2013, p. 16) 
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em curso que de qualquer forma só será encerrado pela palavra do juiz, seja em sentença, seja em 

homologação de um acordo. 

O alternativo que a mediação disponibiliza, tal como praticada hoje, é o procedimento e 

tão só. O cidadão na verdade tem a possibilidade de ter um julgamento da sua causa por um juiz 

- nos moldes tradicionais, mediante exercício de atividade cognitiva, produção de provas, etc - 

ou de encerrar sua disputa por homologação pelo juiz de acordo obtido na mediação.  

Não há, porém, a possibilidade de sequer se escapar do processo judicial, ou mesmo do 

Estado. Mesmo que exista uma via de mediação dentro do Judiciário que independa da existência 

de uma ação judicial, como há, esta é simbolicamente chamada de “pré-processual”21. O 

processo é inexorável. Nesse sentido, a mediação não se opera como uma via facilitadora, 

estimuladora da construção de autonomia individual, e como tal induzidora de uma cidadania 

mais forte perante o Estado. Ao revés, ao ser apropriada pelo Poder Judiciário, passando a ser 

objeto de reserva de jurisdição, se torna uma estratégia legitimadora dos tribunais que em crise 

não repensam seu papel junto a sociedade, mas aumentam sua carga de responsabilidades e 

expectativas, como se mais juízes fosse sempre necessário e saudável para o alcance de um 

estado justo. E em contrapartida esvaziam o indivíduo de sua liberdade de escolha, reforçando 

aspectos de dependência estatal. 

Assim, o termo mediação judicial torna-se não só caracterizador, mas constitutivo desta 

prática. Por ser uma mediação judicial, ocorrer no interior do Judiciário e no curso de um 

processo judicial ela é apropriada por uma lógica que, não de maneira surpreendente, é típica do 

funcionamento do Poder Judiciário e da operação do campo jurídico. 

  

                                                           
21 Importante notar, inclusive, que há regulamentação interna no Tribunal de Justiça do Rio para que haja um 
“protocolo” das mediações pré-processuais realizadas, que, ao fim que resulte em acordo, devem ser 
compulsoriamente encaminhadas para a homologação pelo juiz competente. Vide Ordem de Serviço n. 01/2012 do 
NUMEPEC (RIO DE JANEIRO, 2012) 
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CAPÍTULO 4: A formação de mediadores no Judiciário: entre modelos, 

representações e culturas jurídicas. 

Neste capítulo22, procuro apontar como os mediadores entendem e compreendem o seu 

próprio processo de formação. Se nas etapas iniciais da pesquisa, a observação foi centrada nas 

práticas de formação, nesta etapa final o intuito foi ouvir diretamente os mediadores sobre o que 

antes se procurou observar. Nesta perspectiva, o esforço se dirige não só a entender como eles 

enxergam a implantação desta política de mediação no Rio de Janeiro (e em Niterói 

especificamente) e os erros e acertos dos processos de capacitação e formação vivenciados, mas 

especialmente busca compreender quais as representações que eles possuem sobre e que 

significados atribuem ao que seja a formação do mediador de conflitos e também a mediação de 

conflitos em si.  

Neste sentido, por meio de entrevistas com os mediadores, tive como objetivo ouvi-los 

diretamente acerca do próprio processo de formação. O interesse específico se dirigiu aos 

mediadores atuantes na Comarca de Niterói. Os mediadores entrevistados totalizam 11, dentre os 

que atuaram no período de 2012 até o presente momento. As entrevistas foram realizadas entre 

julho e outubro de 2014. Quanto à metodologia empregada, consistiram entrevistas abertas, na 

perspectiva antropológica já referenciada, sem quaisquer questionário ou perguntas prontas: 

apenas no intuito de perguntar aos mediadores acerca de sua relação com a formação que 

passaram e as práticas que vivenciaram; importando assim o que pra eles era relevante dizer, e 

não exatamente o que eu, como investigador, buscava ouvir.  

Todas as pessoas ouvidas realizaram sua formação básica em cursos do TJRJ, e alguns 

realizaram posteriormente o curso da ENAM. Destaco, a propósito, que não tenho o objetivo de 

formar uma mostra quantitativamente relevante, mas sim que a análise qualitativa, devidamente 

contextualizada, possa contribuir e fomentar reflexões críticas ao campo da mediação de 

conflitos.   

                                                           
22 Este capítulo foi desenvolvido a partir do trabalho “Entre modelos e representações de mediação de conflitos: 
experiências de formação de mediadores judiciais no Estado do Rio de Janeiro”, escrito em co-autoria com a 
Professora Fernanda Duarte, e apresentado no VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação 
Científica da Universidade Estácio de Sá (UNESA), ocorrido em 18 de outubro de 2014, no Campus Menezes 
Côrtes da UNESA, Rio de Janeiro – RJ; e também no GP 10 – Meios Alternativos de Resolução de Conflitos – do V 
Congresso da Associação Brasileira de Sociologia e Direito (ABRASD), ocorrido de 19 a 21 de novembro de 2014 
na Faculdade de Direito de Vitória, Vitória – ES.   
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4.1.Representações acerca da formação: entre a iniciativa local e a nacional 

Conforme descrito no Capítulo 1, o caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é 

exemplificativo da estrutura brasileira de implantação da mediação no Poder Judiciário 

brasileiro. Num primeiro momento, tivemos a promoção de cursos de formação pelo próprio 

TJRJ, onde se insere a experiência descrita no Capítulo 2. Num segundo momento, temos a 

promoção de Cursos pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM). 

Marcar esses dois momentos de formação é relevante porque eles serão referenciados 

pelos mediadores em suas falas, especialmente por se tratarem de cursos oferecidos de maneiras 

distintas. Um presencial, de 40h, em dias consecutivos num intervalo de duas semanas; outro a 

distância, de 100h, em quatro meses. Os dois, no entanto, com a mesma premissa: ser um curso 

de formação de mediadores judiciais.23 A principal bibliografia de ambos os modelos de 

formação é o já citado Manual de Mediação Judicial. A percepção daqueles que realizaram os 

dois momentos é que a vinculação estrita ao manual, vivenciada no Curso da ENAM, permitiu 

um consolidar teórico das técnicas e uma segurança em aplicá-las, que aquele primeiro 

momento, no TJRJ, não permitira. 

Um ponto de destaque é que, embora possamos falar em dois modelos – o local do TJRJ 

e o nacional da ENAM – a representação evidenciada nas falas é que cada curso é diferente do 

outro, especialmente pela pessoa que atua como professor. Assim, naquele momento de 2009 

tínhamos como professores agentes que participaram da concepção desta política de mediação no 

Judiciário – como o próprio autor do Manual de Mediação Judicial, André Gomma de Azevedo. 

Outros que, embora tenham feito o CFM do TRJR também, mas dois anos depois – tendo como 

professores agentes que foram alunos naquele primeiro momento de 2009 – referenciam sua 

formação como diferente. O que é distinto, ainda, do curso na modalidade de ensino a distância 

realizada pela ENAM, pois neste não havia sequer professor: havia tutores, que orientavam os 

debates, mas a transmissão do conteúdo, por assim dizer, era feita em contato direto com o 

material bibliográfico. 

                                                           
23Em ambos os casos, além da formação do curso, os mediadores em formação devem cumprir 100/150 horas de 
estágio supervisionado em mediação judicial, no Tribunal, para enfim certificar-se como mediador judicial. Este 
estágio supervisionado consistira em dois momentos: primeiro, atuação observando-se mediadores mais experientes 
em mediações reais, e, depois, atuação em mediações reais, sendo observado por mediador mais experiente 
(supervisor) que auxiliaria na melhoria da qualidade técnica do procedimento. 
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É recorrente na fala deste grupo o “encantamento” pela mediação: sendo esta 

compreendida não como um mero procedimento, mas aberta a outra lógica de abordagem de 

conflitos e, também, de postura frente à vida, à sociedade e às relações humanas. Noções, pois, 

que são expressas na recorrente expressão de que “quando conheci a mediação, fiquei 

encantada”. Esse encantamento também se percebe na busca de outras fontes de leitura que 

apresentam diversas abordagens de mediação. Do público ouvido, nenhum dos entrevistados se 

ateve somente às bibliografias indicados pelo Tribunal. Por exemplo, diversos referenciaram o 

contato com elementos teóricos de outras obras sobre o assunto tais como o livro “A 

Comunicação Não Violenta” (ROSEMBERG, 2006). 

Ocorre que, da maneira que os mediadores referenciam seus momentos de formação, 

torna-se claro que o momento de formação inicial, pelo TJRJ (que em tese os capacitaria) não foi 

satisfatório, pois não possibilitou um aprendizado efetivo de técnicas, funcionando como uma 

apresentação inicial, intensiva, porém ainda assim “fascinante”. Deste modo, o que ocorreu é que 

o aprendizado teórico e a atuação prática se deram de forma desarticulada, ainda que 

concomitantemente, pois “se aprendeu fazendo”. Os motivos para tal demandam maior 

investigação, mas pode-se afirmar que a ausência de mediadores mais experientes no Tribunal 

(afinal, eram as primeiras turmas) impactou nessa formação, reforçando a lógica de se passar do 

teórico direto para a prática real. Este cenário/abordagem, ainda hoje, persiste: o numero baixo 

de mediadores faz com que aquela ideia de estágio supervisionado ainda hoje não tenha sido 

implantada. Os mediadores que capacitaram em 2012 foram “direto à mesa” mediar, sem que 

houvesse um período de observação e supervisão anterior. 

Aqueles mediadores que participaram do momento de formação local, no TJRJ, e o 

nacional, da ENAM, reconhecem que o Curso da ENAM permitiu uma vinculação sólida às 

técnicas prescritas pelo Tribunal, o que no primeiro momento de formação não havia sido 

possível. 

A ausência de suporte institucional por parte do Poder Judiciário é constantemente 

citada pelos mediadores, em ao menos três pontos. O primeiro é a necessidade de controle 

“burocrático” da prática de mediação. Isto porque há uma série de formulários (de avaliação, de 

sessões, de pauta) que devem ser minuciosamente preenchidos pelos mediadores antes e depois 

de cada sessão de mediação. Há uma noção que, de tal modo, “congela-se” a prática de 
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mediação, que deveria, em tese, ser pautada pela informalidade e cujo foco não seria o papel, 

mas sim as pessoas que estão ali para falar e ser ouvidas. Tais formulários, como dito, não são 

nem mesmo apresentados aos alunos no momento de formação. 

O segundo ponto, que será tratado à frente, é a falta de recursos quanto à formação 

continuada dos mediadores, em termos de supervisão e acompanhamento. Terceiro, acerca do 

suporte logístico aos mediadores: estes são voluntários e não recebem contrapartida financeira 

por sua atuação. O processo de certificação – isto é, quando se completaria a formação – é 

retardado pelo Tribunal por motivos não sempre explicitados, de modo que alguns mediadores 

que já possuem os requisitos necessários ainda não a possuem.  

Apesar desta questão do suporte institucional, a iniciativa de trazer a prática da 

mediação ao interior do Judiciário é vista, de maneira geral, como positiva, por permitir que haja 

dentro do Judiciário uma oportunidade de tratar as pessoas de maneira mais humana. Aqui, a 

palavra “pacificação” é recorrente: a mediação vem auxiliar no “pacificar”, por permitir tratar o 

conflito entre as pessoas de maneira menos reducionista.  

Apesar de tal referência, comum no plano do discurso institucional, não é reproduzida 

nas falas dos mediadores a expectativa institucional da gestão do Tribunal que associa os meios 

alternativos com eficiência, celeridade e diminuição do número de processos24, ligado assim, 

muito mais um modelo de eficiência administrativa, tal qual apontado por MEIRELLES (2007). 

Ao contrário, para os agentes do campo, a mediação é uma forma de pensar as relações 

humanas, o que muito se aproxima, por exemplo, com a perspectiva já citada de ROSEMBERG 

(2006) e Luis Alberto WARAT (2004). Conforme trazido pelos mediadores, a mediação oferece 

a oportunidade de permitir que a pessoa seja tratada como uma pessoa, e não como simples parte, 

pelos mediadores e pelo Judiciário, o que requer uma noção de que podemos gerir conflitos de 

maneira distinta na sociedade. Mais que um ideal, o mediadores trazem suas experiências em 

casos reais como demonstração que é possível esta “reconstituição de laços”.  
                                                           
24 Como, por exemplo, na abertura do evento Global Mediation Rio, ocorrida no dia 24 de novembro de 2014, 
quando o Ministro Ricardo Lewandwski colocou que um dos propósitos da mediação é resolver o acervo do 
Judiciário, que já alcança a marca de 100 milhões de processos. (SOUZA, 2014). Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2014-nov-24/mediacao-politica-estado-lewandowski-evento-onu Acesso em: 25/11/2014, 
às 23:07. Sobre assunto ver também o relato que realizei quando participei, junto com a equipe da Faculdade de 
Direito da UFF, coordenada pela Professora Giselle Yacoub Picorelli, da 1ª Competição Nacional de Mediação de 
Conflitos do (ALMEIDA, 2013). 
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Para que o procedimento seja satisfatório, pensam os entrevistados, o mediador deve ser 

capaz de executar algumas técnicas e possuir algumas habilidades que, em tese, deveriam ser 

adquiridas em sua formação, sob o risco de ineficiência do procedimento – quando não violação 

ética dos deveres de imparcialidade, neutralidades e outros aplicáveis. 

Assim, os entrevistados entendem o processo de formação de medidores insuficiente, se 

focado apenas nas iniciativas institucionais do Tribunal, já que a mediação na prática é muito 

mais complexa. Há diferentes abordagens e matizes teóricas acerca do que seja a mediação, que 

podem se somar àquela praticada no Judiciário. Isto é bastante relevante: embora o modelo 

adotado pelo Manual seja aquele conhecido pela “Escola de Harvard”, ligado às negociações 

corporativas, todos os mediadores entrevistados indicam outras noções (como a mediação 

circular-narrativa, a mediação transformativa e técnicas como a comunicação não violenta) como 

de vital importância para a prática de mediação de conflitos, questionando, inclusive, se esta 

negociação desenvolvida pelo Tribunal é de fato uma mediação de conflitos. Há uma 

representação de que tais diferenciações entre modelos também se adéquam ao tipo de caso: não 

se faz a mesma mediação em casos de família e casos de natureza criminal. Assim como em 

casos de família envolvendo, por exemplo, um simples divórcio de um casal sem filhos não se 

utiliza a mesma abordagem que num caso de família em que há uma disputa de guarda. 

Uma representação constante é que é preciso “sedimentar” os conhecimentos teóricos 

acerca da mediação (o que inclui não só sua conceituação, mas principalmente as técnicas e 

habilidades) antes de “se sentar a mesa” para mediar. E, não acontecendo esse consolidar da 

formação antes da prática, acabam ocorrendo práticas outras que não aquela que deveria ser 

como a da mediação de conflitos.  Admitem que tal lacuna entre a consolidação teórica e a 

prática prévia pode levar à reprodução dos papeis consolidados de suas outras carreiras prévias 

(como advogados, assistentes sociais, psicólogos, por exemplo) na prática de mediação, e não de 

mediadores propriamente ditos. 

Neste sentido, uma prática que foi citada por diversos mediadores como altamente 

positiva, desejável e necessária é a supervisão. Esta, de modo geral, seria a observação da 

atuação dos mediadores em formação por outros mediadores mais experientes (supervisores), de 

modo que pudessem ter um retorno de como estão atuando do ponto de vista técnico (uso 

adequado das habilidades e técnicas de negociação) e também ético (quanto aos princípios da 
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mediação e o código de conduta adequado). Os supervisores observariam a sessão de mediação 

onde os mediadores atuam e, após, discutiriam a atuação destes. O intuito, assim, seria aprimorar 

a prática dos mediadores, e ao mesmo tempo fornecer um espaço para que troquem experiências 

com colegas. A supervisão poderia, também, consistir na observação de colegas também em 

formação, que mesmo que com a mesma experiência prática, poderiam contribuir (seria a auto-

supervisão). Em último, poderiam ser (como algum já referenciaram de maneira positiva) 

reuniões específicas de supervisão, onde os mediadores se reuniriam apenas para conversar e 

debater sobre o que tem vivenciado na prática de mediação. 

A ausência de práticas de supervisão é vista como negativa, pois a supervisão é 

referenciada como presente no início da implantação da mediação no TJRJ. Especialmente 

porque não permite que aqueles em formação possam saber se tem de fato melhorado em suas 

práticas e técnicas, se estão seguros naquilo que aprendera e em que ponto é possível se 

aprimorar. Isto se relaciona com outra representação clara acerca da formação de um mediador 

de conflitos: a formação do mediador deve ser continuada, sem ponto necessariamente final. A 

ausência de atividade de supervisão, orientada e constante, é hoje a principal deficiência do 

modelo.  

4.2.A formação dos mediadores e culturas jurídicas. 

O modelo de mediação adotada no Judiciário Brasileiro tem sua origem no sistema da 

common law, que possui uma tradição marcada pela lógica adversarial, fundada no consenso, de 

modo que a verdade buscada deve ser pública, acessível aos envolvidos, dotada de uma 

racionalidade prática. No sistema de civil law, especificamente no caso brasileiro, encontramos, 

por outro lado, a lógica do contraditório, fundada pelo dissenso, onde tem maior valor não uma 

verdade construída no eixo público, mas aquela que advém da palavra de uma figura qualificada 

para emiti-la, dotada de um conhecimento particularizado, que decide a partir de uma 

racionalidade abstrata (KANT DE LIMA, 2009). 

Como muito bem destacam Kátia Sento Sé de Mello e Bárbara Gomes Lupetti Baptista, 

o próprio juiz de Direito organizador do já citado Manual de Mediação Judicial possui sua 

formação marcada nos Estados Unidos, sendo Mestre em Direito na Universidade de Columbia, 

e tendo sido mediador estagiário no Instituto de Mediação e Resolução de Conflitos e nos 
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Juizados de Pequenas Causas no Harlem, em Nova York, EUA. (MELLO & BAPTISTA, 2011, 

p. 103). A cultura jurídica norte-americana opera de maneira distinta da brasileira, de modo que a 

simples importação do instituto da mediação e de suas técnicas é no mínimo complexa. Como 

explica Marcella de Oliveira, em estudo sobre a mediação extrajudicial em Pernambuco, as duas 

culturas enxergam e trabalham com o processo judicial de maneira muito distinta:  

O uso da mediação como forma alternativa de administração de conflitos seguiu rumos 
diferentes nos países centrais e nos periféricos, considerando as distintas trajetórias 
históricas políticas dos tribunais destes e daqueles. Há de se considerar também as 
diferentes orientações dos institutos jurídicos de cada sociedade. As justiças do diálogo 
surgiram nos países de common law, modelo mais propício ao uso da mediação, mas 
posteriormente foram também introduzidas nos de civil law.  

O ponto fundamental das justiças do diálogo é a busca do consenso. Cabe salientar que 
essa busca é completamente distinta em cada um desses modelos. No modelo 
contraditório, próprio das sociedades de civil law, tenta-se encontrar a verdade, revelada 
pela contradita, a verdade “real”. Por isso, a argumentação pode ser infinita, seguindo a 
lógica de obter sempre o contrário do argumento antecedente. Não há aí a tentativa de 
construção de um consenso, ao passo que no modelo adversarial, próprio das sociedades 
de common law, procura-se uma verdade possível, formada do acordo entre as partes ou 
entre os árbitros (jurados), ou seja, preocupa-se com verossimilhança e não com verdade 
(KANT DE LIMA, 2008). As justiças do diálogo são próprias dos sistemas de commom 
law, porém, os sistemas de civil law vêm passando por mudanças para adotar tais 
alternativas. (OLIVEIRA, 2011, p. 197) 

Tal compreensão das diferenças entre os sistemas pressupõe considerar o Direito como 

um saber local – que é próprio de um lugar, de um tempo e de uma conjuntura social e cultural – 

que se contextualiza a realidade em que está inserido.  Assim, tal percepção da mediação que 

relatamos pressupõe que as práticas, os discursos e representações do mundo do direito “estão 

inseridas na sociedade brasileira e com ela mantêm uma relação de influência e 

interdependência” (LIMA, 2009, p. 31).  

 Não se trata de imputar a mediadores, individualmente, o querer de tais condutas, mas 

de observar como suas práticas reproduzem, por exemplo, a lógica do contraditório própria de 

nossa cultura jurídica. Tais práticas não são aprendidas como técnicas, ou mesmo formalmente 

reconhecidas, mas reproduzidas e perpetuadas no plano jurídico-cultural. 

Deste modo, a racionalidade que é valorizada no Direito brasileiro não se baseia 

necessariamente no consenso, mas no entendimento particularizado, que em nosso caso, 

manifesta-se pela sentença judicial, fruto da atuação do juiz que, sozinho, decide e interrompe o 

debate travado no processo.  
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Num outro giro, a socialização prévia dos mediadores, como profissionais do mundo 

jurídico, muito se distancia do que se requer de mediadores de conflitos, pois advogados devem 

ser defensores hábeis de uma tese, de um dos polos em conflito, capazes de identificar os 

divergentes entendimentos do direito aplicável ao caso concreto, ligando-os a uma pretensão 

jurídica; os juízes devem ser capazes formular seus próprios entendimentos, identificando a tese 

jurídica que adotará, declarando, necessariamente uma parte vencedora. Até mesmo psicólogos e 

assistentes sociais atuam como auxiliares do juiz, fornecendo informações relevantes dos casos, 

para que estes possam decidir e julgar. Como esperar então que os mediadores que compartilham 

de tal cultura sejam diferentes? 

Como aponta KANT DE LIMA (2009), a socialização e formação dos bacharéis em 

Direito no Brasil é de suma importância para entender a forma com que se busca administrar um 

conflito em nosso sistema. A formação jurídica, instruída nas Faculdades de Direito e 

continuamente reproduzida no campo jurídico é altamente marcada por uma forma dogmática, 

que se apóia nesta “lógica do contraditório”.  

Além desta formação jurídica, partilhada pela maioria dos alunos do CFM, quase a 

totalidade destes está inserida em nossa cultura judiciária, atuando em diferentes polos da 

Justiça. Nossa cultura jurídica é, sobretudo, centrada no Poder Judiciário: instituição que, além 

de prestar a função jurisdicional, se coloca como portadora da missão de “pacificação social”. As 

iniciativas, como a implantação do instituto da mediação, aparecem, em termos contraditórios, 

como movimento para mudar nosso Judiciário, local próprio de uma “cultura da sentença” 

(WATANABE, 2007, p. 6), mas também como meio de fortalecê-lo. 

Como mediadores, espera-se que esses profissionais atuem como facilitadores de 

diálogo, terceiros imparciais que atuarão para que as partes possam solucionar um conflito, não 

opinando acerca de questões de fato ou de direito. Tal postura de imediato se distancia do que é 

ensinado nos cursos de Direito ou reproduzido no campo jurídico. Como bem aponta OLIVEIRA 

no trecho citado acima, em nosso sistema se busca a verdade, una e definitiva, que se 

sobreponha e vincule a vontade das partes do processo. Neste sentido, a formação prévia do 

aluno, em geral jurídica, é de grande relevância e impacto para sua formação como mediador de 

conflitos. 
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Ainda sobre o papel da lógica do contraditório, nos diz Kant de Lima: 

“(...) estou convencido, seja pelos dados construídos etnograficamente, seja pela 
observação dos rituais judiciários e policiais, seja na observação e na interação com as 
práticas pedagógicas inculcadas nos profissionais do direito por sua educação jurídica, 
formal e informal, que é relevante, heuristicamente, situar a diferença na oposição de 
modelos judiciários que buscam o consenso (lógica adversária) e modelos fundados no 
dissenso (lógica do contraditório). Isto porque esses modelos, fundamentalmente, 
representam duas atitudes distintas diante das relações admissíveis entre o 
conhecimento apropriado particularizadamente e o seu papel no exercício do poder pela 
autoridade pública (Lima, 2010b). No caso da lógica do contraditório, o saber 
particularizado converte-se em poder em público e tem sinal positivo: quem está no 
vértice da pirâmide – de qualquer pirâmide (social, econômica, política, judiciária etc.) 
– exerce seu poder fundado no saber de que se apropriou particularizadamente, ao qual 
não tiveram acesso seus pares, pois pode inclusive dele se apropriar por meio de suas 
relações particulares.” (KANT DE LIMA, 2009, p. 43) 

Esta noção, de que nossa cultura jurídica privilegia um saber particularizado em 

detrimento de um consenso público, relaciona-se, também, com outro aspecto do Curso de 

Formação de Mediadores: a seleção dos alunos. Como relatado no primeiro capítulo, a 

divulgação do Curso dentro e fora do Tribunal é quase inexistente, o que leva a uma seleção 

indireta dos alunos: só efetivamente podem ser alunos os que, ligados por alguém ou algum eixo 

institucional/relacional, tomam conhecimento do Curso. Como este não conta com uma 

divulgação expressiva, faz necessária uma indicação que apresente o Curso. Deste modo, têm-se 

uma teia de relações que traz novas pessoas para o meio que, embora ligado ao Judiciário, se 

identifica como “da mediação”. Este grupo é heterogêneo, mas inclui pessoas ligadas de 

diferentes maneiras à mediação e política de implantação desta no Judiciário: Juízes de Direito 

Diretores de Centros de Mediação, coordenadores de Centros de Mediação, mediadores, 

desembargadores, integrantes do NUPEMEC, pesquisadores cujo estudo é sobre mediação... 

Embora este grupo não faça a seleção dos alunos, não decida diretamente quem irá ou não fazer 

o curso, ele o faz indiretamente: pois são os seus membros que convidam pessoas a fazê-lo, 

indicando como e onde procurar a inscrição. 

Ironicamente, um instituto que pretende dar voz às partes em conflito, rompendo com a 

tradição de nossa cultura jurídica, acaba por indiretamente selecionar os seus agentes, os 

mediadores judiciais, por um mecanismo que reproduz o modo típico de nossa cultura jurídica: 

privilégio dos que detém um conhecimento privilegiado, não divulgado de maneira aberta e 

ampla. 
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Todo este modo de agir e pensar típico de nossa cultura jurídica esbarra na mediação, 

em especial quando esta é desenvolvida dentro do Judiciário, e este conflito é nítido em alguns 

momentos em sala de aula do CFM, como na passagem seguinte: 

- (Professora) Por exemplo, a mediação chega a um acordo, após longo trabalho, e 
finalmente o pai e mãe cedem e encontram uma solução em comum. Aí, quando vai 
para o juiz homologar, o MP interfere, dizendo que atenta contra os direitos do menor 
envolvido. Veja, o pai e a mãe acordaram, dentro de sua vontade. 

- (Aluna) Ora, professora, eu como advogada, pensaria primeiramente também se o 
acordo atende aos interesses da criança, independente da vontade dos pais. Não vejo 
nada de mais na conduta do MP. 

- (Professora) Mas quem pode dizer o melhor para crianças? Não são os pais? Não cabe 
aqui autonomia dos pais para decidir o melhor para o filho? (Informação Oral) 

Este tipo de passagem ilustra com clareza algumas das dificuldades de implantar a 

mediação no seio do Judiciário. Nossos operadores, como a aluna do curso, também advogada, 

não reconhecem nas partes uma possibilidade de decisão, tendo em vista que o Ministério 

Público, tal qual o juiz, é dotado de um conhecimento jurídico particularizado, e sabe o que 

melhor atende os direitos da criança.  

O entusiasmo no uso da mediação e seu aparecimento como panacéia advém, também, 

por “humanizar” a abordagem dos conflitos, que no Judiciário são marcados pelo distanciamento 

entre a vida real das pessoas e o mundo jurídico:    

“Esse distanciamento se opera, principalmente, através da linguagem jurídica que 

informa categorias próprias, com a adoção de artifícios lógico-formais que 

desapropriam o conflito de seus elementos sociais, culturais, históricos e políticos, e o 

deixa refém de várias categorias técnicas. Essas categorias técnicas se prestam a um 

trabalho de seccionamento arbitrário, entre o conflito social e o direito que, no plano 

lógico-racional, articula categorias com a produção do conhecimento jurídico, 

determinando seu isolamento e distanciamento.” (DUARTE, 2008, p. 133-134) 

Esta indagação nos remete ao foco desta pesquisa: a formação dos mediadores de 

conflitos. Ao pensar em formação de mediadores, é necessário refletir sobre os meios com os 

quais se ensina efetivamente um sujeito a atuar como mediador. Partindo da conduta prevista na 

Resolução n. 125 do CNJ e no Manual de Mediação Judicial, isto significa prepará-lo para: 1. 

Conduzir um procedimento auto-compositivo centrado no diálogo entre partes; 2. Não propor 

soluções ou fornecer diagnósticos do conflito em questão; 3. Não atuar como consultor jurídico 



 

51 

 

ou mesmo emitir opiniões e elucidações sobre questões de Direito; 4. Aplicar efetivamente 

técnicas de negociação e cooperação, enumeradas e explicadas no Manual, cujo desenvolvimento 

depende de exercícios e práticas efetivas. 

Assim, o domínio de competências necessárias à condução de mediação não é nem de 

perto similar ao conteúdo e às práticas que necessitam os operadores de Direito em sua atividade 

profissional diária. Ademais, nem mesmo há, no cenário nacional, demanda efetiva por este tipo 

de procedimento: a via jurisdicional, talvez por ser a mais conhecida, é aquela buscada pelo 

cidadão quando busca a efetivação de uma demanda. 

O que é possível perceber é que o modelo de formação de mediadores, em cursos 

intensivos e de curta duração, acaba por fazer com que a mediação, de fato, seja aprendida na 

prática, no fazer: a mediação “se aprende fazendo”. E este fazer é o fazer do campo jurídico que 

determina pela convergência/divergência que, sob a lógica do contraditório, impõe o 

encerramento da lide, pela busca pelo acordo durante a mediação, na angústia por terminar com 

o conflito, na reprodução de as práticas cartoriais nos Centros de Mediação. 

Assim, a formação dos mediadores, consolidada na reprodução dessas práticas, não tem 

se revelado transformadora, pois a sensibilidade jurídica do campo não é moldada no consenso e 

seu atuar tem se orientado pela lógica típica dos processos judiciais. Não se trata, apenas, de 

apontar que o modelo de formação não é eficiente na transmissão de competências para a prática 

efetiva de um procedimento autocompositivo: trata-se, também, de reconhecer que a influência 

de características culturais típicas da maneira com que os conflitos são dirimidos em nossa 

sociedade orienta a conduta de todos os agentes do campo, operadores e cidadãos que buscam o 

Judiciário. 
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CONCLUSÕES 

Como conclusões, a partir dos objetivos apresentados no início desta monografia, 

concluo que as representações trazidas pelos agentes do campo não se restringem à abordagem 

institucional dada pelo Judiciário ao tema, ligada à eficiência e a celeridade, mas agregam outras 

concepções de mediação não restritas àquelas trabalhadas nos processos de formação. O público 

de mediadores de Niterói, onde se centrou este estudo, provém de formações diversas, dentre 

advogados, psicólogos e assistentes sociais; e exercendo diferentes funções dentro e fora do 

Judiciário. Tais históricos, no entanto, não impedem certa convergência acerca de mediação de 

conflitos. Ainda, a presença de mediadores em cursos, palestras, eventos (promovidos ou não 

pelo Tribunal) é referenciada como importante, por agregar noções de mediação que não se 

limitam àquelas trazidas pelo discurso institucional do Poder Judiciário.  

 Contraditoriamente, ainda, as iniciativas de formação se centram num modelo ligado a 

formação jurídica e ao Poder Judiciário, tal qual descrito. Tal contradição sugere a ausência de 

consenso sobre o que fazem os mediadores e o que o Tribunal deles espera25. 

Por ser uma mediação judicial, ocorrer no interior do Judiciário e no curso de um 

processo judicial ela é apropriada por uma lógica que, não de maneira surpreendente, é típica do 

funcionamento do Poder Judiciário e da operação do campo jurídico. Ora, nesse cenário, se 

pretendemos romper com a “cultura da sentença” é preciso primeiro reconhecer que a sentença é 

um produto de um sistema e de uma lógica própria e não a causa deles. Do contrário, corre-se o 

risco de apenas trocaremos uma “cultura da sentença” por uma “cultura do acordo”. (DUARTE; 

ALMEIDA, 2014) 

Tudo isso se soma ao fato de que a formação adotada pelo Tribunal centra-se na 

capacitação de agentes oriundos do campo jurídico, sendo que o domínio de competências 

necessárias à condução de mediação não é nem de perto similar ao conteúdo e às práticas 

ensinadas aos operadores de Direito em sua formação.  

                                                           
25 Como, por exemplo, a iniciativa de “mutirões de mediação”, promovidas pelo TJRJ, como por exemplo, no link: 
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170102 Acesso em: 28/10/2014 às 12:46 (AMIL, 
2014). 
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Ao analisarmos o panorama da formação dos mediadores no Brasil, a partir das 

iniciativas do Judiciário, temos que a implementação da mediação segue uma estrutura vertical, 

hierarquizada, cuja concepção e diretrizes estão associadas ao Poder Judiciário, tanto em nível 

nacional — cabendo ao Conselho Nacional de Justiça e à Secretaria de Reforma do Judiciário à 

regulamentação —, quanto em nível estadual — cabendo aos Tribunais de Justiça Estaduais, 

localmente/, a implementação daquelas diretrizes, com a criação de Centros de Mediação, com a 

disponibilização do espaço físico, com a formação dos mediadores e criação dos quadros de 

pessoal (AMORIM & BAPTISTA, 2011; ALMEIDA, 2012); e, com a implantação dos 

procedimentos a serem aplicados ao longo do processo judicial. 

Neste sentido, em se observando como se dedicam as atenções para o papel, e para a 

formação do mediador na atualidade, percebe-se o reforço da monopolização, pelo Poder 

Judiciário, deste instrumento que — entendido como método de autocomposição indireta, ou 

assistida, onde há um terceiro imparcial intervindo no conflito, propondo um novo paradigma no 

tratamento de conflitos — permitiria a emancipação social e a efetivação da cidadania 

(AZEVEDO, 2011), tal qual exaustivamente reproduzido pelos defensores da mediação de 

conflitos em nosso sistema de justiça (NOBLAT; ALMEIDA, 2013) 

Como referenciado, assim, a constatação é que os obstáculos na implantação da 

mediação no Brasil não são apenas normativos, mas principalmente culturais, pelos traços de 

nossa cultura jurídica profundamente judiciária (DUARTE, ALMEIDA; 2014). Para que se 

abandone a influência destas práticas com as quais funciona o campo jurídico sobre a mediação 

de conflitos, é necessário assim mais que um processo de formação eficiente: mas também que a 

estrutura logística em que atuarão os mediadores esteja numa lógica de funcionamento que não a 

judiciária.  

Além destes aspectos, referentes ao questionamento do espaço da mediação no Poder 

Judiciário, outra questão se coloca: se o hiato entre a teoria, referenciada no plano normativo e 

nos programas de treinamento, e a prática, descrita nesta experiência, é tão grande, como fica a 

aferição do sucesso desta política pública Judiciária? Isto é, se pensamos que este projeto de 

inserção de mediação é uma política pública de tratamento de conflitos no Poder Judiciário, 

como tal, deve ser possível aferir seu sucesso, por meio de instrumentos de controle, mensuração 
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e desenvolvimento. Se na etapa de formação de mediadores tal processo – que incluiria uma 

formação continuada e supervisionada  – não se efetivam, como de fato cumprir seus objetivos? 

As proposições a se fazer para uma melhoria da formação de mediadores são diversas. 

No entanto, não está claro qual o modelo, as técnicas, e como se pretende fazer mediação no 

interior do Poder Judiciário. Resta respondermos, como cidadãos, o porquê de trazer a mediação 

ao Judiciário, qual mediação e como fazê-la.  
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