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RESUMO 

 

 
VIANA, Juliana Pimentel Viana. A proposta de formação dos mediadores judiciais no 

TRT/RJ: desafios e incoerências para a justiça especializada. 

Dissertação de mestrado. Orientação do Prof. Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim. Niterói: 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 

2017. 

 

 

O mundo tem passado por transformações cada vez mais profundas e velozes, devido 

às novas tecnologias e à globalização. As questões sociais e toda complexidade que as 

envolve faz com que este seja um campo fértil para o desenvolvimento das mais variadas 

formas de conflito, o que nos leva, no Estado Democrático de Direito, à exponenciação das 

demandas judiciais. E assim, diante da incapacidade jurisdicional de suprir essas novas e 

maiores necessidades da sociedade, as formas alternativas de resolução de conflitos vêm 

ganhando relevância em todo o ocidente. 

No Brasil, esses institutos alternativos passam por um processo de incorporação ao 

ordenamento jurídico, bem como à estrutura e dinâmica do judiciário há, aproximadamente, 

dez anos. E dessa forma, a partir de um movimento político e organizacional, o Estado tem se 

utilizado de um discurso de aparente viés democrático e humanizado para legitimar a 

apropriação dessas técnicas.  

Neste trabalho, nos deteremos especificamente na análise do processo de incorporação 

da mediação de conflitos na Justiça do Trabalho. A partir da observação da legislação sobre o 

tema e da experiência empírica em um curso de mediação oferecido pelo Tribunal Regional 

do Trabalho do Rio de Janeiro, objetivando demonstrar os desafios e incoerências avistados 

até o momento para essa empreitada. 

 

Palavras-chave: Mediação de conflitos. Curso de mediação judicial. TRT/RJ. Desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The world has gone through deeper transformations and fast, due to new technologies 

and globalization. Social issues and all the complexity that involves makes this is a fertile 

field for the development of various forms of conflict, which leads, in the democratic State of 

law, exponencialização of the litigation. And so, faced with the inability of courts to supply 

these new and larger needs of society, the alternative forms of conflict resolution come 

gaining relevance throughout the West. 

In Brazil, these alternate institutions undergo a process of incorporation into the legal 

system, as well as the structure and dynamics of the judiciary for approximately ten years. 

And just like that, from an organizational and political movement, the State has used a speech 

of apparent democratic bias and humanized to legitimize ownership of these techniques.  

In this academic work, we will specifically in the analysis of the process of 

incorporation of mediation of conflicts in labor courts. From observation of the legislation on 

the subject and the empirical experience in a mediation course offered by the Regional Labor 

Court of Rio de Janeiro, aim to demonstrate the challenges and inconsistencies seen so far for 

this endeavor. 

 

Keywords: Mediation of conflicts. Course of judicial mediation. TRT / RJ. Challenges. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A mediação de conflitos tem sido incorporada pelo direito no Brasil ao longo dos 

últimos anos, devido ao aumento das complexidades das relações sociais e, 

consequentemente, do número de demandas no judiciário. No entanto, grandes desafios têm 

se instalado nesse processo, uma vez que a técnica de mediação em si foge das formalidades 

do contexto jurídico. Questiona-se, neste trabalho, portanto, sob que condições essa mudança 

está ocorrendo, especialmente na seara trabalhista, pois desde a formação dos mediadores aos 

fins intentados com a nova prática, cada vez mais o instituto perde suas características 

essenciais, a fim de se enquadrar nos procedimentos e objetivos do judiciário. 

Em essência – apesar de se mostrar como uma prática aberta, adaptável a diversos 

contextos – a mediação de conflitos vem ao encontro dos Direitos Humanos na medida em 

que se tem resguardado pela Constituição Federal os Direitos Fundamentais da Pessoa 

Humana. Nesse sentido, a técnica não caminha à margem dos princípios jurídicos, mas 

fortemente ligada aos Direitos Humanos, tendo como cerne a dignidade da pessoa humana.  

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (SARLET, 2009), 

 

“(...) na condição de limite da atividade dos poderes públicos, a dignidade 

necessariamente é algo que pertence a cada um e que não pode ser perdido 

ou alienado, porquanto, deixando de existir, não haveria mais limite a ser 

respeitado (este sendo considerado o elemento fixo e imutável da dignidade). 

Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama 

que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade 

existente, quanto objetivando condições que possibilitem o pleno exercício e 

fruição da dignidade, sendo portanto dependente (a dignidade) da ordem 

comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao indivíduo 

realizar ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades existenciais 

básicas ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado ou da comunidade 

(este seria, portanto, o elemento mutável da dignidade), (...).   a promoção da 

dignidade, especialmente criando 7 Assim, a mediação possibilita à pessoa 

humana a preservação e o respeito de sua dignidade, no sentido de 

proporcionar outra forma possível para a resolução de conflitos; alternativa 

esta que visa oportunizar uma comunicação mútua, onde as partes 

envolvidas possam ser sujeitos desta relação, compartilhando dúvidas, 

anseios, sentimentos e problemas inerentes ao conflito; mas também 

possíveis soluções e mudanças de atitudes para a pacificação do mesmo.” 

 

Observa-se que os objetivos propostos pela mediação são diversos e variam de acordo 

com os doutrinadores que tratam do tema. No entanto, percebe-se que, na seara judicial, o 

objetivo principal é que as partes envolvidas cheguem a um acordo voluntário e aceitável por 
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ambas. Segundo Walsir Edson Rodrigues Júnior (RODRIGUES JÚNIOR, 2006), entre as 

demais finalidades da mediação, de modo geral, estão: propiciar maior rapidez na resolução 

de conflitos, preservar a comunicação futura e a relação entre as partes, diminuir os custos na 

resolução dos conflitos, facilitar o acesso e envolver a comunidade na resolução de conflitos, 

aliviar o congestionamento do Judiciário, etc. 

No entanto, a despeito do arcabouço teórico adotado pelo Estado no processo de 

incorporação da mediação de conflitos ao judiciário brasileiro, a prática revela não só a 

dificuldade de se enquadrar a técnica aos moldes do judiciário – com todos os seus 

procedimentos e limitações –; como também revela a necessidade de iniciativas educativas, 

que permitam uma transformação cultural, possibilitando uma postura social menos litigiosa e 

mais adepta das formas alternativas de resolução de conflitos. 

Nossa sociedade ainda possui um conceito de justiça vinculado àquele comum aos 

Tribunais, ou seja, assemelha-se como justa a decisão advinda como resultado de uma lide, de 

um confronto que revelará vencedor e perdedor. Assim, Gláucia Falsarelli Foley (FOLEY, 

2009), ressalta que: 

 

“Não raro, os “clientes da justiça” sentem-se excluídos do processo 

conduzido por seus advogados, os quais fornecem estratégias baseadas na 

interpretação da lei que e no interesse imediato das partes. Muitos clientes 

ficam intimidados com a formalidade do processo de adjudicação e sentem 

que não estão aptos a participar de forma ativa. Trata-se da “advocacia 

ritualística”, conforme denomina W. Simon, pela qual “os litigantes não são 

os sujeitos da cerimônia, mas os pretextos para ela”.” 

 

Por isso, as teorias habermasianas se tornam tão propícias para fundamentar o 

entendimento sobre mediação de conflitos e sua importância social. Habermas (1984), em sua 

teoria da ação comunicativa, propõe uma estrutura dialógica, onde “os indivíduos são 

encorajados a adotar as perspectivas de todos os outros. Destes indivíduos afetados antes de 

decidir qual a validade de uma dada norma” forma, o indivíduo tem condições de examinar 

proposições normativas por meio de um diálogo aberto. Nessa perspectiva, o indivíduo se 

torna sujeito de suas relações – sejam elas conflituosas ou não – tendo voz para exprimir os 

seus anseios, dúvidas, angústias e expectativas; tornando-se, assim, interlocutor direto dessas 

relações. 

O processo de incorporação das técnicas de mediação no ordenamento jurídico 

brasileiro tem se revelado através de diretrizes verticalizadas, em que aqueles que podem 

“dizer o direito” enquadram o instituto ao sistema de normas, buscando sinalizar à sociedade, 
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via documentos legais, os pressupostos teóricos e gerais de seu entendimento sobre mediação 

de conflitos nessa seara. 

Percebe-se assim, que, no Brasil, o termo institucionalização da mediação adquire 

característica marcantemente normativa, diante do esforço em regulamentar legislativamente 

o instituto no território nacional. Podendo-se citar, como referências primeiras, as diretrizes 

gerais sobre mediação judicial no país, expostas tanto no novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105/2015), quanto no Marco Legal da Mediação (Lei nº 13.140/2015). 

A partir daí, muitas foram as iniciativas legislativas que visaram regulamentar a 

mediação no ordenamento jurídico. No que se refere à Justiça trabalhista, objeto desse estudo, 

o Conselho Nacional de Justiça promoveu, em meados de 2016, uma audiência pública de 

abrangência nacional sobre o tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito da 

Justiça do Trabalho, em que se estabeleceram diretrizes para a estipulação de uma política de 

conciliação e mediação na seara trabalhista. Culminando na edição da Resolução nº 174/2016 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a política judiciária nacional 

de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e 

dá outras providências. 

O processo de formação dos mediadores judiciais segue essa linha normatizada e 

institucionalizada, vez que possui como base um Manual de Mediação produzido por uma 

comissão instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, formada basicamente por pessoas que 

compõem o judiciário. Sob forte influência dos conceitos norte-americanos de negociação, o 

manual tem sido a base do conteúdo programático dos cursos oferecidos pelos Tribunais, 

sendo fortemente atravessados pelas diretrizes que regem os principais textos legais sobre o 

tema. 

Para que o manuseio das técnicas de mediação seja apropriado, mostra-se primordial 

que a formação dos mediadores possua não só coerência com os fins a serem alcançados, 

como também observe as diversas habilidades que lhes serão necessárias no desempenho de 

suas funções. Por isso, diversos questionamentos são levantados, a partir da experiência 

empírica vivida no curso de mediação oferecido para os servidores da Ouvidoria do TRT/RJ. 

Diante das especificidades de uma mediação de conflitos na seara trabalhista, o processo de 

formação idealizado pelo CNJ se mostrou insipiente e medíocre. 

O tratamento dessa vivência se deu através de uma abordagem de inspiração 

etnográfica, com reflexões baseadas numa narrativa descritiva dos acontecimentos e da 

configuração social estabelecida no caso em análise. E a partir de uma pesquisa participativa, 

de natureza qualitativa, buscou-se ter o ambiente natural como fonte direta de dados, 



15 

utilizando-se de gravação de entrevistas e de depoimentos, anotações e observação atenta do 

processo, assim como outros tipos de técnicas que trouxeram informações valiosas para 

legitimar a investigação. 

Dessa maneira, abordarei toda a experiência vivida no contexto do tribunal, a partir da 

minha inclusão no curso de formação de mediadores, a fim de me aproximar, o mais fielmente 

possível, daquilo que se espera de uma pesquisa qualitativa; o que envolve a descrição dos 

dados obtidos através do contato direto com a situação estudada, a ênfase maior no processo 

do que no produto e a preocupação em retratar a perspectiva dos participantes diante dos fatos 

que envolvem o contexto social, apresentando diferentes variáveis investigativas. 

 A conclusão desse estudo permite uma análise a respeito da introdução da mediação 

de conflitos na Justiça trabalhista do Rio de Janeiro e uma prospecção do que, em breve, 

provavelmente ocorrerá na seara trabalhista nacional. Ainda que a iniciativa tenha sido apenas 

nos procedimentos administrativos, esse é um forte indicativo do futuro da formação dos 

mediadores judiciais trabalhistas, uma vez que a orientação da Resolução nº 174 é, no que se 

refere às bases conceituais sobre mediação, uma reprodução da Lei de mediação, 

direcionando as Escolas judiciais dos Tribunais que se valham do Manual de Mediação do 

CNJ para formação de seus mediadores, como ocorreu na experiência aqui retratada.  

 

 

1 O TRATAMENTO DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO ATUAL 

 

 

O processo de incorporação das técnicas de mediação no ordenamento jurídico 

brasileiro tem se revelado através de diretrizes verticalizadas, em que aqueles que podem 

“dizer o direito” enquadram o instituto ao sistema de normas, buscando sinalizar à sociedade, 

via documentos legais, os pressupostos teóricos e gerais de seu entendimento sobre mediação 

de conflitos nessa seara. 

Percebe-se assim, que, no Brasil, o termo institucionalização da mediação adquire 

característica marcantemente normativa, diante do esforço em regulamentar legislativamente 

o instituto no território nacional. 

Desse estímulo pelo Poder Estatal, vieram várias propostas de institucionalização da 

mediação, com discussões travadas a partir de 2009, quando foi convocada uma Comissão de 

Juristas, presidida pelo Ministro Luiz Fux, para criação de um novo Código de Processo Civil. 
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As discussões traziam sempre uma grande preocupação da Comissão com os meios 

alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação. Após as discussões 

para criação do Projeto do Novo Código de Processo Civil, em 2011, surgiram iniciativas 

legislativas que possuíam como objeto a regulamentação da mediação judicial e extrajudicial, 

de modo a criar um sistema afinado tanto com o novo CPC, bem como com a Resolução n. 

125, do CNJ. 

Os projetos foram discutidos e analisados em audiências públicas, e, assim, em 16 de 

março de 2015, foi publicado o Novo Código de Processo Civil Brasileiro, a Lei 13.105, que 

regulamenta as diretrizes e o procedimento de mediação judicial; e, em 29 de junho de 2015, 

foi publicada a Lei n. 13.140, a Lei de Mediação brasileira, que trouxe os novos e tão 

esperados parâmetros de desenvolvimento da mediação no Brasil. 

Acreditava-se que, para a institucionalização da mediação, seria imprescindível um 

marco regulatório que estabelecesse parâmetros de desenvolvimento, uma vez que a 

legislação seria capaz de se adequar a sociedade, que estava imersa em um contexto social 

onde a regra era judicializar. Assim, diante das características paternalistas da sociedade 

brasileira – que tem seu poder de autogestão em muito delegado ao Estado, inclusive sob o 

aspecto jurisdicional – as falas preponderantes nesse cenário introdutório à institucionalização 

da mediação, era justamente a respeito da necessidade do Estado, via instrumentos 

normativos, entregar à sociedade as diretrizes da mediação judiciária no Brasil. 

Muitas foram as iniciativas legislativas que visaram regulamentar a mediação no 

ordenamento jurídico. A preocupação se voltava para a sua institucionalização legal, pois, 

segundo a mentalidade jurídica nacional, o instituto apenas poderia ser utilizado se houvesse 

previsão legal, regulamentando quem, como, quando e onde ela poderia ser realizada. Assim, 

o legislador trabalhou no sentido de regulamentá-la para que seu procedimento fosse 

orientado segundo as normas legais, gerando maior credibilidade e segurança jurídica das 

partes envolvidas. 

Desta forma, a institucionalização da mediação no Brasil optou pela transformação da 

cultura local pela lei, de forma que a atividade legislativa seria capaz de induzir 

comportamentos. Portanto, para a criação de uma cultura de paz e sua incorporação efetiva 

pela sociedade, como no caso brasileiro, em que já se pode observar que a institucionalização 

se inicia pela normatização, é necessário abordar outros fatores que estimulem a 

institucionalização pelo viés social, e que venham a conduzir à eficácia da lei. 

Além disso, importa salientar que há diferentes correntes de interpretação do instituto, 

o que tem gerado uma incorporação legal, por vezes, contraditória do mesmo. De acordo com 
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Riskin (2002), a mediação é uma negociação facilitada, sendo que a maioria dos 

doutrinadores reconhecem duas abordagens principais: 

 

"(...) categorias adversarial e não adversarial (focalizada esta na solução de 

problemas). A abordagem adversarial geralmente supõe que a negociação 

será focalizada num recurso limitado - como o dinheiro - e que as partes 

decidirão se o dividem e como o fazem. Por essa visão, as metas das partes 

entram em conflito - o que uma ganha, a outra tem que perder. A abordagem 

não adversarial, em contraste, procura revelar e compor os interesses 

subjacentes das partes - i. e., suas motivações. Infelizmente, negociadores 

geralmente deparam-se com uma tensão entre as abordagens adversarial e 

não adversarial, visto que uma tende a interferir na outra.” 

 

Alguns autores baseiam-se nessa distinção para categorizar as abordagens da 

mediação, mas muitos outros veem as coisas diferentemente, o que tem gerado vários 

sistemas de categorias de mediação. Geralmente, as categorias são provenientes da 

observação da mediação num contexto particular, o que auxilia os autores a entender e 

descrever as práticas da mediação. Assim, individualmente, os autores construíram diferentes 

sistemas de categorias para diferentes contextos e para diferentes propósitos. Por vezes, as 

categorias ajudam os autores a defenderem um determinado tipo de mediação, seja para um 

contexto específico ou para um mais genérico. 

No que se refere à Justiça trabalhista, objeto desse estudo, o Conselho Nacional de 

Justiça promoveu, em meados de 2016, uma audiência pública de abrangência nacional sobre 

o tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho. O ponto 

central foi o estabelecimento de diretrizes para a estipulação de uma política de conciliação e 

mediação na Justiça do Trabalho. A iniciativa de promover a audiência pública foi tomada 

pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 25, de 9 de março de 2016, para elaborar 

estudos visando à regulamentação da Política Judiciária sobre o tratamento de conflitos na 

Justiça do Trabalho, após recolher informações sobre os temas nos 24 tribunais regionais com 

relação ao funcionamento dos núcleos de mediação e conciliação. 

Antes da audiência, foi feita uma consulta pública sobre o tema por meio do portal do 

CNJ. E diante da necessidade de disciplinar o tema, por expressa disposição da Resolução n. 

125/2010 do CNJ – que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário –, adveio a Resolução 174/2016 do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a política judiciária nacional de 

tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e dá 

outras providências. 
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Sendo assim, nesse capítulo serão abordadas questões sobre a disposição a respeito do 

instituto da mediação de conflitos no Novo Código de Processo Civil e nas Resoluções do 

CNJ e do CSJT, bem como o significado e repercussões do Marco Legal da Mediação no 

Brasil. Objetiva-se localizar o instituto em estudo dentro do sistema de normas cível 

brasileiro, possibilitando uma melhor análise de sua absorção e enquadramento, bem como o 

processo de passagem que já desponta em direção ao sistema judiciário trabalhista, com todos 

os seus desafios e possíveis incompatibilidades. 

 

 

1.1 A Resolução nº 125 de 2010 do CNJ 

 

 

Seguindo a tendência internacional de incorporação no seio social de uma mentalidade 

jurídica voltada para os meios alternativos de solução de conflitos, o que levou o Conselho 

Nacional de Justiça, órgão de estruturação da política judiciária nacional, a editar a Resolução 

nº. 125, de 2010, dispondo sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

A Resolução é composta por 19 artigos distribuídos em quatro capítulos que versam 

sobre a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses (capítulo I), das 

atribuições do Conselho Nacional de Justiça (capítulo II), das atribuições dos Tribunais 

(capítulo III) e do Portal da Conciliação (capítulo IV). 

O capítulo I é composto de três artigos. O artigo primeiro trata da criação da política 

judiciária nacional de tratamento adequado de interesses, com o objetivo de assegurar a todos, 

o direito à solução dos conflitos, de acordo com sua natureza e peculiaridade.  

Nos termos de seu parágrafo único, aos órgãos judiciários cabe, além da solução 

adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, em 

especial a mediação e a conciliação. 

Para que os serviços e a disseminação da cultura de pacificação tenham uma boa 

qualidade, a implementação da Política Judiciária Nacional, nos termos do artigo 2º, está 

alicerçada em três pilastras: a centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e 

treinamento de servidores, conciliadores e mediadores e o acompanhamento estatístico 

específico. 
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A centralização das estruturas judiciárias tem, como objetivo, a implementação e a 

condução harmoniosas dos serviços e faz parte da maneira eleita para gestão nacional do 

programa. 

Para cumprir com as metas estabelecidas, o Conselho Nacional de Justiça 

disponibiliza-se a auxiliar os Tribunais na organização dos serviços, inclusive incentivando as 

parcerias naturais que já vêm acontecendo com instituições de ensino públicas e privadas, em 

boa parte do Brasil. 

 

 

1.1.1 Considerações iniciais e objetivos 

 

 

Em 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 

nº. 125, instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses. A Resolução consiste em um conjunto de ações que visa a dar cumprimento aos 

objetivos estratégicos declarados pelo Poder Judiciário, os quais sejam, eficiência operacional, 

ampliação do acesso ao sistema de Justiça e responsabilidade social. 

O Estado, então, reafirma sua força no tratamento de conflitos que permeiam a 

sociedade moderna, expressando sua regência no que tange ao resultado de uma série de 

fatores que englobam o sistema de organização de uma sociedade. Reimprime-se a noção do 

conflito que nasce das complexidades das relações sociais, habitual e pertinente, como algo a 

ser resolvido pela aplicação do Direito. 

O Direito, assim, exerce a função de formular e aplicar princípios e regras de ordem 

social, que traduzem os parâmetros de resolução para toda e qualquer demanda da sociedade 

moderna, vista como problema, chaga social a ser extirpada. Todavia, como mostram os 

conceitos próprios do instituto da mediação, o conflito não só envolve uma disputa de 

interesses, ideias ou valores, mas também, múltiplas possibilidades e oportunidades. 

Em outras palavras, parece haver um contrassenso já nas intenções estatais com o 

instituto sob análise. Pois, encarando o conflito apenas como enfrentamento, o litígio entre 

dois indivíduos ou grupos, por um determinado direito, o Estado toma para si a legitimidade 

de regular as relações sociais, mantendo, ainda que sob novas “facetas”, o poder jurisdicional 

para a resolução do conflito. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que se mantém ainda, por detrás das declarações 

pacifistas e progressistas da Resolução do CNJ, a tradicional conceito de jurisdição, pelo qual 

temos que (MORAES; SPENGLER, 2008): 

 

“Para tratar os conflitos nascidos da sociedade, o Estado, enquanto detentor 

do monopólio da força legítima, utiliza-se do Poder Judiciário. O juiz deve, 

então decidir os litígios porque o sistema social não suportaria a perpetuação 

do conflito. A legitimidade estatal de decidir os conflitos nasce, assim, do 

contrato social no qual os homens outorgaram a um terceiro o direito de 

fazer a guerra em busca da paz.” 

 

A argumentação estatal para tal procedimento foi a da identificação da necessidade de 

padronizar o exercício dessas práticas e de incorporá-las a um programa de política pública, 

para as esferas da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, respeitando-se as peculiaridades de 

cada uma delas, devido à constatação de distintas modalidades de prática da Conciliação e da 

Mediação, nos diferentes Estados da Federação. A padronização objetivaria conciliar crenças 

sociais e especificidades locais, visto que temos um país de dimensões continentais e de vasta 

diversidade cultural. Como exposto nas considerações iniciais da Resolução em comento: 

 

“O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução em comento, 

tem por objetivo a consolidação de uma política permanente de incentivo e 

aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, e não 

tão-somente ações pontuais. A concepção de permanência oferece segurança 

e perspectiva a longo prazo, para que os Tribunais e seus usuários possam 

desenvolver ações firmes e rever rumos, quando necessário.” 

 

O Conselho Nacional de Justiça ainda considera que seu direcionamento se dá em 

direção a objetivos estratégicos do Poder Judiciário e sua eficiência operacional, terminologia 

que aponta para a adoção de técnicas de gestão, considerando que administrar a engrenagem 

judiciária é também um dos recursos de oferta de acesso à ordem jurídica justa. Pelo qual a 

eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos 

estratégicos do Poder Judiciário, e que, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, o direito de acesso à Justiça, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, 

implica acesso à ordem jurídica justa e a soluções efetivas, como consta da Resolução nº 125, 

do CNJ: 

 

“(...) que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, 

que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, 

em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos 
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judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de 

solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a 

conciliação; CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política 

pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 

consensuais de solução de litígios;”  

 

A Resolução retira a Mediação e a Conciliação do painel dos métodos alternativos e 

lhes confere o status de métodos consensuais de resolução de conflitos, parceiros da resolução 

judicial no tratamento dos desentendimentos e das lides. Seguindo a tendência de 

reconhecimento dos meios consensuais de resolução de conflitos, como a Mediação e a 

Conciliação, que vêm ganhando terreno nos cinco continentes, não apenas por parte dos 

setores ligados à justiça, como, também, pela população em geral, sociedade civil e agentes de 

mercado. 

A contemporaneidade trouxe consigo a percepção de que ações cooperativas e 

complementares entre o Estado e a sociedade possibilitam maior efetividade e agilidade no 

atendimento das necessidades das pessoas, assim como estimulam uma postura de 

protagonismo das mesmas, na busca de soluções eficazes para essas necessidades. A 

coparticipação gera corresponsabilidade nos resultados e sustentabilidade das soluções eleitas, 

em qualquer campo da convivência. Como expresso no capítulo I da Resolução, que trata da 

política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses: 

 

“Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 

conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos 

conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do 

Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de 

Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 

consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.” 

 

Assim, o Poder Judiciário Brasileiro pretendeu, através do Conselho Nacional de 

Justiça, atender a esse pedido emergente do mundo contemporâneo, declarando, também, o 

intuito de assegurar aos cidadãos brasileiros a possibilidade de maior participação na solução 

de seus conflitos, por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

Todos os artigos que integram a Resolução, incluindo os seus Anexos, estão voltados 

para o conceito de tratamento adequado dos conflitos. A disponibilização de meios 

consensuais de solução de controvérsias possibilita a escolha apropriada do instrumento ao 

caso, o que contemplaria, assim, o que hoje se entende por acesso à ordem jurídica justa, ou 
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seja, a oferta de métodos adequados, tempestivos e efetivos para as diferentes demandas que 

acorrem ao Judiciário. Isso, não fosse a dificuldade em se preservar as características próprias 

desses institutos pacificadores dentro da estrutura judiciária, que possui seus próprios 

mecanismos, arranjos e predefinições. 

 

 

1.1.2 O papel do Conselho Nacional de Justiça no processo de institucionalização da 

mediação de conflitos 

 

 

O capítulo II da Resolução estabelece ser da competência do CNJ organizar programa 

e suas ações com a participação de todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades 

parceiras, citando, expressamente, as universidades e instituições de ensino: 

 

“Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com 

o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 

pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede 

constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas 

e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino.”  

 

O texto prossegue, relacionando as ações para incentivar a autocomposição de litígios 

e a pacificação social, prevendo que o desenho do programa e suas diretrizes fiquem a cargo 

do CNJ, bem como o desenvolvimento do conteúdo programático mínimo e ações voltadas à 

capacitação e à elaboração do código de ética dos mediadores, dos conciliadores e demais 

facilitadores. Tudo isso de modo genérico, sem citar possíveis especificidades para a justiça 

especializada, como é o caso da seara trabalhista. 

 

“Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: 

II - desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas à capacitação em 

métodos consensuais de solução de conflitos para servidores, mediadores, 

conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, 

nos termos do art. 167, § 1°, do Novo Código de Processo Civil;” 

 

Outro aspecto intrigante revelado pelo texto da Resolução se refere a contraposição 

estabelecida entre os ditos objetivos da mesma e uma espécie de controle meritocrático sobre 

os magistrados, responsáveis pela implantação das novas técnicas nos tribunais. Cabendo ao 

CNJ providenciar a inclusão das atividades relacionadas ao programa, a fim de que sejam 
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consideradas como fator de merecimento nas promoções e remoções dos magistrados. Como 

segue: 

 

“Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:  

III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e 

outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas 

promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento;” 

 

Por fim, vale salientar mais um viés do processo de institucionalização e propagação 

da mediação no país, que, a despeito de ter sido alvo de texto legal, não tem ganhado assento 

na realidade. A Resolução determina que compete ao CNJ articular com os diversos setores da 

sociedade, no sentido da inclusão e valorização da prevenção e condução amigável dos 

conflitos: 

 

“Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:  

V - buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições 

públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que 

propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem 

como que, nas Escolas de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos 

consensuais de solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no 

curso de aperfeiçoamento; 

VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua 

participação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e 

valorizando a atuação na prevenção dos litígios;” 

 

Assim, através da interlocução do CNJ com diversos atores do cenário jurídico, como 

a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias Públicas, Procuradoria e Ministério Público, 

com o setor público, entes, empresas e agências reguladoras, e, na área de ensino, com as 

instituições públicas e privadas e Escolas de Magistratura, haveria uma espécie de 

apresentação do instituto a sociedade, trazendo esclarecimentos e fomentação das novas 

práticas. Todavia, o que se percebe é que esse processo de culturalização tem se dado, na 

verdade, à força, pela imperiosa assimilação dos recentes textos legais e suas imposições. 

 

 

1.1.3 A estrutura organizacional dos tribunais 
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A Resolução nº 125 do CNJ prevê em seu Capítulo III as atribuições dos Tribunais 

subdivididas em quatros seções: a criação dos núcleos permanentes de métodos consensuais 

de solução de conflitos, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, a 

regulamentação dos requisitos de admissão dos conciliadores e dos mediadores nos referidos 

centros, e a criação do banco de dados estatísticos. 

Cada Tribunal de Justiça da Federação deverá criar o seu Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Os Núcleos desenvolverão a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses, devendo, ainda, 

planejar, implementar, manter e aperfeiçoar ações focadas no seu cumprimento (artigo 7º, 

incisos I e II). 

Os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos são 

compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes 

na área. Para sua criação, foi previsto um prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando sua urgência 

e prioridade (art. 7º). 

Os Núcleos são os órgãos gestores do programa e, para atingirem tal finalidade, 

atuarão em quatro eixos: a) estabelecimento de metas e ações; b) interlocução com outros 

Tribunais e estabelecimento de convênios com a rede de parceiros; c) instalação dos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e d) gestão da admissão, capacitação, 

cadastro e regulamentação da remuneração dos conciliadores e dos mediadores. 

Os Núcleos criarão os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que 

serão unidades do Poder Judiciário, a serem instalados onde exista mais de um Juízo, Juizado 

ou Vara (artigo 8º caput e parágrafo 2º). 

 Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania são unidades do Poder 

Judiciário que têm por função a concentração e a realização das reuniões de conciliação e de 

mediação, bem como o atendimento e orientação ao cidadão. 

Os Centros atuarão junto aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas 

cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários e 

serão instalados onde exista mais de um Juízo, Juizado ou Vara com pelo menos uma dessas 

competências (art. 8º). Excepcionalmente, poderão estender os serviços a unidades locadas em 

prédios anexos e Foros Regionais, observada a organização judiciária local. 

Cada unidade deverá, obrigatoriamente, abranger setor de solução de conflitos pré- 

processual (antes da distribuição da ação e despacho pelo magistrado), setor de solução de 

conflitos processual (processos já distribuídos e despachados pelo magistrado) e setor de 

cidadania, ficando facultada a adoção da sugestão prevista no Anexo II (art. 10). 
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Os Centros serão administrados por um juiz coordenador, com a possibilidade de 

dedicação exclusiva para a direção daqueles de alta demanda e, quando necessário, por um 

juiz coordenador adjunto, ambos designados pelo Presidente de cada Tribunal, dentre aqueles 

que realizaram treinamento, nos termos previstos pela Resolução (art. 9º). 

Poderão atuar nos Centros membros do Ministério Público, defensores públicos, 

procuradores e/ou advogados (art. 11). 

Dois prazos foram estabelecidos para a criação dos Centros: quatro meses para as 

Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões Judiciárias, Subseções e 

Regiões Judiciárias de maior movimento forense e doze meses para as demais. 

O treinamento, a capacitação e a reciclagem dos envolvidos no Programa, de acordo 

com as diretrizes traçadas pela Resolução, vêm em destaque em vários pontos da Resolução: 

surgem como requisito de designação do juiz coordenador (art. 9º e seu parágrafo 1º), como 

critério essencial de admissão de mediadores e de conciliadores (art. 12). 

Está expresso o dever dos Tribunais em assegurar que nos Centros atuem servidores 

com dedicação exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais e, pelo menos um, 

capacitado, também, para a triagem e encaminhamento adequado dos casos. (art. 9º, parágrafo 

2º). 

 

 

1.1.4 A capacitação dos mediadores 

 

 

As atividades desempenhadas pelo mediador são o fio condutor do procedimento. Ele 

mede as estratégias e técnicas utilizadas na busca de trabalhar ou resolver os problemas que 

compõem o conflito em jogo. Um extremo desse eixo contém as estratégias e técnicas que 

facilitam a negociação das partes; enquanto no outro estão as estratégias e técnicas que 

buscam avaliar os assuntos relevantes à mediação. 

Neste sentido, a definição de mediação proposta pode abranger uma enorme variedade 

de atividades sem, contudo, perder-se nelas. Muito embora profissionais da área continuem a 

definir de uma maneira limitada o que é ou deveria ser a mediação, atendendo com isso 

exclusivamente suas próprias necessidades; e acabam por ignorar outras práticas e argumentos 

que consideram como não sendo realmente mediação. Em decorrência disso, muitas 

organizações e pessoas interessadas no processo de mediação - tribunais, agências 
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administrativas, advogados e potenciais participantes de mediação - tomam decisões sobre 

mediação sem o devido entendimento das alternativas disponíveis. 

A Resolução em questão, por exemplo, define as características que devem ser 

observadas na formação do mediador judicial. Este deve ter capacitação, por meio de curso 

realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho 

Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. 

Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem 

sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores 

capacitados conforme as estipulações do CNJ, cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, 

realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. 

Ao longo das atividades desse novo personagem do judiciário brasileiro, haverá 

aperfeiçoamento permanente e a avaliação do usuário. Os cursos de capacitação, treinamento 

e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores deverão observar as diretrizes curriculares 

estabelecidas pelo CNJ e deverão ser compostos necessariamente de estágio supervisionado. 

Sendo assim, o curso de capacitação básica dos terceiros facilitadores tem por objetivo 

transmitir informações teóricas gerais sobre a mediação, bem como vivência prática para 

aquisição do mínimo de conhecimento que torne o corpo discente apto ao exercício da 

mediação judicial. Salvo as peculiaridades locais de cada Tribunal e as necessidades práticas 

– que permitiram algumas adaptações, como cursos expressos no TJ-RJ, por exemplo – a 

Resolução estipulou que, genericamente, o curso se divide em duas etapas, teórica e prática, 

contando como parte essencial os exercícios simulados e o estágio supervisionado de sessenta 

e cem horas. 

No módulo teórico, todo o conteúdo programático deve ser baseado no Manual de 

mediação, sendo desenvolvidos temas e indicada a leitura obrigatória de obras de natureza 

introdutória (livros-texto) ligados às principais linhas técnico-metodológicas para a mediação, 

com a realização de simulações pelos alunos. 

Assim, cumpridos os requisitos de frequência mínima e apresentação de relatório ao 

final, a declaração de conclusão do Módulo Teórico é emitida, o que habilita o aluno a iniciar 

o Módulo Prático (estágio supervisionado). 

Nesse módulo, pretende-se que o aluno aplique o aprendizado teórico em casos reais, 

acompanhado por um membro da equipe docente (supervisor), desempenhando, 

necessariamente, três funções: a) observador, b) co-conciliador ou co-mediador, e c) 

conciliador ou mediador. 
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Ao final de cada sessão, apresentará relatório do trabalho realizado, nele lançando suas 

impressões e comentários relativos à utilização das técnicas aprendidas e aplicadas, de modo 

que esse relatório não deve limitar-se a descrever o caso atendido, como em um estágio de 

Faculdade de Direito, mas haverá de observar as técnicas utilizadas e a facilidade ou 

dificuldade de lidar com o caso real. Essa etapa é imprescindível para a obtenção do 

certificado de conclusão do curso, que habilita o mediador a atuar perante o Poder Judiciário. 

Após a entrega dos relatórios referentes a todas as sessões das quais o aluno participou 

e, cumprido o número mínimo de horas estabelecido, será emitido certificado de conclusão do 

curso básico de capacitação, que é o necessário para o cadastramento como mediador junto ao 

tribunal no qual pretende atuar. 

O CNJ está desenvolvendo um cadastro nacional para inscrição de mediadores, 

conciliadores e câmaras privadas. Os tribunais poderão utilizar este cadastro, ou cadastros 

próprios para apresentar os mediadores, conciliadores e/ou câmaras certificadas que atuarão 

em sua jurisdição. 

A Resolução nº. 125/2010 do CNJ, também dispõe sobre o Código de Ética, as regras 

que regem o procedimento da mediação e dá outras providências.  

 

 

1.1.5 Os dados estatísticos apresentados pelo CNJ  

 

 

O artigo 13 do texto legal expõe que os Tribunais deverão criar e manter banco de 

dados sobre as atividades de cada Centro, com as informações constantes do Portal da 

Conciliação. Cabendo ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução 

consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, 

mantendo permanentemente atualizado o banco de dados. 

Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução 

consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, por 

meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias. 

 Assim, além de todo o acompanhamento estatístico feito pelo CNJ, no que se refere ao 

“sucesso” dos meios compositivos no judiciário, expondo gráficos, porcentagens e indicativos 

de redução de novas ações, bem como de maior celeridade processual, há agora também um 

controle desses polos autocompositivos. Porém, a questão que se levanta, mais uma vez, é 
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sobre o escopo qualitativo dessas resoluções e não quantitativo, como tem propagado o 

Estado. 

 Os dados levantados e divulgados no site do CNJ podem sim expressar números 

motivadores a respeito da evolução dos métodos consensuais de resolução de conflitos no 

Brasil. No entanto, cabe observar se as premissas básicas dessas práticas estão sendo 

respeitadas, a fim de oferecer maior liberdade e empoderamento ao cidadão, ou se a 

obstinação pelo “desafogamento” do judiciário tem conduzido e deturpado esses institutos, 

principalmente na seara trabalhista, em que muitos trabalhadores chegam a abrir mão de até 

setenta porcento de seus direitos em favor de um acordo judicial. 

 

 

1.2 A Lei da Mediação (Lei nº. 13.140 de 2015) 

 

 

Em métodos alternativos de resolução de conflitos, o acordo final não representa 

exclusivamente o fim último e único do processo: mencionam-se escopos igualmente valiosos 

visando a promoção do crescimento pessoal e melhoria da comunicação (SLAIKEU, 1996) 

entre as pessoas implicadas, que pode ocorrer, inclusive, sem que elas decidam pelo 

compromisso ou pelo consenso. A mediação nos termos aqui descrita não terá êxito apenas 

quando se chega a um acordo, mas principalmente quando se logra que os participantes do 

conflito tenham compreendido "mais claramente" o que lhes importa, as alternativas que 

possuem, que têm poder de decisão sobre seus próprios interesses e necessidades. 

Trata-se, portanto, de um método destinado ao reconhecimento das pretensões de 

validade normativa apresentadas face à situação de conflito, ou seja, destinado à composição 

do conflito pressupondo a formação de consenso (ao menos quanto a capacidade dos 

participantes enunciarem cada qual sua pretensão de validade). Porém, isto não significa que o 

procedimento não possa resultar na formação de compromisso. 

Significa tão somente que não se vai e nem se pode dar ênfase a obtenção de 

"resultados de compromisso" porque, entende-se que estes resultados ocorrem quando as 

partes estrategicamente desistem de algumas de suas pretensões apenas para atingir outras à 

revelia do processo de discussão ou independente dos argumentos levantados. Isto é, ocorrem 

em situações nas quais as pessoas implicadas no conflito apresentam-se como adversários, 

caracterizando-se como "partes" e não como participantes: as pessoas que ingressaram 
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divididas no processo de discussão necessariamente permanecerão "partidas" no 

compromisso. 

As categorias não-adversarial e adversarial guardam, respectivamente, grandes 

semelhanças com os "modelos decisórios" da mediação e da adjudicação apresentados por 

Boaventura (SANTOS, 1988), pois, o modelo da mediação "está expressamente orientado 

para a contabilização plena dos méritos relativos das posições no litígio e que, por essa via, 

maximiza o potencial de adesão à decisão". Embora a semelhança sublinhada não seja 

suficiente para traçar uma definição precisa (e distintiva) da mediação enquanto técnica de 

resolução alternativa de disputas, ela propicia a demarcação do percurso que parece ter em 

Moore (1998) e Riskin (2002) o seu termo. 

Tais autores trabalham pela delimitação de um conceito amplo de mediação como 

forma de encampar todas as variações de um processo de negociação facilitado por um 

terceiro imparcial. Mas é especialmente em Riskin (2002) que o trabalho de depuração 

terminológica parece, de fato, caracterizar um conceito para operação de problemas através da 

mediação: 

 

"Quase todos concordariam que mediação é um processo no qual um terceiro 

imparcial ajuda as partes a resolver a disputa ou a planejar uma transação. 

Entretanto, na realidade, suas metas e métodos variam tanto, que essa 

generalização nos leva a ter uma idéia enganosa sobre o tema. Isso não se 

deve somente à diferenciação das práticas em razão do tipo de disputa ou 

transação envolvidos, pois, mesmo dentro de um campo particular, pode ser 

encontrada uma grande variedade de práticas.” 

 

E o que se vê, ao contrário das definições abrangentes da doutrina e das já citadas 

múltiplas possibilidades de composição da mediação, é uma tentativa estatal de delimitar o 

termo, estabelecendo uma visão enrijecida e precária do instituto. A Lei de Mediação é um 

desses exemplos. Ela possui 48 artigos, divididos em três capítulos. O capítulo I trata da 

mediação, prevendo disposições gerais e regras sobre os mediadores (divididas em seções 

sobre disposições comuns e regras sobre mediadores extrajudiciais e judiciais). Há também 

uma seção destinada ao procedimento de mediação distribuída em subseções sobre 

Disposições Comuns, Mediação Extrajudicial, Mediação Judicial, Confidencialidade e suas 

Exceções. 

O capítulo II versa sobre a autocomposição de conflitos em que for parte pessoa 

jurídica de Direito público, trazendo disposições comuns e regas sobre conflitos envolvendo a 
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Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações. Por fim, o capítulo III 

contempla as disposições finais entre os artigos 41 e 48. 

Em síntese, a Lei de Mediação disciplinou: i) o procedimento de mediação prevendo 

expressamente alguns dos consagrados princípios norteadores do instituto; ii) a prática da 

mediação judicial; iii) a prática da mediação extrajudicial; e iv) finalmente e não menos 

importante, a possibilidade de utilização da mediação em conflitos envolvendo a 

administração pública. 

É certo que a lei disciplinou importantes aspectos relacionados à pratica da mediação 

no país, consolidando parâmetros do que seria, em tese, um ambiente mais propício para o 

desenvolvimento desse importante instituto. 

 

 

1.2.1 A definição de mediação pelo marco legal 

 

 

Introdutoriamente, a lei traz previsão expressa de princípios amplamente divulgados 

pelos incentivadores da mediação no Brasil, sem sombra de dúvidas se trata de uma 

importante disciplina trazida pela referida lei, quer pelo caráter pedagógico, ou pela 

concepção de regras expressas que devem contribuir para a utilização do instituto. 

Dentre os princípios que deverão orientar a mediação, estão o da imparcialidade do 

mediador; o da isonomia entre as partes; o da autonomia de vontade das partes; o da 

confidencialidade; e o da boa-fé. 

Ao disciplinar os referidos princípios, a lei, orientada pela boa-fé e pela autonomia da 

vontade das partes, prevê, em seu art. 2º, § 1º que: "Na hipótese de existir previsão contratual 

de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação". Tal 

determinação aponta para o objetivo estatal de possibilitar uma mudança cultural relacionada 

à forma de resolução de conflitos no Brasil. Ainda que sem um aparato educativo e 

informativo a respeito do tema, almeja-se, através da imposição legal, levar as partes a 

desenvolverem a salutar prática de utilização prévia da mediação antes de iniciar uma 

arbitragem ou um processo judicial. 

Outro importante princípio previsto expressamente pela lei é o da confidencialidade. 

De fato, é fundamental que se implemente mecanismos que assegurem às partes que elas 

possam revelar ao mediador, de maneira mais ampla possível, a sua percepção sobre o real 

conflito em questão. Porém, diante do ambiente forense que, por si só já é intimidador, 
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percebe-se que isso somente ocorrerá se as partes tiverem segurança de que o que 

eventualmente for dito ao mediador não será prejudicial em caso de futuro processo judicial 

ou arbitral. 

O art. 7º afasta parte dessa preocupação ao disciplinar que o mediador não poderá 

atuar como árbitro ou como testemunha em processos arbitrais ou judiciais relacionados à 

conflitos em que tenha atuado como mediador. Essa previsão legal confere maior segurança e 

efetividade ao procedimento de mediação. Desde que, obviamente, as partes tenham acesso 

claro a essas informações. 

Em seguida, a lei trata de um ponto controverso entre os diversos textos legais que 

disciplinam o tema, que é a definição de mediação. Assim, para esse dispositivo: “Considera-

se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 

escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 

consensuais para a controvérsia”. 

A voluntariedade das partes para participação em todo o procedimento também é 

objeto de destaque, afirmando-se que ninguém pode ser obrigado a permanecer em mediação. 

Ganhou destaque também os direitos que podem ser submetidos a autocomposição, como o 

conflito que verse sobre direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação, 

abrangendo todo o dilema ou parte dele. Havendo exigência de homologação em juízo do 

acordo feito.  

 

 

1.2.2 O mediador judicial 

 

 

O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes, e pretende-se que 

ele, como terceiro imparcial, conduza o procedimento de comunicação entre as mesmas, 

buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Aplicam-se a ele 

as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz.  

A pessoa designada para desempenhar essa função tem o dever de revelar às partes, 

antes da aceitação do caso, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida 

justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que 

poderá ser recusado por qualquer delas. E ainda, fica impedido, pelo prazo de um ano, 

contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes.  
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O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em 

processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador, 

pois tanto ele como todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no 

exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, para os 

efeitos da legislação penal.  

Caracterizado como instituto multidisciplinar, a mediação requer variadas habilidades 

daqueles que pretendem desempenhá-la com qualidade e responsabilidade. Sendo assim, a 

escolha do mediador judicial não se restringe a determinado campo profissional, podendo 

atuar na função, pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior 

de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em 

escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os 

requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o 

Ministério da Justiça.  

 

 

1.2.3 O Procedimento de Mediação  

 

 

Em relação ao procedimento de mediação o legislador optou por disciplinar 

conjuntamente parte do procedimento comum à qualquer tipo de mediação, seja ela judicial 

ou extrajudicial. Nesse sentido, definiu, por exemplo, que a mediação considera-se instituída 

na data em que for marcada a primeira reunião de mediação. 

Fixar um critério para, formalmente, considerar como instituída contribui para melhor 

organização prática do procedimento e para comprovar a submissão prévia ao instituto, 

todavia, há de se considerar as dificuldades práticas para o comparecimento das partes, que, 

geralmente, sem o correto acompanhamento de seus advogados e a efetiva orientação do 

judiciário, acabam se mostrando faltosos ou relapsos om relação a essas datas formais. A lei 

disciplinou, ainda, que o prazo prescricional ficará suspenso enquanto transcorrer o 

procedimento de mediação, no intuito de conferir maior segurança jurídica aos que utilizarem 

o instituto. 

Outro ponto importante e controverso tratado, diz respeito a possibilidade de mediar a 

qualquer tempo do curso processual, segundo a vontade das partes. Estipulou-se que mesmo 

diante da existência de processo judicial ou arbitral em curso, as partes poderão submeter o 
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conflito à mediação, hipótese em que deverão requerer ao juiz ou ao árbitro a suspensão do 

processo por prazo suficiente para resolução consensual. Nesse aspecto seria melhor conferir 

mais flexibilidade às partes, permitindo, caso fosse do interesse de todas, o prosseguimento de 

ambos (procedimento de mediação e processo judicial ou arbitral), ainda que a hipótese seja 

exceção. Por outro lado, ao disciplinar as medidas de urgência, definiu-se que a suspensão do 

processo não obsta a concessão, pelo juiz ou pelo árbitro, das referidas medidas. 

A prática do caucus, ou  das reuniões privadas com cada uma das partes, foi observada 

e autorizada expressamente pela lei, ao mencionar que no desempenho de suas funções o 

mediador poderá se reunir com as partes, em conjunto ou separadamente. Tal procedimento é 

trazido pelo Manual de Mediação como uma das principais ferramentas do procedimento, a 

fim de gerar confiança e maior aproximação entre o mediador e as partes. 

Ainda em relação ao caucus, ao disciplinar o sigilo do procedimento, foi conferida 

atenção específica às informações reveladas pelas partes durante as reuniões privadas, ficando 

estabelecido que "Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, 

não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado". 

Via de regra o procedimento de mediação continuará sendo sigiloso, em consonância 

com a prática nacional e internacional. Essa regra cria o ambiente necessário para que a 

mediação possa transcorrer adequadamente e para que as partes sintam-se confortáveis com o 

instituto. Contudo, o legislador previu determinadas exceções ao sigilo que, em síntese, 

podem ser reunidas entre as seguintes hipóteses: i) de opção das partes, mediante acordo, para 

que o procedimento não transcorra em sigilo; ii) quando a divulgação for exigida por lei; ou 

ainda iii) quando necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. 

A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, poderão ser 

admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for 

recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito.  

Outra determinação legal é a de que o procedimento de mediação será encerrado com 

a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem 

novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido 

ou por manifestação de qualquer das partes. O que demonstra claramente mais uma 

dificuldade em se adequar as estipulações legais a respeito do instituto e a realidade social. 

E isso porque, ao se tentar incorporar a técnica ao sistema judiciário, vemos, na 

prática, muitas vezes uma descaracterização da mesma. Em tese, o fato de não se chegar a um 

“consenso” não seria motivo para o encerramento da mediação ou a consideração de seu 
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“fracasso”, uma vez que, enquanto método autocompositivo, a mesma se presta também à 

manutenção da relação das partes e à pacificação social. 

Urge assim, a correta e efetiva adequação das normas à realidade dessa sociedade 

complexa e litigante do século XXI, levando-se em conta dados históricos e sociais. Nesta 

esteira de pensamento, encontramos a chancela da premissa de conciliação entre faticidade e 

validade, não só na obra de Habermas – objeto do primeiro capítulo desse estudo –, mas 

também, nas palavras de Bourdieu (2001, p.223): 

 

“A interpretação opera a historicização da norma, adaptando as fontes a 

circunstâncias novas, descobrindo nelas possibilidades inéditas, deixando de 

lado o que está ultrapassado ou o que é caduco”.  

 

A lei prossegue em suas contrariedades e incoerências, determinando em seus últimos 

artigos, que o fechamento do procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 

sessenta dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, 

requererem sua prorrogação. Ainda que, em tese, a mediação não deva possuir prazo para seu 

fim, visto que se trata de procedimento voluntário e independente, a ser conduzido pelas 

partes interessadas, assessoradas, apenas, pelo terceiro imparcial, a saber, o mediador. 

Sobre o termo final, redigido na hipótese de celebração de acordo, determinou-se que 

o mesmo constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título 

executivo judicial. O artigo 46 estabelece que a mediação poderá ser feita pela internet ou por 

outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam 

de acordo. 

Por fim, em seu capítulo III, nas disposições finais, a Lei de Mediação, no parágrafo 

único, do seu artigo 42, diz que a regulação a respeito do funcionamento do instituto nas 

relações de trabalho será feita por lei própria. Apesar disso, enquanto a Justiça trabalhista se 

organiza e debate acerca do assunto, tendo editado, inclusive, a Resolução 174/2016 do CSJT, 

como veremos a seguir, o CNJ permanece se manifestando conjuntamente a respeito e já 

sinalizou a possibilidade de editar resolução específica para a seara laborativa, aumentando as 

chances de contrariedades entre textos legais e a produção de legislação vazia de significado 

social. Nesse sentido, refletindo sobre o peso político das mudanças processuais que estamos 

vivendo, vale destacar as palavras elucidativas e desafiadoras da doutrina (CAPPELLETTI e 

GARTH, 1988): 
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 “Ao saudar o surgimento de novas e ousadas reformas, não podemos 

ignorar seus riscos e limitações. Podemos ser céticos, por exemplo, a 

respeito do potencial das reformas tendentes ao acesso à justiça em sistemas 

sociais fundamentalmente injustos. É preciso que se reconheça, que as 

reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as 

reformas políticas e sociais”.  

 

 

1.3 A Resolução nº. 174 de 2016 do CSJT 

 

 

O Novo Código de Processo Civil confirma a tendência de priorização de chances para 

entabular acordos, trazendo verdadeiro estímulo à autocomposição. Esse direcionamento vem 

se intensificando ao longo dos anos, ao contemplar muitas regras sobre o fomento a meios 

consensuais de abordagem de conflitos. A amplitude de dispositivos presentes no Novo CPC, 

que se somam ainda às previsões integrantes da Lei de Mediação e da Resolução 125/2010 do 

CNJ, é significativa como visto anteriormente. 

Logo no início do Novo Código, dentre as normas fundamentais, a mediação aparece 

como mecanismo a ser estimulado junto aos litigantes no curso do processo judicial, o que 

revela a intenção de fomento significativo à sua ocorrência. Todavia, no que se refere à seara 

trabalhista, objeto desse estudo, o Código se abstém e declara não se aplicar a obrigação de 

audiência de conciliação ou de mediação nas causas laborativas. Eis o texto legal como posto: 

 

“Art. 2° Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, 

em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes 

preceitos do Código de Processo Civil: 

IV - art. 334 (audiência de conciliação ou de mediação);” 
 

Nesse ínterim, de acordo com as novas diretrizes nacionais para o judiciário, o fato do 

Novo Código de Processo Civil não ter tratado sobre o tema tem se mostrado como mais um 

incentivo às discussões e a regularização da temática no âmbito do Trabalho. A Resolução nº 

174, de 30 de setembro de 2016, foi assinada pelo presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Ives Gandra 

Martins Filho. 

A Resolução dispôs sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das 

disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e instituiu um plano nacional 

de estímulo à mediação e à conciliação na solução de conflitos trabalhistas. 
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O texto, aprovado na última sessão do CSJT, foi assinado durante a abertura da II 

Conferência Nacional de Mediação e Conciliação, ocorrida nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, 

e promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o TST e o CSJT. 

Segundo seus idealizadores, a norma tem como foco principal regulamentar e contribuir com 

o avanço de métodos autocompositivos para a solução de conflitos. 

Prevê ainda a criação de Centros de Conciliação na Justiça do Trabalho e limita a 

atuação dos conciliadores e mediadores aos quadros da Justiça do Trabalho, ou seja, a 

servidores ativos e inativos e magistrados aposentados. 

A resolução diferencia também os conceitos de conciliação e mediação, apresentando 

diferenciação básica e superficial entre os termos. De acordo com a legislação, a primeira é 

um procedimento de busca de consenso com apresentação de propostas por parte de terceiro e 

que contribui com o resultado autocompositivo. Já a segunda é quando não se faz 

apresentação de propostas, se limitando a estimular o diálogo. A conciliação em dissídios 

coletivos também foi regulamentada pelo texto aprovado. 

Ao final do texto aprovado, estipulou-se que os TRTs teriam 180 dias para se adaptar 

às novas regras após sua publicação. Fato que não permite, como sabemos, necessária 

apresentação e adequação desses Tribunais aos novos procedimentos. A Justiça Trabalhista, 

ovacionada pelo CNJ pelos altos índices de acordos homologados, é responsável também por 

negociações em que o trabalhador se vê obrigado a dispor de 70% ou mais de seus direitos, a 

fim de que não os tenha negados por completo, em função da morosidade do judiciário ou das 

articulações processuais infindáveis permitidas às grandes empresas. 

Ainda assim, para o vice-presidente do CSJT, ministro Emmanoel Pereira, a resolução 

beneficiará também a sociedade, afirmando que: 

 

"Além de subsidiar as Varas de Trabalho e os TRTs, a Justiça do Trabalho 

estará, com este instrumento, ainda mais engajada para realizar uma 

conciliação mais célere, mais segura e mais transparente para o 

jurisdicionado." 

 

Vale, todavia, a reflexão a partir dos pensamentos de Bourdieu (1989) a respeito da 

eficácia das normas na sociedade. O autor parte do fato de que as regras não são 

automaticamente eficazes, e de que é preciso perguntar-se, portanto, em que condições uma 

regra pode ser eficaz. A noção de habitus surge então para recordar que ao lado da norma 

expressa e explícita ou do cálculo racional, existem outros princípios geradores de práticas 

sociais. 
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Bourdieu (1989) elucida a questão, afirmando que a regra (jurídica ou costumeira) 

opera como um princípio secundário de determinação das práticas, que não intervém, senão 

substitutivamente, quando falha o princípio primário que é o interesse subjetivo ou objetivo, 

interesse que se define na relação entre o habitus, como sistema de estruturas cognitivas 

motivadoras, e a situação concreta. 

A leitura que Bourdieu (1989) nos permite perceber que a regra se apresenta como um 

princípio secundário na determinação das práticas, e sua eficácia se realiza sempre por 

mediação do habitus e do interesse do agente, ou seja, faz-se mister que o agente social não só 

tenha correto esclarecimento sobre a norma, como também precisa percebê-la como prática 

possível e adaptável em seu cotidiano, a fim de que se torne eficaz. 

Para Bourdieu (1989), portanto, pode-se negar à regra a eficácia que lhe concede o 

juridicismo, devido a interesses particulares que representam valores reconhecidos pelo 

grupo, mais ainda quando o fato de “estar em regra”, de conformar-se ou referir-se a ela, não 

produz um proveito ou um benefício particular, material ou simbólico, derivado dos efeitos e 

da força própria da regra. 

 

 

1.3.1 Os princípios e objetivos orientados para a seara trabalhista 

 

 

Introdutoriamente, ao expor as considerações iniciais e apresentar os princípios e 

objetivos norteadores da Resolução, consolidaram-se noções bastante similares aos demais 

textos legais elaborados pelo CNJ, o que expõe controvérsias e abismos ainda maiores no que 

tange à Justiça trabalhista. Reiteirou-se que a conciliação e a mediação são instrumentos 

efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios e se declarou, conforme dados 

do próprio judiciário, que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país 

tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, bem como a quantidade de 

recursos e também de execução de sentenças. 

Prosseguindo com parâmetros teóricos e ideais, considerou-se a relevância e a 

necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos 

consensuais de solução de disputas no âmbito da Justiça do Trabalho, para lhes evitar 

disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa execução da política 

pública, dizendo-se respeitar a especificidade deste segmento da Justiça e a valorização das 

soluções conciliatórias como forma de entrega da prestação jurisdicional, prevista na CLT. 
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No entanto, adiante, ao falar da implantação dos Núcleos e/ou Centros de Conciliação, 

que estariam desenvolvendo a cultura conciliatória dentre os membros dos próprios Tribunais, 

assim como em face dos jurisdicionados, contando o seu funcionamento com o apoio e 

incentivo da generalidade dos operadores do Direito, a Resolução sinaliza o interesse que, de 

fato, a rege: a preocupação com os dados estatísticos de auxílio e desafogamento dos órgãos 

judiciários. 

 

 

1.3.2 A política de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito da justiça do 

trabalho 

 

 

Ao falar da política de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito da 

justiça do trabalho, a resolução determina o seguinte conceito do instituto da mediação: 

 

““Mediação” é o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes 

confiam a uma terceira pessoa – magistrado ou servidor público por este 

sempre supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-

las na construção de um acordo quando a lide já está instaurada, sem a 

criação ou proposta de opções para composição do litígio;”. 

 

E prossegue afirmando que o objetivo é assegurar a todos o direito à solução das 

disputas por meios adequados à sua natureza, peculiaridade e características socioculturais de 

cada Região, apesar das condições de implantação das novas técnicas estarem se dando 

totalmente à parte de seus futuros usuários, que, segundo o texto legal, devem ser 

“empoderados”, a despeito de não haver ainda resposta a uma pergunta basilar a esse respeito: 

como empoderar um trabalhador, considerado hipossuficiente pela legislação, diante de seu 

empregador?. A esse questionamento, seguem-se muitos outros que precisam ser encarados. 

Mais uma vez, reproduzindo o estipulado em outros textos legais, a Resolução 

determina que os Tribunais Regionais do Trabalho devem instituir um Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT, assim como instituir 

Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT. 

Devem também, na implementação da Política Judiciária Nacional de tratamento das 

disputas de interesses trabalhistas, com vistas à boa qualidade destes serviços e à 

disseminação da cultura de pacificação social, observar: i) a centralização das estruturas 

judiciárias de solução consensual de disputas; ii) a adequada formação e treinamento de 
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servidores e magistrados para exercer a conciliação e mediação, podendo – para este fim – ser 

firmadas parcerias com entidades públicas e privadas; e iii) o acompanhamento estatístico 

específico, a ser realizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Os catedráticos pensamentos de Bourdieu podem, novamente, nos socorrer também 

nesta reflexão. Pois, para ele, o campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do 

direito de dizer o Direito, no qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo 

tempo social e técnica que consiste na capacidade reconhecida de interpretar um montante de 

textos que consagram a visão considerada legítima, justa, do mundo social. 

O discurso jurídico, portanto, é produzido a partir de um costume linguístico do campo 

jurídico, que implica certa propensão a falar e dizer coisas determinadas, com um discurso 

estilisticamente caracterizado que lhe confere, ao mesmo tempo, uma competência técnica e 

uma capacidade social para usá-lo em situações determinadas (BOURDIEU, 200). 

Partindo dessa concepção, percebe-se que apenas com diálogos externos ao mundo do 

Direito o instituto da mediação poderia ser, de fato, incorporado ao judiciário, ou talvez, se 

constatasse a necessidade de ser encarado apenas como técnica acessória e externa ao mesmo. 

É como sustenta Bourdieu, colocando a necessidade de escapar da alternativa dominante no 

debate científico, entre uma visão estritamente internalista ou formalista do Direito e uma 

visão externalista ou instrumentalista do mesmo. 

 

 

1.3.3 A estrutura e funcionamento dos núcleos permanentes e centros judiciários de métodos 

consensuais de solução de disputas 

 

 

Ao tratar da estrutura e funcionamento dos núcleos permanentes e centros judiciários 

de métodos consensuais de solução de disputas, a Resolução segue o protocolo esperado a 

partir do já exposto nos demais textos legais. Definiu-se que cada Tribunal Regional do 

Trabalho criaria um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – 

NUPEMEC-JT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação, 

composto por magistrados e servidores ativos designados. 

Entre suas atribuições foram discriminadas diversas práticas, como: i) planejar, 

implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas, 

vedando-se a imposição de metas relacionadas à quantidade de acordos aos magistrados e 

servidores conciliadores e mediadores; ii) promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos 
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e aprimoramento dos métodos de mediação e conciliação, individuais e coletivos, bem como 

as práticas de gestão de conflitos; iii) incentivar e promover a capacitação, treinamento e 

atualização permanente de magistrados e servidores nos métodos consensuais de solução de 

conflitos, com foco no empoderamento das partes para a autocomposição da disputa, entre 

outros. 

As declarações de cunho ideológico são colocadas ao longo de todo o texto, 

imprimindo também o entendimento de que os Núcleos poderão estimular programas voltados 

à pacificação social no âmbito das relações de trabalho, bem como das relações entre 

categorias profissionais e econômicas, como forma de prevenir conflitos e contribuir com a 

paz social, preferencialmente com o envolvimento de sindicatos, federações, confederações e 

centrais sindicais. 

 

 

1.3.4 O desenvolvimento da mediação no judiciário trabalhista 

 

 

Uma das principais premissas para a formação do conceito de mediação, advinda não 

só da doutrina específica a respeito do tema, como também de todos os textos legais expostos 

anteriormente e este agora tratado, é justamente a externalidade do mediador, visto como um 

terceiro, alheio ao processo em questão. No entanto, a Resolução aqui analisada, determinou 

que as sessões de conciliação e mediação realizadas nos CEJUSC-JT devem contar com a 

presença física de magistrado, o qual poderá atuar como conciliador e mediador e 

supervisionará a atividade dos conciliadores e mediadores, estando sempre disponível às 

partes e advogados, sendo indispensável a presença do advogado do reclamante. 

Ora, percebe-se claramente um dos mais relevantes entraves à conjunção das técnicas 

mediativas e a Justiça do Trabalho, a qual seja, o fato de se designar juiz de carreira para a 

ocupação de um posto que, por si só, deveria externalizar completa imparcialidade, 

demonstrando às partes que aquele é um espaço dialogado, livre de qualquer amarra 

burocrática ou judicial. Mas como fazê-lo com a figura de um juiz nesse posto? Como admitir 

que a preparação oferecida a esse magistrado possibilita que o mesmo produza um agir de 

mero facilitador de diálogo, sem o peso de seus conhecimentos jurídicos e propensão 

decisória? Mais ainda, como abdicar, na Justiça laborativa, da presença de um juiz para a 

resolução desses, que são conflitos tão específicos e sensíveis? 
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Os questionamentos são muitos e permanecem sem respostas. E as deformações 

prosperam, devendo os CEJUSC-JT ser coordenados por um magistrado da ativa, e os 

magistrados supervisores deverão realizar as pautas iniciais das unidades jurisdicionais a estes 

vinculadas, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor, podendo realizar pautas 

temáticas, objetivando a otimização dos trabalhos. 

O magistrado coordenador do CEJUSC-JT também poderá solicitar à Corregedoria do 

TRT a remessa de feitos de outras unidades jurisdicionais, bem como precatórios e 

requisições de pequeno valor, com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, 

inclusive em bloco de ações com mais de um reclamante em desfavor de um mesmo 

empregador ou grupo de empregadores, sindicatos ou associações, cabendo ao Corregedor 

Regional avaliar a conveniência e oportunidade da medida. 

Por fim, vale apontar mais uma aberrante contrariedade aos princípios e objetivos 

ideais outrora propagados por este mesmo texto legal e ao próprio instituto da mediação de 

conflitos. Determinou-se que na Justiça trabalhista, os acordos realizados no CEJUSC-JT 

constarão do relatório de produtividade do magistrado que os homologar e também das 

Turmas, se antes do julgamento do recurso. Tal postulação elucida, novamente, a preocupação 

do judiciário com os índices de acordos homologados e o consequente desafogamento de sua 

estrutura. Que motivação esses profissionais terão ao tratar esses casos, visto que dependem 

de suas finalizações “bem-sucedidas”, às vistas do sistema, para promoção na carreira ou 

benefício individual? 

O Direito, como ato de palavra e instrumento de conhecimento e comunicação, 

contribui para criar a realidade que define: o Direito não é simplesmente um esquema de 

organização da sociedade, mas sim arquitetura projetiva, engenharia construtiva dotada de 

grande poder e autonomia. Ao ordenar a realidade de acordo com um sistema alheio às 

necessidades sociais, o Direito consagra esse mesmo sistema como à ordem estabelecida, 

conferindo-lhe a garantia da força do Estado, ainda que sob a violação de direitos e garantias 

fundamentais. 

Seguindo os dizeres de Bourdieu (2001), percebe-se que a violência do Direito é, 

sobretudo, uma violência simbólica, que constrói e impõe uma determinada definição do 

mundo como legítima, um sentido, um fundamento e uma significação, mas também uma 

direção e uma lógica, uma racionalidade concreta: a racionalidade da forma jurídica. Aquela 

capaz de aniquilar toda e qualquer possibilidade de reação social, diante da intimidação e da 

ameaça de punição. 
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1.3.5 A formação dos mediadores do trabalho 

 

 

O treinamento dos mediadores, conforme a Resolução nº 174, tem por objetivo 

transmitir informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação, bem como vivência 

prática para aquisição do mínimo de conhecimento que torne esses atores aptos ao exercício 

da conciliação e da mediação judicial, devendo observar uma etapa teórica mínima e uma 

etapa prática, tendo como parte essencial exercícios simulados e o estágio supervisionado, 

com carga horária ou quantidade de audiências mínimas definidas pela CONAPROC. 

Há também a estipulação de supervisão, devendo os magistrados e servidores 

conciliadores e mediadores se submeter a reciclagem continuada e à avaliação do usuário, por 

meio de pesquisas de satisfação anuais, cujo resultado será encaminhado ao NUPEMEC-JT, o 

qual compilará resultados em caso de existir mais de um CEJUSC-JT no TRT e os enviará ao 

CSJT. Os magistrados e servidores conciliadores e mediadores também estão sujeitos ao 

Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, estabelecido no texto legal. 

 Estabeleceu-se a necessidade de cursos de capacitação e aperfeiçoamento como 

requisitos para o alcance dos objetivos de pacificação das disputas. O CSJT providenciará 

programa curricular de cursos para formação de conciliadores e mediadores, bem como cursos 

específicos para formação de instrutores e capacitadores para a conciliação e mediação. 

Os cursos deverão observar o conteúdo programático mínimo, com exercícios 

simulados e estágio supervisionado necessários à formação de mediadores e conciliadores, em 

moldes aprovados pela Comissão Nacional de Promoção da Conciliação – CONAPROC, que 

indicará as diretrizes no Portal da Conciliação do CSJT. 

Os referidos treinamentos somente poderão ser conduzidos por instrutores certificados 

e autorizados pelos NUPEMEC-JT de cada Tribunal Regional do Trabalho, integrando o 

conteúdo programático mínimo estabelecido. 

São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores 

judiciais: decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, 

respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação, com definições 

próprias conferidas pela Resolução. 

O texto legal reforça o importante vazio significativo já citado ao determinar preceitos 

incompatíveis entre si. De um lado, referendou a homologação de acordos como condição 

para promoção e aquisição de benefícios pessoais pelos mediadores. Por outro lado, determina 

que o responsável pela mediação não possui a obrigação de resultado, não devendo forçar um 
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acordo nem tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, 

criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles. 

 

 

1.4 A mediação de conflitos para além dos textos legais 

 

 

Tratando da eficácia simbólica e da aplicação do Direito, Bourdieu (2001) conclui que, 

frente à alternativa entre a juridicidade dos que creem que a regra atua por si mesma, e o 

materialismo de Weber que sustenta que a regra não atua senão quando se tem interesse em 

obedecê-la, ou seja, entre uma definição normativa e uma definição descritiva da regra, na 

realidade a regra atua pela força da forma. No entanto, essa força da forma não atua por si só, 

sem que as condições sociais de sua eficácia estejam reunidas, ou seja, depende de que o 

discurso jurídico seja reconhecido como tal e permaneça desconhecida a parte maior ou 

menor de arbitrariedade que está no princípio de seu funcionamento, e que tem a ver com a 

crença na neutralidade e autonomia dos juristas considerados como técnicos que podem tratar 

e relacionar-se desinteressadamente com o discurso jurídico, e fazendo do trabalho jurídico 

uma técnica qualquer, quando na verdade existe um poder social depositado nesses 

profissionais e agentes que, enquanto manejam o discurso do poder são, também, técnicos 

desse mesmo poder. 

E como bem expressa Gilvan Hansen (2011), quando se trata de mediação de 

conflitos, na verdade, estamos falando do resgate da humanidade e de sua condição intrínseca 

de cooperatividade e codependência. Sendo assim: 

 

“O grande desafio é resgatar, perante a sociedade, a autocompreensão dos 

cidadãos acerca da possibilidade que estes trazem em si de resolver seus 

próprios conflitos, sem necessitar de alguém que, de forma coercitiva e 

ostensiva, diga a eles o que é o direito, o que é o justo, o que é que eles 

devem crer ou esperar, o que eles querem para si próprios”. 

 

A partir da estruturação do pensamento habermasiano, a respeito da Teoria do agir 

comunicativo, podemos pensar a mediação e seu processo. As partes envolvidas, diante de 

uma postura livre e dialógica podem alcançar um acordo ou desenvolver infindáveis 

possibilidades de composição do conflito, como resultado de uma escolha voluntária, 

consciente e cooperativa. Dessa maneira, portanto, ao final do procedimento o que se tem 

como produto são possibilidades de resolução construídas por seus próprios envolvidos, o que 
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não só confere maior legitimidade e força de eficácia a essas alternativas, como também, 

devolve a esses cidadãos seu sentimento de autogestão, de independência, fazendo-se sujeitos 

de suas próprias histórias. 

Conforme bem coloca Habermas (2010), ao tratar da validade das normas dentro do 

contexto social: 

 

“São válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos 

poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos 

racionais. (...) Eu entendo por “normas de ação” expectativas de 

comportamento generalizadas temporal, social e objetivamente. Para mim, 

“atingido” é todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis 

consequências provocadas pela regulamentação de uma prática geral através 

das normas. E “discurso racional” é toda a tentativa de entendimento sobre 

pretensões de validade problemáticas, na medida em que ele se realiza sob 

condições da comunicação que permitem o movimento livre de temas e 

contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público 

constituído através de obrigações ilocucionárias. Indiretamente a expressão 

refere-se também a negociações, na medida em que estas são reguladas 

através de procedimentos fundamentados discursivamente.” 

 

 A lógica comunicativa é que é própria dos meios autocompositivos de conflitos e não 

a lógica imperativa, cerceadora da lei. Composições voluntárias não admitem prazos, 

estereótipos, enquadramentos e a premissa ideológica do lucro. Por isso (SARMENTO, 

2005): 

  

“Examinada sob a ótica da teoria da comunicação, a mediação é um método 

que tem como fundamento teórico e técnico uma lógica própria. Consiste em 

um processo que transcende o simples conteúdo do conflito em questão: tem 

como objetivo a resolução da controvérsia associada a uma transformação 

positiva dos relacionamentos envolvidos.” 

 

Nas palavras de Gilvan Luiz Hansen (2011), mais uma vez explicando Jürgen 

Habermas (2010): 

 

“eu entendo a “liberdade comunicativa” como a possibilidade – pressuposta 

no agir que se orienta pelo entendimento – de tomar posição frente aos 

proferimentos de um oponente e às pretensões de validade aí levantadas, que 

dependem de um reconhecimento intersubjetivo. (...) Liberdade 

comunicativa só existe entre atores que desejam entender-se entre si sobre 

algo num enfoque performativo e que contam com tomadas de posição 

perante pretensões de validade reciprocamente levantadas”. 
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 E vale ainda importante distinção a respeito dos institutos autocompositivos, 

rasamente diferenciados pela legislação, ganhando, na prática, tratamento basicamente 

igualitário, sendo, inclusive, ambos submetidos à mutirões, metas e versões expressas, a fim 

de servirem ao desafogamento do judiciário. Nas palavras de Humberto Dalla (2011), temos 

que: 

 

“Quanto à finalidade, a mediação visa resolver abrangentemente o conflito 

entre os envolvidos. Já a conciliação contenta-se em resolver o litígio 

conforme as posições apresentadas pelos envolvidos. Quanto ao método, o 

conciliador assume posição mais participativa, podendo sugerir às partes os 

termos em que o acordo poderia ser realizado, dialogando abertamente a este 

respeito, ao passo que o mediador deve abster-se de tomar qualquer 

iniciativa de proposição, cabendo a ele apenas assistir as partes e facilitar a 

sua comunicação, para favorecer a obtenção de um acordo de recíproca 

satisfação. 

Por fim, quanto aos vínculos, a conciliação é uma atividade inerente ao 

Poder Judiciário, sendo realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por 

alguém que exerça a função específica de conciliador. Por outro lado, a 

mediação é atividade privada, livre de qualquer vínculo, não fazendo parte 

da estrutura de qualquer dos Poderes Públicos.” 

 

 Por fim, cabe citar trecho de artigo desenvolvido por Delton Meirelles e Giselle 

Marques (2013), que muito bem captam a essência do instituto da mediação e daquilo que 

deveria ser sua primordial função, o resgate da cidadania. 

 

“A compreensão dos próprios conflitos internos dos envolvidos, gerada pelo 

procedimento da mediação, permite identificar os “gatilhos” que geraram e 

podem gerar conflitos – influindo até mesmo como forma de prevenção 

destes. A manutenção da voz ativa das partes, num ambiente de liberdade 

comunicativa, de diálogo e respeito, promove a construção de um consenso 

responsável e legitimado pelos envolvidos, fazendo com que o conflito real 

seja dissolvido de forma eficaz. É neste sentido que a cidadania se faz 

presente.”  

 

 

2 MANUAL DE MEDIAÇÃO JUDICIAL: A BASE DA FORMAÇÃO DOS 

MEDIADORES JUDICIAIS NO BRASIL 

 

 

O manual de mediação judicial chegou a sua 6ª edição em 2016, sob a organização do 

juiz de direito na Bahia e membro do comitê gestor nacional da conciliação, André Gomma 

de Azevedo, que também foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça até 
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o ano passado. O autor é, sem dúvidas, um dos grandes responsáveis pela orientação 

pedagógica do referido material. 

Inicialmente, vale destacar que o manual tem sido a base do conteúdo programático de 

todos os cursos de mediação judicial no Brasil, bem como das diretrizes que regem os 

principais textos legais sobre o tema. Sob forte influência dos conceitos norte-americanos de 

negociação e de mediação de conflitos, um dos alicerces do manual, a teoria dos jogos, vem 

justamente da faculdade de economia de Harvard. 

Todavia, a partir da legislação já estudada no capítulo anterior, constata-se o 

contrassenso na postura do Estado brasileiro, que, ao tentar adaptar princípios econômicos de 

negociação a um discurso de pacificação social, tem que lidar com os diversos entraves 

práticos gerados pela tentativa de se produzir transformação da cultura litigiosa com base 

apenas numa mediação com foco em resultados. 

Antes, esse viés da mediação transformativa, propagado pelo Estado no campo ideal e 

teórico, tem muito mais a ver com aspectos humanitários, ligados à defesa dos direitos 

humanos, do que com estatísticas e com a efetividade do judiciário. Nesta linha teórica, 

estabeleceu-se como diretriz a ideia de que (COUTINHO e REIS, 2010): 

 

“(...) a mediação possibilita à pessoa humana a preservação e o respeito de 

sua dignidade, no sentido de proporcionar outra forma possível para a 

resolução de conflitos; alternativa esta que visa oportunizar uma 

comunicação mútua, onde as partes envolvidas possam ser sujeitos desta 

relação, compartilhando dúvidas, anseios, sentimentos e problemas inerentes 

ao conflito; mas também possíveis soluções e mudanças de atitudes para a 

pacificação do mesmo.” 

 

Portanto, pode-se afirmar que, conforme Ingo Wolfgang (2009): 

 

“(...) a dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos 

poderes estatais e, no nosso sentir, da comunidade em geral, de todos e de 

cada um, condição dúplice esta que também aponta para uma paralela e 

conexa dimensão defensiva e prestacional da dignidade (...).”  

 

Nesta forma de solucionar conflitos não existirá vencidos ou vencedores, mas uma 

solução que seja satisfatória às duas partes. Ou seja, nasce a possibilidade de desenvolvimento 

de reformulação das questões corriqueiras a que todos estamos sujeitos – as quais influenciam 

direta ou indiretamente nas relações interpessoais – e, então, passa-se a construir relações 

pautadas no diálogo, logo a relação adversarial passa a ocupar cada vez menos espaço. 
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E tal impasse avança em direção à Justiça do Trabalho, no que se refere à incorporação 

do instituto da mediação. O manual aqui tratado também foi o referencial teórico do curso 

realizado para a Ouvidoria do TRT-RJ, como iniciação das práticas mediativas no tribunal – 

experiência que será exposta no próximo capítulo, uma vez que se tornou a base empírica 

desse estudo. Assim sendo, provavelmente seguindo na esteira do CNJ, há grandes chances do 

manual de mediação ser a fonte pedagógica na formação dos mediadores do trabalho, ainda 

que esta seja uma justiça especializada, com necessidades próprias no tratamento de seus 

conflitos. 

Cabe lembrar, que o campo da chamada “Resolução Apropriada de Disputas” (ou 

RADs) inclui uma série de métodos capazes de solucionar conflitos. Tais métodos oferecem, 

de acordo com suas respectivas peculiaridades, opções para se chegar a um consenso, a um 

entendimento provisório, à paz ou apenas a um acordo – dependendo do propósito para o qual 

o processo de resolução de disputas foi concebido ou “desenhado”. 

Como dito, em grande parte, esses procedimentos já estão sendo aplicados por 

tribunais como forma de emprestar efetividade ao sistema. E a institucionalização desses 

instrumentos – ou seja, a inserção desses métodos na administração pública, em especial, no 

Poder Judiciário – não é novidade. Iniciou-se, no final da década de 1970, nos Estados 

Unidos, em razão de uma proposta de Frank Sander denominada Multidoor Courthouse 

(Fórum de Múltiplas Portas). 

Esta organização judiciária, proposta pelo Fórum de Múltiplas Portas (FMP), compõe-

se de uma visão do Poder Judiciário como um centro de resolução de disputas, 

proporcionando a escolha de diferentes processos para cada caso, baseando-se na premissa de 

que existem vantagens e desvantagens em cada procedimento que devem ser consideradas em 

função das características específicas de cada conflito. Assim, em vez de existir uma única 

“porta” (o processo judicial) que conduz à sala de audiência, o FMP trata de um sistema 

amplo com vários tipos distintos de processo que forma um “centro de justiça”, organizado 

pelo Estado (e apoiado pela iniciativa privada), no qual as partes podem ser direcionadas ao 

processo mais adequado a cada disputa. 

Nenhum desses métodos deve ser percebido ou conceituado de forma rígida. Ao 

contrário, tratando-se de mecanismos adequados de resolução de disputas, deve-se ter em 

mente uma abordagem pluralista de que podem existir, para cada um desses métodos, 

definições igualmente corretas ainda que distintas entre si. Ademais, a conceituação, 

especialmente no campo de RADs, deve ser flexível (para que os processos também o sejam), 
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podendo ser ampliada, reduzida e reformulada, de forma a se adequar à disputa e às partes em 

um caso concreto. 

A primeira diferença que se nota entre as espécies de mediação diz respeito a sua 

obrigatoriedade ou facultatividade.  No judiciário brasileiro, assim como na Argentina quanto 

na Colômbia, a tentativa de mediação (na Argentina) ou de conciliação (na Colômbia) é 

obrigatória para determinadas classes de processos, sendo chamada inclusive de “requisito de 

procedibilidade” pelo legislador colombiano.  E esta obrigatoriedade se revela bem 

claramente pela previsão de aplicação de sanção para o não-comparecimento a audiência.  

Sabe-se que, em Direito, só se pode falar efetivamente de obrigação quando exista 

uma consequência, uma penalidade para o seu descumprimento.  Pois bem, em nossos países 

“hermanos”, ela existe efetivamente: na Argentina, a legislação prevê a aplicação de uma 

multa equivalente ao dobro dos honorários do mediador no caso de ausência e, na Colômbia, a 

multa corresponde a nada menos do que dez salários mínimos mensais e pode ser aplicada 

quer em caso de ausência, quer na hipótese de recusa a discutir as propostas formuladas. 

No novo CPC, apesar de constar a obrigatoriedade, bem à moda brasileira, essa 

obrigatoriedade não é exatamente uma obrigatoriedade: não está prevista a aplicação de 

qualquer sanção para o não-comparecimento à audiência. Sem dúvidas, a questão da 

obrigatoriedade é um dos grandes pontos polêmicos acerca da mediação, havendo muitas 

vozes – posição na qual esse estudo se coloca – que entendem que a imposição da tentativa de 

mediação revela-se de todo incompatível com o espírito da mediação.   

E isso porque, também a visão de conflito colocada pelo judiciário, mostra-se limitada, 

contrária à essa cultura do convívio consensual, das múltiplas possibilidades resultantes de 

um litígio. Pois, como coloca Petrônio Calmon, o conflito humano nada mais é do que o 

resultado da percepção de divergências de interesses entre indivíduos, constituindo-se em um 

fator psicológico, pessoal e/ou social. 

A natureza conflituosa humana deve ser entendida como algo natural e passar a ser 

encarada de uma maneira positiva, “pois foram a partir das dificuldades, dos conflitos e das 

controvérsias de modo geral que as sociedades progrediram nos mais variados aspectos 

(social, político, econômico, tecnológico, etc.) e que o ser humano vem atingindo o seu 

amadurecimento cotidiano” (MIRANDA, 2005). 

Segundo Clovis Gorczevski, o conflito é composto basicamente de dois elementos, 

quais sejam: a) as necessidades que são as condicionantes motivadoras das pessoas para 

atuarem em um conflito (estabilidade econômica, saúde, autoestima, reconhecimento, etc.). 

Contudo não se pode confundi-las com as coisas aptas a satisfazê-las, nem com os estados de 
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carências sofridos pelos sujeitos e; b) os interesses que são os benefícios ou as coisas 

(materiais, espirituais ou científicas, etc.) que as pessoas buscam e que determinam as suas 

formas de atuação para alcançá-las, regendo suas atitudes quando em conflito. 

Conforme Petrônio Calmon o litígio se instaura, ou seja, a lide se dá quando “alguém 

que tem interesse em um bem da vida exerce sua pretensão sobre esse bem, mas encontra 

resistência por parte de outrem. Nesse caso, a situação que antes se apresentava apenas como 

um simples conflito de interesses passa a ser qualificada por uma pretensão resistida” 

(CALMON, 2008). 

Importante destacar que nas palavras de Buitoni o conflito indica que algo não vai bem 

e gera a oportunidade de se fazer mudanças para resolver o problema atual e prevenir os 

futuros. No entanto a cultura de execração do conflito o transforma em litígio, o que acaba por 

separar uma parte do todo gerador do conflito para se negociar uma solução específica. Essa 

atitude de simplificação binária da complexidade conflitiva gera classificações entre autor/réu, 

entre o licito/ilícito, o permitido/proibido acirrando a disputa entre as partes dificultando o 

entendimento entre as partes. 

A cultura de rechaço ao conflito, bem como sua inclinação a tornar-se um litígio, provoca nos 

envolvidos a sensação de subtração de valores como o da dignidade que lhes são essenciais. 

Logo (SILVA, 2008), 

 

“Sob esse prisma, as pessoas que se encontram em conflito ficam relegadas 

ao último plano, pois o que realmente importa não são as pessoas, mas o fim 

do conflito, que deve ser alcançado a qualquer custo.” 

 

Atualmente, muito se fala sobre as formas alternativas de solução de conflitos, 

principalmente no que diz respeito à mediação, que tem sido colocada, especialmente pelo 

judiciário, como a mais nova “tábua de salvação” para todos os seus problemas. Assim, 

convém, mais uma vez, esclarecer que a mediação é um dos instrumentos de pacificação 

social não jurídico que se caracteriza pela autocomposição voluntária, na qual um terceiro não 

envolvido com o conflito atua, de modo passivo ou ativo, como facilitador da retomada do 

diálogo entre as partes, antes ou depois da instauração do conflito. 

Portanto, pode-se dizer que um dos pontos nevrálgicos sobre o tema é justamente o fato do 

foco da mediação ser o conflito e não a solução, ao contrário da maneira como tem sido 

colocado pelo CNJ, inclusive nesse manual (CAHALI, 2011): 
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“(...) pretende-se na mediação o restabelecimento de uma convivência com 

equilíbrio de posições independentemente de se chagar a uma composição, 

embora esta seja naturalmente desejada”  

 

Mesmo que após a mediação as partes não tenham chegado a um consenso para a 

solução pacifica do litígio o fato de se abrirem para um método voluntário de restauração do 

diálogo produtivo promove uma tomada de consciência das posições de cada parte envolvida. 

Essa tomada de consciência permite uma redução do desgaste emocional dos conflitantes e o 

respeito às divergências. Este resultado de mútuo entendimento e compreensão cria uma 

expectativa de cumprimento espontâneo da solução apresentada por um terceiro quando 

utilizado qualquer dos outros métodos de pacificação social. 

A mediação é indicada para os conflitos ocorridos nas relações chamadas de 

continuadas, tais como os relacionamentos familiares, trabalhistas, empresariais ou de 

vizinhança, uma vez que o objetivo da mediação é o restabelecimento do diálogo e da 

convivência entre os envolvidos no conflito. A Mediação visa tratar o vínculo conflitivo, 

curando os ressentimentos das partes, sanando o conflito no seu nascedouro e possibilitando 

uma comunicação benigna entre os mediados (BUITONI, 2013). 

Entretanto observa-se que o objetivo da mediação não é “trabalhar com a emoção com 

a finalidade psicoterapêutica, mas como elemento de identificação da origem e extensão do 

conflito pelos próprios mediados” (CAHALI, 2011). 

O principal objetivo da mediação é a “responsabilização dos protagonistas, capazes de 

elaborar, eles mesmos, acordos duráveis. O trunfo da mediação é a restauração do diálogo e 

da comunicação, alcançando sua pacificação duradoura” (SILVA, 2008). Ademais a mediação 

possibilita uma abordagem do aspecto subjetivo envolvido no conflito, ou seja, o lado não 

verbal, mas emocional, desvendando o que se encontra oculto no conteúdo latente do conflito. 

 

 

2.1 Princípios, conceitos e objetivos 

 

 

O objetivo desse trabalho, como dito, é justamente apurar, a partir de experiência 

empírica, quais têm sido os primeiros sinais indicativos a respeito de como se desenvolverá a 

formação dos mediadores trabalhistas no Brasil. E nesse momento, quando estamos 

analisando o paradigma pedagógico dos cursos de mediação de todo o país, cabe salientar o 

esforço do mesmo em se definir o instituto de maneira objetiva e pragmática, o que, como 
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veremos, pode limitar, a exemplo das leis já estudadas, e distorcer a realidade de seus 

múltiplos significados. 

Lia Sampaio nos remete a profícua reflexão, ao tratar de uma definição possível, 

quando diz que “a mediação é um processo pacífico de resolução de conflitos em que uma 

terceira pessoa, imparcial e independente, com a necessária capacitação, facilita o diálogo 

entre as partes para que melhor entendam o conflito e busquem alcançar soluções criativas e 

possíveis” (SAMPAIO, 2007). 

O manual de mediação, inicialmente, além de tratar de seus objetivos e princípios, 

expõe a definição de conceitos; tratando não só do próprio instituto, como também de outros 

semelhantes, igualmente pertencentes ao grupo dos meios consensuais (ou alternativos) de 

conflitos, como a arbitragem e a conciliação. Tentando, inclusive, realizar a clássica distinção 

entre este último e a mediação. 

É sabido por todos que é muito comum certa confusão a respeito desses dois processos 

quanto aos seus conceitos por terem entre si uma tênue diferença. E o manual, tentou resolver 

essa questão de maneira superficial, dizendo que normalmente, a conciliação se dá dentro de 

um processo judicial. Havendo acordo entre as partes, este será homologado pelo Juiz togado. 

Em caso negativo, será marcada audiência de instrução e julgamento. Temos assim, que a 

atuação do conciliador é mais direta e objetiva. Ele, apesar de não ter poder decisório, 

influencia diretamente na decisão das partes, visto que pode dar palpites e sugestões. 

O objetivo da conciliação, portanto, seria que as partes chegassem a um acordo, o qual 

seria homologado pelo juiz togado, e colocaria, em tese, um fim no processo judicial. A 

conciliação é utilizada para resolver situações em que, normalmente, as partes não possuem 

vínculos de relacionamento, ou seja, o único vínculo existente é o litígio. 

Já ao tratar da mediação, ainda que esbarrando em contradições já sinalizadas, o 

manual mantém, como nos textos legais, o propagado objetivo de que se pratique a teoria 

transformativa do instituto nos conflitos levados ao judiciário. Sendo assim, determina que 

sob esse conceito deva haver preocupação com a preservação dos vínculos existentes entre as 

partes envolvidas no conflito, por exemplo. 

Coloca-se que, neste método o mediador é neutro e imparcial, não podendo dar 

palpites ou sugestões. Sua função é levar às partes a se desarmarem das mágoas provenientes 

do conflito, para poderem dialogar e chegarem a uma solução aceitável. Frise-se que a decisão 

final seria unicamente das partes. 

Roberto Portugal Bacellar (2006) faz a seguinte diferenciação entre conciliação e 

mediação: 
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“A conciliação é opção mais adequada para resolver situações 

circunstanciais, como indenização por acidente de veículo, em que as 

pessoas não se conhecem (o único vínculo é o objeto do incidente), e, 

solucionada a controvérsia, lavra-se o acordo entre as partes, que não mais 

vão manter qualquer outro relacionamento; já a mediação afigura-se 

recomendável para situações de múltiplos vínculos, sejam eles familiares, de 

amizade, de vizinhança, decorrentes de relações comerciais, trabalhistas, 

entre outros. Como a mediação procura preservar as relações, o processo 

mediacional bem conduzido permite a manutenção dos demais vínculos, que 

continuam a se desenvolver com naturalidade durante a discussão da causa.” 

 

Observe agora a definição de Mediação dada diretamente pelo manual (2016), indo de 

encontro aos preceitos propagados outrora: 

  

“A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou 

catalisada por um terceiro. Alguns autores preferem definições mais 

completas sugerindo que a mediação um processo autocompositivo segundo 

o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira parte neutra ao 

conflito ou por um painel de pessoas sem interesse na causa, para se chegar a 

uma composição. Trata-se de um método de resolução de disputas no qual se 

desenvolve um processo composto por vários atos procedimentais pelos 

quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a negociação entre as pessoas 

em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a 

encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e 

necessidades.” (grifo da autora) 

 

E continua: 

 

“O presente manual tem o propósito principal de apresentar de forma direta 

e simplificada técnicas autocompositivas (em sentido amplo) a serem 

adotadas por mediadores e, algumas destas também por conciliadores. 

Naturalmente, cada mediador tem um vocabulário próprio, uma abordagem e 

um estilo de comunicação que deve ser respeitado como parte de sua 

individualidade. A incorporação das técnicas de mediação, algumas destas 

apresentadas nesse manual, e a formação de um estilo pessoal passa pela 

premissa de que a prática da mediação não permite uma abordagem 

intuitiva na qual o mediador age por mera experimentação ou sem 

consciência da provável resposta a uma ação comunicativa sua. A 

incorporação dessas técnicas pressupõe a existência de um marco teórico e a 

orientação à progressiva melhoria da prática do mediador.” (grifo da autora) 

 

E com esse objetivo, de trazer ao futuro mediador, partes, advogados e todos os 

interessados nos meios alternativos de conflitos, noções diretas e simplificadas das técnicas 

autocompositivas, o manual prossegue fazendo distinção entre estas e a heterocomposição. 

Reforçando os aspectos positivos dos métodos consensuais e defendendo os motivos pelo 

quais seriam, em geral, mais viáveis.  
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Destaca-se que os processos autocompositivos são, como regra, prospectivos uma vez 

que se preocupam com o futuro da relação em questão. Por sua vez processos 

heterocompositivos são retrospectivos na medida em que buscam examinar o passado da 

relação e verificar como compensar eventuais equívocos passados com reparações no 

presente. 

Processos consensuais possuem, em linhas gerais, foco em soluções. Busca-se pensar 

diante da situação presente consolidada quais são as melhores saídas para a realização dos 

interesses daquelas partes envolvidas bem como o que é necessário para atender às 

necessidades dos interessados. Na heterocomposição, por sua vez, possui foco preponderante 

na culpa e, quando possível, na reparação ainda que esta venha ser pecuniária. 

Os métodos consensuais abordam a disputa e o conflito como fenômenos a serem 

resolvidos de forma preponderantemente colaborativa. Já processos heterocompositivos, 

como regra, abordam a disputa como um uma dinâmica a ser vencida. Nesses processos há a 

presunção de que pode haver um vencedor e um perdedor em um conflito. Idealmente, o 

vencedor deveria ser a parte mais qualificada, com mais razão ou melhor sustentada pela 

norma positivada. Como resultado natural, ainda hoje em procedimentos litigiosos nota-se 

patente esforço das partes de engajarem seus recursos financeiros e emocionais para derrotar a 

“parte ex adversa”, com o intuito de saírem como vencedores. 

Processos autocompositivos desafiam posições singularistas de que para cada conflito 

de interesse só pode haver uma solução correta — a do magistrado, que sendo mantida ou 

reformada em grau recursal, torna-se a “verdadeira solução” para o caso. A ideia de que o 

jurisdicionado, quando busca o Poder Judiciário, o faz na ânsia de receber a solução de um 

terceiro para suas questões vem progressivamente sendo alterada para uma visão de Estado 

que oriente as partes para que resolvam de forma mais consensual e amigável seus próprios 

conflitos e, apenas excepcionalmente, como última hipótese, se decidirá em substituição às 

partes. 

Assim, na autocomposição, podem existir diversas respostas concomitantemente 

corretas (e legítimas) para uma mesma questão. Nessa hipótese, cabe às partes construírem a 

solução para suas próprias questões e, assim, encontrarem a resposta que melhor se adeque ao 

seu contexto fático. Enquanto os processos heterocompositivos requerem o estabelecimento 

de determinadas organizações tidos como pontos fundamentais e indiscutíveis dentro de um 

sistema (dogmas). 

Na autocomposição, a preocupação em soluções que funcionem na prática e na vida 

real dos interessados mostra-se preponderante. Nesse caso, faz-se necessário o afastamento de 
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ficções jurídicas e a aproximação de soluções funcionais, ou pragmáticas, dentro da realidade 

dos próprios interessados. Neste caso, ficções jurídicas devem ser abandonadas para se 

alcançarem soluções satisfatórias para as partes. 

Na autocomposição, o formalismo é definido pelo usuário. Por outro lado, na 

heterocomposição o formalismo é definido pelo gestor do processo - seja magistrado ou 

árbitro. Da mesma forma, no que se refere à linguagem, como decorrência do uso pragmático 

do direito em processos consensuais, a linguagem e as regras na autocomposição são 

simplificadas para atender especificamente às necessidades e ao conforto dos usuários. Por 

outro lado, na heterocomposição a linguagem e as regras são estabelecidos por operadores dos 

processos baseando-se na tradição ou na própria cultura ou tradição processual. 

E tendo como um dos objetivos principais da mediação, o manual defende que, em 

regra, espera-se participação ativa das partes nos métodos consensuais. Estas assumem um 

protagonismo em relação ao que é discutido - o “como é discutido” passa por um crivo do 

mediador, mas o “que é discutido” depende das partes. Já em processos heterocompositivos 

há participação ativa dos operadores do direito (juiz, árbitro, promotor, advogado entre 

outros) e a atuação das partes é preponderantemente elucidativa. 

O foco, na autocomposição, também é colocado de maneira diferente, pois os 

processos tem seus fundamentos nos interesses das partes. Assim, identificar corretamente os 

interesses e construir soluções engenhosas para suas realizações são da essência desses 

processos. Por sua vez, os processos heterocompositivos são fundados nos fatos e nos direitos 

aplicáveis a estes. A atividade de subsunção – aplicação do direito aos fatos em questão - é da 

essência da atuação do árbitro ou o magistrado. 

Por fim, parte-se da premissa de que na autocomposição o centro do processo são as 

pessoas que o compõem. Desta forma se faz necessário atentar às necessidades materiais e 

processuais que os interessados têm ao se conduzir uma mediação ou uma conciliação. Na 

heterocomposição, por sua vez, há preocupação com a transparência do processo de forma 

que deve prevalecer a regra procedimental que tiver sido normatizada. Para a autocomposição 

a justiça é um valor construído pelas próprias partes. Na heterocomposição a justiça é 

decorrente da adequada aplicação de procedimento previsto em lei. 

 

 

2.2 A abordagem do conflito 
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2.2.1 A perspectiva de conflito adotada 

 

 

Diante da explosão de litigiosidade decorrente dos avanços do mundo, bem como das 

complexidades das relações sociais, novos mecanismo de tratamento de conflitos são 

exigidos. E, além do tratamento do conflito, procura-se a transformação do paradigma do 

ganhar x perder para o da consensualidade (ganhar x ganhar), ainda que por vias tortuosas, 

como tem se mostrado no judiciário brasileiro. 

Desse modo, ao analisarmos o consenso pela teoria habermasiana do agir 

comunicativo, temos o entendimento de um acordo de comunicação válido. Nesse sentido, o 

agir comunicativo se dá através das práticas e ainda, pelo tratamento dos conflitos, de forma 

consensual, que nesse contexto deve promover a paz e a inclusão social. 

Como mecanismo de tratamento, a mediação tem como objetivo a transformar o 

conflito, através de um mediador, que faz com que os envolvidos reflitam sobre suas questões, 

introduzindo pressupostos da cooperação, da divisão de deveres e responsabilidades e da 

comunicação como referências para o diálogo. A mediação, portanto, pode ser colocada como 

prática de consenso do agir comunicativo. 

Diante dos conflitos que permeiam a sociedade, resultado de uma série de fatores que 

englobam seu sistema de organização, temos que estes nascem das complexidades das 

relações sociais, que aumentam a cada dia, e seu modo habitual de resolução, que antes se 

dava pela aplicação do Direito, em regra, agora exige também novas abordagens e iniciativas. 

Na forma tradicional de resolução do conflito, as pessoas acessam o sistema 

jurisdicional, de modo a buscar “justiça” para seus problemas. Nas palavras de Cappelletti e 

Garth (2008): 

 

“O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos.” 

 

Para Spengler e Morais (2008), esse aumento na demanda por acesso à justiça, bem 

como a abertura das portas do judiciário seria o motivo que levou a uma espécie de círculo 

vicioso, que culminou na explosão de litigiosidade, uma vez que as pessoas viram na estrutura 

judiciária a única forma válida de solução do conflito, instaurando-se assim, uma crise no 

sistema. 
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Os autores mencionam os seguintes tipos de crise: a objetiva ou pragmática que é 

aquela referente a questões de linguagem técnico-formal utilizada nos trabalhos forenses e 

que acumulam burocracia e lentidão ao procedimento. A crise subjetiva ou tecnológica que se 

refere à reformulação das mentalidades, em especial as soluções buscadas para conflitos 

transindividuais. E a última, considerada paradigmática, que é aquela que se refere aos 

métodos e conteúdos utilizados para a busca de um tratamento pacífico para os conflitos, ou 

seja, a adequação do modelo jurisdicional para atender às necessidades sociais atuais. 

Pode-se dizer que a identificação da crise do Estado e da jurisdição (ALBERTON, 2009), 

 

“(...) nada mais é do que o reconhecimento de uma transformação das 

organizações e das formas de tratamento dos conflitos. É a necessidade de 

reacomodação da sociedade para a convivência, em decorrência da própria 

humanidade.” 

 

Assim, a crise é resultado também da própria concepção de jurisdição. Normalmente, 

tem-se a jurisdição como sendo aquela autoridade estatal (juiz), encarregada de resolver o 

conflito dos cidadãos, sendo que nesse sistema, para se ter “justiça”, tem-se um ganhador e 

um perdedor, ou seja, há uma cultura que “privilegiou o paradigma ganhar-perder, que 

funciona com uma lógica determinista binária, na qual a disjunção e a simplificação limitam 

as opções possíveis” (SCHNITMAN e LITTLEJOHN, 1999). 

Desse modo, frente a esse quadro de crise, iniciou-se um processo de reforma da 

justiça em que o paradigma cultural do litígio se volta para a consensualidade, através do 

tratamento do conflito objetivando a pacificação social. No entanto, o que se observa é uma 

tentativa do Estado de manter seu controle sobre seus jurisdicionados, quando intervém 

diretamente, ditando regras para procedimentos que têm como premissa a liberdade de 

desenvolvimento. E, por outro lado, também o cidadão comum, imerso na cultura litígio de 

uma sociedade paternalista, também não possui conhecimento e vontade necessários para tal 

empoderamento. 

 A exposição feita pelo manual sobre a teoria do conflito, diz que este pode ser definido 

como um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, 

interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. No entanto, 

ao invés de se abordar o conflito como um fenômeno negativo nas relações sociais que 

proporciona perdas para, ao menos, uma das partes envolvidas, o processo de mediação deve 

levar as partes a constatarem que do conflito podem surgir mudanças e resultados positivos. 
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A possibilidade de se perceber o conflito de forma positiva consistiria em uma das 

principais alterações da chamada moderna teoria do conflito. Isso porque, de acordo com o 

manual, a partir do momento em que se percebe o conflito como um fenômeno natural na 

relação de quaisquer seres vivos é possível se perceber o conflito de forma positiva. 

Há autores que sustentam que uma disputa existe quando uma pretensão é rejeitada 

integral ou parcialmente, tornando‑se parte de uma lide quando se envolvem direitos e 

recursos que poderiam ser deferidos ou negados em juízo. De definições como essa, sugere-se 

que há uma distinção técnica entre uma disputa e um conflito na medida em que alguns 

autores sustentam que uma disputa somente existe depois de uma demanda ser proposta. 

Nesse sentido, segundo o principal dicionário de resolução de conflitos da atualidade, 

organizado por Douglas Yarn (1999): 

 

“Um conflito se mostra necessário para a articulação de uma demanda. Um 

conflito, todavia, pode existir sem que uma demanda seja proposta. Assim, 

apesar de uma disputa não poder existir sem um conflito, um conflito pode 

existir sem uma disputa.” 

 

Em termos coloquiais, conflito refere-se a um desentendimento – a expressão ou 

manifestação de um estado de incompatibilidade. Nesse sentido, Douglas Yarn (1999) ainda 

esclarece que, um conflito poderia ser sinônimo de uma disputa. Vale ressaltar que há autores 

de grande destaque internacional, como Morton Deutsch, que tratam os dois conceitos como 

sinônimos. 

No entanto, a maior parte da doutrina tende a realizar a distinção acima transcrita. Para 

efeitos do presente manual, considerou-se que a prática deve prevalecer sobre a semântica. 

Discussões teóricas em que dogmas são criados sobre “conflito e disputa” e se estas devem 

ser “resolvidas ou dissolvidas” não foram consideradas relevantes a ponto de se recomendar 

maiores debates pelo manual de mediação do CNJ. 

 

 

2.2.2 A teoria da espiral de conflitos 

 

 

O manual de mediação adotou o pensamento de alguns autores como Rubin e 

Kriesberg, segundo o qual há uma progressiva escalada, em relações conflituosas, resultante 

de um círculo vicioso de ação e reação. Cada reação se tornaria mais severa do que a ação que 
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a precedeu e criaria uma nova questão ou ponto de disputa. Esse modelo, denominado de 

espirais de conflito, sugere que com esse crescimento (ou escalada) do conflito, as suas causas 

originárias progressivamente tornam-se secundárias a partir do momento em que os 

envolvidos mostram-se mais preocupados em responder a uma ação que imediatamente 

antecedeu sua reação.  

O processualista mexicano Zamorra Y Castillo (1991) sustentava que o processo 

rende, com frequência, muito menos do que deveria – em “função dos defeitos 

procedimentais, resulta muitas vezes lento e custoso, fazendo com que as partes quando 

possível, o abandonem”. Cabe acrescentar a esses “defeitos procedimentais” o fato de que, em 

muitos casos, o processo judicial aborda o conflito como se fosse um fenômeno jurídico e, ao 

tratar exclusivamente daqueles interesses juridicamente tutelados, exclui aspectos do conflito 

que são possivelmente tão importantes quanto ou até mais relevantes do que aqueles 

juridicamente tutelados. 

Quanto a esses relevantes aspectos do conflito, o manual ainda cita a obra de Morton 

Deutsch (2004), The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, em que 

apresentou importante classificação de processos de resolução de disputas ao indicar que 

esses podem ser construtivos ou destrutivos. Para Deutsch, um processo destrutivo se 

caracteriza pelo enfraquecimento ou rompimento da relação social preexistente à disputa em 

razão da forma pela qual esta é conduzida. 

Em processos destrutivos há a tendência de o conflito se expandir ou tornar-se mais 

acentuado no desenvolvimento da relação processual. Como resultado, tal conflito 

frequentemente torna-se “independente de suas causas iniciais”, assumindo feições 

competitivas nas quais cada parte busca “vencer” a disputa e decorre da percepção, muitas 

vezes errônea, de que os interesses das partes não podem coexistir. Em outras palavras, as 

partes quando em processos destrutivos de resolução de disputas concluem tal relação 

processual com esmaecimento da relação social preexistente à disputa e acentuação da 

animosidade decorrente da ineficiente forma de endereçar o conflito. 

Por sua vez, processos construtivos, segundo Deutsch, seriam aqueles em razão dos 

quais as partes concluiriam a relação processual com um fortalecimento da relação social 

preexistente à disputa. 

Para ele, processos construtivos caracterizam-se: i) pela capacidade de estimular as 

partes a desenvolverem soluções criativas que permitam a compatibilização dos interesses 

aparentemente contrapostos; ii) pela capacidade de as partes ou do condutor do processo (por 

exemplo, magistrado ou mediador) motivarem todos os envolvidos para que prospectivamente 
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resolvam as questões sem atribuição de culpa; iii) pelo desenvolvimento de condições que 

permitam a reformulação das questões diante de eventuais impasses e iv) pela disposição de 

as partes ou do condutor do processo a abordar, além das questões juridicamente tuteladas, 

todas e quaisquer questões que estejam influenciando a relação (social) das partes. 

Em outros termos, partes quando em processos construtivos de resolução de disputas 

concluem tal relação processual com fortalecimento da relação social preexistente à disputa e, 

em regra, robustecimento do conhecimento mútuo e empatia. 

Assim, retornando ao conceito de Zamora Y Castillo (1991), processualista mexicano 

do início do século XX, o processo [judicial], de fato, rende com frequência menos do que 

poderia. Em parte porque se direciona, sob seu escopo social, à pacificação, fazendo uso, na 

maioria das vezes, de mecanismos destrutivos de resolução de disputas a que tal autor 

denominou “defeitos procedimentais”. 

Diante disso, pode-se afirmar que há patente necessidade de novos modelos que 

permitam que as partes possam, por intermédio de um procedimento participativo, resolver 

suas disputas construtivamente ao fortalecer relações sociais, identificar interesses subjacentes 

ao conflito, promover relacionamentos cooperativos, explorar estratégias que venham a 

prevenir ou resolver futuras controvérsias (RHODE, 2000), e educar as partes para uma 

melhor compreensão recíproca (BARUCH BUSH, 1994). 

A discussão acerca da introdução de mecanismos que permitam que os processos de 

resolução de disputas tornem-se progressivamente construtivos necessariamente deve 

ultrapassar a simplificada e equivocada conclusão de que, abstratamente, um processo de 

resolução de disputas é melhor do que outro. Devem ser desconsideradas também soluções 

generalistas como se a mediação ou a conciliação fossem panaceias para um sistema em crise. 

Todavia, a despeito de todas essas colocações serem expostas no manual ora 

analisado, as iniciativas práticas até então formuladas, revelam intenção contrária por parte do 

Estado. Inclusive no que se refere à ressalva de que não há como impor um único 

procedimento autocompositivo em todo território nacional, diante das grandes diferenças nas 

realidades fáticas em razão das quais foram elaboradas e de seus contextos sociais. 

 

2.3 A influência das negociações econômicas sobre o manual: a mediação de conflitos 

com foco em resultados 
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Pela teoria dos jogos, compreende-se a autocomposição por um prisma de análise 

matemática. O manual, assim, pretende propor uma base teórica matemática para que se 

possam estabelecer os fundamentos teóricos que explicam quando a mediação pode apresentar 

as vantagens e desvantagens em relação à heterocomposição. Ou seja, contrariando todo o 

escopo humanitário e dialógico conferido à prática em outras partes do texto, a real intenção 

do Estado é colocada de maneira muito objetiva nesse ponto, visando a resolução rápida e 

efetiva do conflito segundo à ótica do judiciário. 

A teoria dos jogos consiste em um dos ramos da matemática aplicada e da economia 

que estuda situações estratégicas em que participantes se engajam em um processo de análise 

de decisões baseando sua conduta na expectativa de comportamento da pessoa com quem se 

interage. Esta abordagem de interações teve seu desenvolvimento no século XX, em especial 

após a Primeira Guerra Mundial. Seu objeto de estudo é o conflito, o qual “ocorre quando 

atividades incompatíveis acontecem. Essas atividades podem ser originadas em uma pessoa, 

grupo ou nação.” (DEUTSCH, 1973). 

Na teoria dos jogos, o conflito pode ser entendido como a situação na qual duas 

pessoas têm de desenvolver estratégias para maximizar seus ganhos, de acordo com certas 

regras preestabelecidas. O estudo dos jogos (ou dinâmicas) a partir de uma concepção 

matemática remonta ao início do século XX com trabalhos do matemático francês Émile 

Borel. Nessa oportunidade, os jogos de mesa passaram a ser objeto de estudo pelo prisma da 

matemática. Borel partiu das observações feitas a partir do pôquer, tendo dado especial 

atenção ao problema do blefe, bem como das inferências que um jogador deve fazer sobre as 

possibilidades de jogada do seu adversário. 

Segundo o manual, essa ideia mostra-se essencial à teoria dos jogos: um jogador (ou 

parte) baseia suas ações no pensamento que ele tem da jogada do seu adversário que, por sua 

vez, baseia-se nas suas ideias das possibilidades de jogo do oponente. Comumente se formula 

esta noção da seguinte forma: “eu penso que você pensa que eu penso que você pensa...”. 

Consiste, assim, em uma argumentação ad infinitum, que só viria a ser parcialmente 

solucionada por John F. Nash, na década de 1950, por meio do conceito de Equilíbrio de 

Nash. O último objetivo de Borel foi determinar a existência de uma estratégia ótima (no 

sentido de que, se seguida, levaria à vitória do jogador ou parte) e a possibilidade de que ela 

fosse encontrada. 

O norte-americano John Forbes Nash, trouxe novos conceitos para a teoria dos jogos e 

revolucionou a economia com o seu conceito de equilíbrio. Nash rompeu com um paradigma 

econômico que era pressuposto básico da teoria de Neumann e da própria economia, desde 
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Adam Smith. A regra básica das relações, para Adam Smith, seria a competição. Se cada um 

lutar para garantir uma melhor parte para si, os competidores mais qualificados ganhariam um 

maior quinhão. Tratava-se de uma concepção bastante assemelhada à concepção prescrita na 

obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin, na medida em que inseria nas relações 

econômico-sociais a “seleção natural” dos melhores competidores. 

John Nash, a seu turno, partiu de outro pressuposto. Enquanto Neumann e Smith 

partiam da ideia de competição, John Nash introduziu o elemento cooperativo na teoria dos 

jogos. A ideia de cooperação não seria totalmente incompatível com o pensamento de ganho 

individual, já que, para Nash, a cooperação traz a noção de que é possível maximizar ganhos 

individuais cooperando com o outro participante (até então, adversário). 

Assim, de fato, pode-se prever que em relações continuadas as soluções mais 

proveitosas para os participantes decorrem de atitudes cooperativas. No entanto, a 

disassociação da mediação de qualquer estrutura vinculante e limitadora, se dá justamente 

porque o foco do conflito nem sempre está nas partes que o compõe. Muitas vezes a 

cooperação deve ser estimulada também em prol de um terceiro ou de uma coletividade. 

Numa disputa de guarda de menor, por exemplo, se os participantes forem levados pelo 

mediador a dialogarem a partir de suas próprias necessidades e não daquelas da criança 

envolvida, provavelmente os direitos da mesma serão negligenciados, o que arruinaria a 

mediação e seu objetivo precípuo, que é o de ser um método adaptável às mais diferentes 

demandas.  

De fato, como o manual sinaliza, a relação de cooperação com competição em um 

processo de resolução de disputas não deve ser tratada como um aspecto ético da conduta dos 

envolvidos e sim por um prisma de racionalidade voltada à otimização de resultados. Isto é, se 

em uma relação continuada uma das partes age de forma não cooperativa, esta postura deve 

ser examinada como um desconhecimento da forma mais eficiente de ação para seu conflito – 

seja por elevado envolvimento emocional, seja pela ausência de um processo maduro de 

racionalização. No entanto, como dito, o objeto do foco da cooperação pode variar. 

Com base na fundamentação teórica trazida pela teoria dos jogos, afirma-se no texto 

que nas dinâmicas conflituosas de relações continuadas (ou a mera percepção de que 

determinada pessoa encontra-se em uma relação continuada), as partes têm a ganhar com 

soluções cooperativas. Portanto, elas tendem a cooperar não por razões altruístas, mas visando 

a otimização de seus ganhos individuais. O que se coloca em direção diametralmente oposta 

aos preceitos antes defendidos pelo manual, que apontavam para uma maior conscientização 
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dos envolvidos a respeito do conflito e das oportunidades que este oferece, gerando uma 

cultura de pacificação e maior leveza no tratamento dos entraves comuns do cotidiano. 

 

 

2.4 A mediação judicial como prática de negociação 

 

 

O conflito, quando encarado como algo corriqueiro e integrante das relações sociais, 

pode ser visto como um fator de amadurecimento das relações humanas, proporcionando um 

crescimento dos envolvidos. Assim, um processo construtivo de decisão “possui base no 

direito fraterno, centrado na criação de regras de compartilhamento e de convivência mútua 

que vão além dos litígios judiciais” (MORAIS e SPENGLER, 2008). A posição que passa a 

ser adotada é a teoria do filosofo alemão Jürgen Habermas que é “um principio de uma teoria 

da sociedade que dá fundamento a uma critica social” (SPENGLER, 2010), possibilitando 

estudos interdisciplinares, buscando uma racionalidade que aborde a complexidade social. 

Na teoria da ação comunicativa, uma sociedade está articulada em dois níveis: os 

paradigmas do mundo da vida e o sistema. O “mundo da vida” para Habermas, onde os atores 

sociais atuam e que pode ser diferenciado como: um mundo objetivo, enquanto conjunto de 

entidades sobre quais se produzem enunciados verdadeiros; o mundo social como conjunto de 

relações interpessoais legitimamente reguladas e o mundo subjetivo que é a “totalidade das 

vivências dos falantes, as quais este em um acesso privilegiado” (HABERMAS, 2001b). 

Assim, nesse mundo da vida compartilhado os sujeitos capazes de linguagem e ação 

devem “se relacionar com algo” no mundo objetivo quando quiserem se entender entre si 

“sobre algo”, na comunicação ou conseguirem “algo” nas relações práticas. Essa possibilidade 

de se relacionar, com si e com outros, é um pressuposto pragmático (HABERMAS, 2002). 

Dentro do conjunto de atividades e de ações de fala é “constituído mediante o 

consenso preliminar numa forma de vida compartilhada intersubjetivamente ou pela pré-

compreensão de uma prática comum regulada pelas instituições e costumes” (SPENGLER, 

2010). Aprender a cominar a linguagem e a compreender as expressões numa linguagem 

exige que se exercite uma determinada forma de vida. 

Desse modo, os pressupostos de uma ação comunicativa, enquanto condições de 

acesso ao mundo da vida e, como meio de formação de consenso, é a necessidade dos 

participantes de terem mutua capacidade de responder e de se responsabilizarem por seus 
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atos, estarem dispostos mutuamente ao entendimento e “atuar sobre um consenso, ou seja 

buscando um acordo. 

Nesse sentido, se faz necessária a defesa de que o “entendimento significa 

comunicação endereçada a um acordo válido” (HABERMAS, 1992). Por isso, o entendimento 

é definido como “o processo de consecução de um acordo sobre a base pressuposta de 

pretensões de validez reconhecidas em comum” (HABERMAS, 2001b), ou seja, validez é 

tudo aquilo que é digno de ser reconhecido, concebe assim a linguagem no nível sócio-

cultural de evolução, como o meio específico de entendimento e compreende, por ação 

comunicativa, atos de falas explícitos. 

No entanto, em sentido diverso, o manual aponta que em sendo a mediação 

amplamente definida como uma negociação assistida por um terceiro, alguns fundamentos da 

negociação se mostram essenciais em um treinamento de técnicas e habilidades de mediação. 

A abordagem principal na teoria da negociação utilizada na mediação consiste em apresentar 

algumas estruturas de resolução de problemas que podem ser utilizadas pelo mediador durante 

o processo autocompositivo. 

A proposta dessa teoria de negociação consiste em abandonar, quando possível, 

formas mais rudimentares de negociação, como a chamada “negociação posicional”, a fim de 

se buscar resultados mais satisfatórios aos interesses das partes em negociação. 

A negociação consiste em uma comunicação voltada à persuasão. A negociação 

posicional, por sua vez, consiste naquela cujos negociadores se tratam como oponentes, o que 

implica pensar na negociação em termos de um ganhar e outro perder (em que quanto mais 

um 

ganha mais o outro perde). Dessa forma, em vez de abordar os méritos da questão, o papel do 

negociador seria pressionar ao máximo e ceder o mínimo possível. 

De fato, quando se negocia com posições, o negociador tende a se trancar nesta 

posição – quanto mais se justifica uma posição e se tenta enfraquecer a da outra parte mais se 

está comprometido com sua posição original. Frequentemente questões pessoais, como honra 

e respeito, passam a ser identificadas como parte da negociação, assim, ceder depois de tanta 

argumentação desmoralizaria o negociador. 

Conforme o manual, pode-se dizer que a negociação posicional cria incentivos que 

servem de obstáculo ao entendimento e ao acordo, pois na negociação posicional tenta se 

melhorar as chances de um acordo favorável, iniciando-se a negociação com posições 

extremadas, ou de forma intransigente, mantendo-se preso a uma posição, ou induzindo em 
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erro a outra parte quanto a seus interesses e perspectivas, ou deferindo pequenas concessões 

apenas para que a negociação continue. 

Como afirma Menkel-Meadow, a negociação posicional pode se tornar uma prova de 

determinação dos negociadores cuja raiva e o ressentimento frequentemente proporcionam 

prejuízo na relação social dos envolvidos, pois uma parte sente-se cedendo à intransigência da 

outra enquanto suas legítimas preocupações permanecem desatendidas. 

Nesse contexto, tem-se a chamada “negociação baseada em princípios” ou 

“negociação baseada em méritos” sugerindo que, para a obtenção da negociação de resultados 

sensatos e justos (com a vantagem de evitar a deterioração do relacionamento entre as 

pessoas), faz-se necessário que se abordem os interesses reais dos envolvidos (e não suas 

posições). 

A negociação baseada em princípios tem como principal obra o livro Como chegar ao 

Sim, de Roger Fisher e William Ury. Nesse livro são separados quatro pontos fundamentais 

da negociação baseada em princípios, quais sejam: i) separação das pessoas do problema; ii) 

foco nos interesses e não em posições; iii) geração de opções de ganhos mútuos; e iv) 

utilização de critérios objetivos. Ou seja, percebe-se que, a despeito da negociação posicional 

ter uma abordagem diferente desta, ambas são limitadas e vinculantes, além de lançarem uma 

visão objetiva e pragmática sobre um processo complexo e de natureza relacional.  

O propósito da teoria da ação comunicativa é o de reconstruir as condições da ação 

orientada ao entendimento, a base para que isso aconteça é a emissão de um falante que não 

pode ser só entendida, mas também aceita e criticada, por um outro sujeito capaz de 

linguagem e ação. O falante, ao dizer algo, levanta com seu ato de fala, pretensões de validez. 

Na teoria habermasiana (HABERMAS, 2001b), as pretensões de validez implicam em 

verdade, retidão, veracidade e inteligibilidade e devem ser entendidas como uma condição de 

comunicação geral, seguindo, assim, “um consenso de fundo” que se baseia nessas pretensões 

de validez” (HABERMAS, 2003). E complementa: 

 

“(...) chamo comunicativas as interações nas quais as pessoas envolvidas se 

põem de acordo para coordenar seus planos de ação, o acordo alcançado em 

cada caso medindo-se pelo reconhecimento intersubjetivo das pretensões de 

validez.” 

 

Desse modo, a ação comunicativa está centrada na “interação consensual”, na qual os 

participantes partilham de uma tradição e sua orientação é integrada normativamente de forma 
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que partam da mesma definição da situação e não discordem de pretensões recíprocas de 

validade. 

Assim, para que a ação comunicativa ocorra, deve seguir as seguintes condições 

(SPENGLER, 2010): 

 

“Os agentes participantes tentam adequar os seus respectivos planos 

cooperativamente, dentro do horizonte de um mundo da vida partilhada e 

com base em interpretações comuns da situação. Além disso, para que a ação 

comunicativa ocorra, os participantes precisam estar preparados para 

cumprir os seus objetivos nas funções falantes e ouvintes mediante o 

processo de obter entendimento, isto é, pelo cumprimento sem reservas de 

objetivos ilocutórios. Conseguir entendimento de modo lingüístico é algo 

que funciona de uma forma que permite aos participantes, na interação, a 

chegar um acordo mútuo sobre a validade pretendida para os seus atos de 

fala ou, se for caso disso, levar em consideração os desacordos que foram 

averiguados.” 

 

Nos processos de entendimento mútuo linguístico, os atores com seus atos de fala, ao 

se entenderem um com outro sobre algo, erguem pretensões de validez, mais especificamente 

pretensões de verdade, de correção e de sinceridade. Os atos de fala, vistos como processo 

que operam por meio da ação comunicativa, são o entendimento, a coordenação da ação e a 

socialização. 

Todos os processos de integração social são simultaneamente processos de 

socialização para que sujeitos capazes de discurso e ação formandos nesse processo, renovam 

e estabilizam a sociedade como totalidade das relações interpessoais legitimamente 

ordenadas. Assim, “as práticas comunicativas cotidianas em que o mundo da vida se centra 

são alimentadas por intermédio de uma interação entre reprodução cultural, integração social 

e socialização” (SPENGLER, 2010). 

Na teoria da ação comunicativa, a racionalidade se manifesta nas condições de um 

acordo racionalmente motivado. Vale salientar que ocorrendo o dissenso/ desacordo, os 

interlocutores buscam restabelecer o consenso por meio de argumentos, em decorrência da 

racionalidade comunicativa, pois como critério da racionalidade, o ato de argumentar para o 

livre consenso é recomendação prática para uma boa convivência. 

A racionalidade possui uma ligação com a forma pelo qual os sujeitos capazes de 

linguagem e de ação fazem uso do conhecimento linguístico. A prática comunicativa volta-se, 

assim, para as diversas formas de argumentação, a capacidade de prosseguir a comunicação e 

de gerar consensos. Nesse sentido, considera-se a ação linguística como idealmente orientada 

para o entendimento. Por isso, conforme Fabiana Marion Spengler, o consenso dos 



66 

integrantes de um discurso fundamenta a validez das normas e instituições, conferindo-lhes 

legitimidade, a qual somente poderá ser obtida em uma ambiente sem repressão, em que os 

integrantes possam ter efetiva participação. 

Desse modo, o agir comunicativo se dá através das práticas do consenso e ainda, pelo 

tratamento dos conflitos de forma consensual, o que nesse contexto promove a paz e a 

inclusão social. Algo totalmente diferente da mera colocação da questão como parte de uma 

negociação, a ser tratada de maneira cartesiana e diversarial. 

 

 

2.5 Requisitos sobre as competências autocompositivas do mediador 

 

 

Uma competência representa uma combinação dinâmica de conhecimento, 

compreensão, habilidades, atitudes e aptidões que quando integrados e utilizados 

estrategicamente permitem atingir com sucesso o que deles é esperado na condução do 

processo. Nesse sentido, o manual estabelece que a competência na mediação consiste na 

reunião do conhecimento da técnica autocompositiva – isto é, do saber – com a habilidade – 

isto é, o saber fazer – e a atitude – ou seja, o querer fazer. 

Por esse motivo, o texto considera treinamentos de mediadores nos quais se discuta 

prolongadamente modelos de mediação (Narrativa circular, dialógico, transformador, etc.) – 

ou até mesmo a distinção entre conciliação e mediação exaustivamente ou ainda treinamentos 

com mais tempo do que aquele especificamente necessário para transmitir o conjunto teórico 

que deverá ser aplicado na fase de estágio supervisionado – como ineficientes. 

O manual de mediação apresenta um modelo de formação express, objetivo e 

estritamente ligado ao desenvolvimento de determinadas técnicas. Desconsiderando-se os 

mais diversos perfis dos futuros mediadores, que vêm de realidades sociais, profissionais e 

emocionais distintas, ainda que se tenha admitido quesitos que envolvem esses pontos como 

relevantes para o desenvolvimento da mediação. 

Apresenta-se, assim, o treinamento baseado em competências, que, ao contrário do 

treinamento baseado em tempo, a unidade de progresso consistiria na maestria de 

conhecimentos específicos (técnicas) e principalmente habilidades e foca-se 

preponderantemente no participante e na sua habilidade concreta. Nesse sentido, dois termos 

que ganham destaque em treinamentos baseados em competência são: i) habilidades – um 

grupo de tarefas desenvolvido dentro de um nível específico de proficiência quando 
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requerido; e; ii) competência – uma habilidade desenvolvida em padrões específicos em 

decorrência de conhecimento técnico e postura ou propósito adequados. 

Neste contexto, um mediador competente poderia ser definido como aquele que 

consegue desenvolver uma habilidade de aplicação de uma teoria autocompositiva com 

postura e atitudes adequadas (o que significa dizer: seguir e utilizar as técnicas). A doutrina 

que sustenta a ideologia exposta e descreve cinco elementos essenciais de um sistema de 

treinamento baseado em competências: 1) Competências devem ser alcançadas após uma 

identificação minuciosa do propósito do treinamento; 2) Critérios a serem utilizados na 

averiguação das tarefas e condições sobre as quais as habilidades serão conduzidas, devem ser 

explicitamente manifestados e tornados públicos; 3) O programa de instrução deve promover 

o desenvolvimento individual e a avaliação de cada uma das competências especificadas; 4) A 

avaliação da competência deve levar em consideração e as atitudes necessárias, bem como, 

requerer performances específicas dessas competências como principal fonte de comprovação 

do conhecimento; 5) O progresso dos participantes no decorrer do programa de instrução pode 

ser demonstrado por instrumentos de averiguação de competências. 

No Manual de Mediação Judicial estabeleceram-se como competências 

autocompositivas aquelas previstas em doutrinas específicas de mediação com pequenas 

adaptações, como a desenvolvida por Richard Bodine e Donna Crawford, através do trabalho 

The Handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to Building Quality Programs in 

School, publicado em 1997. 

Adotou-se a ideia de que o desenvolvimento progressivo das competências utilizadas 

em mediação – denominadas de competências autocompositivas – pode ser analisado por um 

prisma de expectativas quanto ao comportamento e à atuação do mediador para cada fase de 

sua formação. 

Nesse sentido, as competências perceptivas seriam aquelas referentes a forma com que 

se apreende ou se percebe o contexto fático-conflituoso ao qual se está sendo exposto. Essas 

competências consistem essencialmente em compreender que um mesmo fato ou contexto 

pode ser percebido de diversas formas distintas. A partir desta diversidade de perspectivas, 

conforme o manual, busca-se escolher a perspectiva que mais facilitará a realização dos 

interesses reais das partes ou do próprio mediador. 

Prosseguindo, a partir de uma perspectiva rasa, estabelece-se que as competências 

emocionais são aquelas referentes à forma com que se processa ou metaboliza o conjunto de 

estímulos emocionais ao qual se está sendo exposto. Essas competências consistem 
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essencialmente em estabelecer que todos os seres humanos têm sentimentos e que cada um 

deve se responsabilizar pelas suas próprias emoções – outros apenas apresentam o estímulo. 

As competências comunicativas são aquelas referentes à forma com que se transmite o 

conjunto de mensagens pretendido ou intencionado. Essas competências consistem 

essencialmente em estabelecer que cada um deve se responsabilizar pela forma com que suas 

mensagens são compreendidas (saber pedir) e pela forma de compreender as mensagens 

daqueles com quem se comunica (saber ouvir o que está sendo pedido pelo outro). Ou seja, 

percebe-se que há uma intenção subentendida de que essas competências já sejam habilidades 

do futuro mediador e não algo a ser desenvolvido e explorado em seu processo de formação. 

As competências de pensamento criativo são definidas como aquelas referentes à 

forma 

com que se desenvolvem soluções para problemas concretos ou hipotéticos. Essas 

competências de pensamento criativo consistem essencialmente em estimular a busca de 

soluções por intermédio de caminhos inovadores, originais ou alternativos. 

As competências de negociação são definidas como aquelas referentes à forma com 

que 

se utilizam instrumentos de negociação. Essas habilidades consistem essencialmente em 

compreender a teoria de negociação e conseguir aplica-la no cotidiano, ainda que o curso não 

ofereça amparo para o desenvolvimento dessas habilidades. 

As competências de pensamento crítico são definidas como aquelas referentes à forma 

com que se escolhe uma ou mais das diversas soluções encontradas para problemas concretos 

ou hipotéticos. Essas habilidades, segundo o manual, consistem essencialmente em estimular 

a escolha consciente diante da várias soluções possíveis. 

 Em suma, percebe-se que o objetivo do manual de mediação do CNJ é o de 

simplesmente levar o futuro mediador a manusear determinadas técnicas, sendo capaz de 

aplicá-las aos casos concretos, todavia, muitas outras habilidades são exigidas, a despeito de 

não serem estimuladas e exploradas nesse processo de formação. Com base nessa disparidade, 

propomos que o mediador de conflitos deve valer-se da racionalidade comunicativa para 

atingir seu intento de reconstruir uma oportunidade de diálogo entre as partes. 

 Uma vez que, como um dos protagonistas das mediações que serão trabalhadas, ele 

não pode apenas realizar atividades programadas, seguir um roteiro ou ações preestabelecidas 

para o tratamento do caso concreto. Tratam-se de situações complexas, próprias do que é 

humano, que exigem as mais variadas habilidades daquele que pretende intermediar esse 
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processo dialógico e que, por isso mesmo, precisariam de tempo e preparação condizentes 

para obter sucesso nessa empreitada. 

 

 

2.6 O processo de mediação e seus procedimentos 

 

 

2.6.1 Conceitos e orientações 

 

 

O enfoque predominante dado à mediação na obra em questão é o de uma mediação 

técnica. Definindo-a, a partir dos pensamentos de Douglas Yarn (2004), como sendo: 

 

“(...) um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são 

auxiliadas por uma terceira parte, neutra ao conflito, ou um painel de pessoas 

sem interesse na causa, para auxiliá-las a chegar a uma composição. Trata-se 

de uma negociação assistida ou facilitada por um ou mais terceiros na qual 

se desenvolve processo composto por vários atos procedimentais pelos quais 

o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a negociação entre pessoas em 

conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a encontrar 

soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades.” 

 

O manual também consagra o entendimento de que a autocomposição pode ser direta 

(ou bipolar) como na negociação ou indireta (ou triangular) como na conciliação ou na 

mediação. Sendo a mediação definida como um processo no qual se aplicariam integralmente 

todas as técnicas autocompositivas e no qual, em regra, não haveria restrição de tempo para 

sua realização (todavia, a Lei de Mediação estipula o prazo máximo de sessenta dias para a 

finalização da mediação judicial). 

Quanto ao papel desempenhado pelo mediador, seguindo Riskin, a obra indica que ele 

pode optar por seguir uma orientação mais facilitadora ou mais avaliadora. Os dois extremos 

desse espectro distinguem-se na medida em que no modelo puramente avaliador, o mediador 

aprecia as propostas e os argumentos substanciais das partes e recomenda termos de acordo, 

em vez de simplesmente administrar o processo. 

Por outro lado, no modelo facilitador, o mediador age somente como facilitador ou 

administrador da negociação entre as partes ou do processo de resolução de disputa. Seguindo 

exclusivamente esta orientação, o mediador estabelece regras básicas, facilita o intercâmbio 
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de informações, estrutura uma agenda, gera movimentação de acordo por vários meios e 

estrutura o fechamento das discussões. 

Assim, o mediador puramente facilitador não expressa qualquer opinião sobre o mérito 

de qualquer questão substancial. Em contrapartida, no modelo avaliador, o mediador não 

apenas serve como administrador do processo, mas também oferece, como especialista, uma 

avaliação do caso (avaliando as características positivas e negativas dos argumentos de cada 

parte ou de suas propostas), recomendações sobre a substância do acordo (incluindo, por 

exemplo, predições do desenrolar nos tribunais ou outras consequências) e fortes pressões em 

aceitar essas recomendações. 

O manual do CNJ, indicando partir de pesquisas realizadas no Brasil, optou por 

defender as mediações facilitadoras, porque proporcionariam maiores graus de satisfação dos 

usuários com índices de composição também mais elevados do que autocomposições 

avaliadoras. Ressaltando, inclusive, que na literatura estrangeira há enfáticas posições no 

sentido de que a mediação avaliadora nem poderia ser considerada mediação (KOVACH, 

1998). 

Quando a mediação de conflitos é pensada a partir da razão comunicativa de 

Habermas, consideramos haver uma abordagem muita mais profunda e adequada ao instituto. 

Assim, ele combina a ética e a moral da razão prática, uma vez que ela é composta de 

elementos objetivos (ética), nos quais há o juízo crítico individual e social, e do elemento 

fenomenológico (moral), pelo qual os valores adquirem fundamentação, a partir de seu 

reconhecimento por uma comunidade histórica. Dessa forma, a moral seria a possibilidade de 

universalização de normas éticas (HABERMAS, 1989). 

Neste diapasão, a Teoria da Ética do Discurso ou da Ética Comunicativa não 

determina orientações de conteúdo a serem seguidos hermeticamente, mas um processo aberto 

ao discurso prático que só pode acorrer em uma comunidade através das regras usadas no dia-

a-dia do ato de comunicação. Ao contrário do que intenta o presente manual, Habermas 

(2010) coloca que a razão comunicativa não é uma fonte de normas do agir como a razão 

prática. 

Para o autor (2010), a racionalidade comunicativa se manifesta dentro de um 

“contexto descentrado de condições que impregnam e formam estruturas, 

transcendentalmente possibilitadoras; porém, ela própria não pode ser vista como uma 

capacidade subjetiva, capaz de dizer aos atores o que devem fazer”. Isso significa dizer que “a 

razão prática parte de uma orientação vinculante para o agir, ao passo que na razão 
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comunicativa o agir é orientado para o entendimento, pois, tendo a linguagem como medium, 

o entendimento lhe é acoplado” (MOREIRA, 2002). 

Habermas (2010) sinaliza que o conceito de agir comunicativamente leva em 

consideração o entendimento linguístico como mecanismo de coordenação da ação, faz com 

que as posições divergentes dos atores, que orientam seu agir por pretensões de validade, 

adquiram relevância imediata para a construção e manutenção de ordens sociais. 

É a ação comunicativa que promove a disponibilidade entre quem fala e quem ouve 

estabelecendo um entendimento o qual nasce do consenso sobre alguma coisa no mundo. 

Tem-se com isso que a convergência das múltiplas opções de ação possibilitam a eclosão de 

uma ordem social, posto que a convergência reduz as possibilidades estabilizando o risco do 

dissenso. E para Fabiana Spengler (2010), a teoria da ação comunicativa não seria uma 

metateoria, mas sim, o princípio de uma teoria da sociedade que dá fundamento a uma crítica 

social, possibilitando estudos interdisciplinares. 

Consideramos que a mediação se apresenta como um bom espaço para a aplicação da 

teoria de Habermas, pois nela se estimula a ação comunicativa, uma vez que consiste 

essencialmente em garantir às partes conflitantes ampla oportunidade de usar a linguagem 

(argumentação racional) na expressão de seus sentimentos e expectativas envolvidas no 

conflito. 

E ainda, tanto no processo de mediação quanto na ação comunicativa o principal 

objetivo, sempre que possível, é promover a conscientização das partes envolvidas na busca 

da melhor solução ao impasse. Em ambas os interessados são chamados cada um a assumir a 

responsabilidade pelos atos já praticados, bem como por aqueles que serão praticados no 

futuro. 

Ponto em comum entre a escuta ativa da mediação e a Teoria da Ação Comunicativa é 

a pressuposição de uma situação de comunicação em que os envolvidos podem assumir, a 

cada vez, os papeis de falante e de ouvinte (e, se necessário, de um terceiro presente), ou seja, 

os papéis da primeira, da segunda e da terceira pessoa. 

Ademais o objetivo da mediação e da Teoria em análise é a busca do entendimento 

como um “mecanismo de coordenação de ações em que o interlocutor procura, por meio de 

uma argumentação racional, convencer o outro da verdade de uma afirmação, da validade de 

uma norma ou da veracidade de suas declarações” (FEITOZA, 2005). Assim outro aspecto no 

qual a teoria de Habermas e a mediação se tocam, conforme colocado por Fabiana Spengler 

(2010), está no fato de que aquele que aceita uma ordem, em geral se sente obrigado a 
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cumpri-la, enquanto alguém que aceita uma declaração e acredita nela, possivelmente passará 

a agir em conformidade com a mesma. 

 

 

2.6.2 Características e componentes 

 

 

O manual de mediação do CNJ também se preocupa em definir as características e os 

aspectos e sujeitos componentes do processo mediativo. No que se refere às partes, por 

exemplo, possibilita que elas compareçam à sessão de mediação antes, durante ou depois do 

processo judicial, conforme previsto em lei. Por haver processo judicial envolvido, esta forma 

de autocomposição se denomina mediação forense, endoprocessual ou judicial. 

As partes possuem a opção de não se manifestarem durante a mediação e, se optarem 

pela discussão de suas questões com a outra parte e dessas discussões não resultar em um 

acordo, o termo redigido ao final da sessão conterá apenas disposições com as quais elas 

tenham concordado expressamente. Nada pode ser feito contra a sua vontade e o mediador 

deve destacar que, nesse sentido, a participação das partes é voluntária. 

Ao tratar do mediador, dispõe que é uma pessoa selecionada para exercer o munus 

público de auxiliar as partes a compor a disputa. No exercício dessa importante função, ele 

deve agir com imparcialidade e ressaltar às partes que ele não defenderá nenhuma delas em 

detrimento da outra – pois não está ali para julgá-las e sim para auxiliá-las a melhor entender 

suas perspectivas, interesses e necessidades. 

O mediador, uma vez adotada a confidencialidade, deve enfatizar que tudo que for dito 

a ele não será compartilhado com mais ninguém, excetuado o supervisor do programa de 

mediação para elucidações de eventuais questões de procedimento. Observa-se que uma vez 

adotada a confidencialidade, o mediador deve deixar claro que não comentará o conteúdo das 

discussões nem mesmo com o juiz. Isso porque, segundo o manual, o mediador deve ser uma 

pessoa com que as partes possam falar abertamente sem se preocuparem com eventuais 

prejuízos futuros decorrentes de uma participação de boa fé na mediação. 

No que se refere à estrutura do processo de mediação, o manual índia a flexibilidade 

procedimental necessariamente. Pois segundo consta, apesar da mediação ser composta por 

um conjunto de atos coordenados lógica e cronologicamente e de ser útil ter uma estrutura a 

seguir, 
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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 (tal 

posicionamento não considera os prazos estipulados para finalização nem os aspectos técnicos 

vinculantes). 

Entende-se ainda ser mais produtivo se os mediadores não se apresentarem como 

figuras de autoridades (apesar disso, em regra, apenas servidores e juízes podem participar 

dos cursos de mediação dos Tribunais). Alega-se que a autoridade do mediador seria obtida 

pelo nível de relacionamento que ele conseguir estabelecer com as partes. E o uso de um tom 

de conversa, sem maiores formalidades, estimularia o diálogo. 

Em suma, o CNJ expressa sua intenção de que a autocomposição seja abordada não 

apenas com a utilização de técnicas apropriadas, mas também com a incorporação dessas 

técnicas pelo mediador na sua atividade, a despeito do tempo e da qualidade da formação 

oferecida, como já colocado. Uma vez que o treinamento de mediadores se baseia e se garante 

na utilização de abordagens pedagógicas rasas, objetivas e com pouco tempo para a 

maturação.  

 

  

3 AS TEORIAS HABERMASIANAS COMO FUNDAMENTO TEÓRICO PARA A 

COMPREENSÃO DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  

 

 

3.1 Análise do Direito sob a perspectiva habermasiana 

 

 

A sociedade moderna surgiu representando um novo tempo - que se liberta de dogmas 

religiosos e da estratificação –, passando a se estruturar em diversos sistemas mais 

especializados e complexos. Com a mudança de uma sociedade estratificada para uma 

sociedade regida pelo elemento “trabalho”, aumentou-se as possibilidades de ação dos atores 

sociais, assim como suas expectativas. Nesse sentido, incrementou-se também a importância 

do direito, na medida em que este serve como estrutura normativa da coletividade. 

A pesquisa, portanto, trará nesse capítulo, uma análise sobre os pontos de vista do 

grande sociólogo do direito - Jürgen Habermas, conhecido por sua teoria da ação 

comunicativa e pela ética do discurso. No que se refere à evolução da sociedade e à posição 

do direito, muitos autores teorizaram sobre quando surgiu essa ideia de moderno. 
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O conceito clássico de Modernidade é associado a Hegel. Porém, a palavra 

“modernus” surgiu em fins do século V, como forma de se distinguir o novo tempo “cristão” 

do antigo tempo “pagão”, ou seja, como forma de sintetizar a ideia de um novo tempo, de 

uma nova época. Daí Hegel retratar o período Pós-Revolução Francesa e Pós-Iluminismo 

como moderno e iniciar uma reflexão desse novo tempo à luz de uma crítica da razão. Esta 

serviria de apoio à modernidade, a fim de dar razões plausíveis à adoção desse novo modelo, 

assim como ajudaria na produção de novas regras a partir dela própria (HABERMAS, 2001). 

Surgia assim, nesse novo tempo, uma modernidade teoricamente autoconsciente, 

autodeterminada e autorrealizável, que balizava sua estrutura no “princípio da subjetividade”, 

não aceitando nada como incontestável. Mas despontava também, com esse novo tempo, uma 

complexidade social que a todo o momento crescia e que acabava por gerar diferenciação, 

decomposição da sociedade em sistemas parciais e quebra da tradição do mundo da vida. 

(HABERMAS, 2001). 

Insta destacar também o aspecto procedimental do direito moderno presente nas 

palavras de Habermas, como coloca Joaquim Leonel de Rezende Alvim (2006) em seu livro: 

 

“(...) faz-se importante, de imediato, esclarecer que o aspecto procedimental 

do direito moderno tratado por Habermas não é aquele ligado a um aspecto 

de formalização do processo e compreendido no âmbito do Direito 

Processual. (...) Com efeito, sua compreensão liga-se a um procedimento-

deliberativo. Como afirma Habermas: “Do ponto de vista da teoria do 

direito, as ordens jurídicas modernas podem tirar sua legitimação somente da 

ideia de autodeterminação; com efeito, faz-se necessário que os cidadãos 

possam se conceber a todo momento como autores do direito ao qual eles 

são submetidos enquanto destinatários.” 

 

 E nesse contexto de reflexões sobre o direito moderno, é importante ressaltar também 

o que ainda nos lembra o autor (2006), ressaltando que: 

 

“(...) não obstante esta ser uma visão “nova” sobre o direito, Habermas não 

considera que é esta visão que institui tais aspectos procedimentais no 

direito. Ela somente faz uma reconstrução do direito moderno mostrando 

certas características que não estavam presentes nas diferentes teorias 

(“tradicionais-modernas” e “contemporâneas”) do direito.”  

 

Habermas (1989 e 1997a) analisa as sociedades modernas pela visão da teoria 

comunicativa e da ética do discurso e sua evolução pelo desenvolvimento do juízo, do sistema 

moral e jurídico. Assim, por meio da teoria do agir comunicativo, substitui a razão prática 
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pela comunicativa, transportando o conceito de razão para o medium linguístico, o que lhe 

retira a carga do componente moral e lhe dá nova conceituação. 

Tal conceito de “razão prática” surge com a modernização, significando a habilidade 

de motivar imperativos segundo critérios de subjetividade e racionalidade de fins. Nesse 

sentido, estaria ligada à adequação a fins estratégicos e juízos morais, sendo fonte de normas. 

A razão comunicativa, ao contrário da razão prática, já não é mais fonte de normas do 

agir. Possui apenas uma substância normativa, visto que os envolvidos na comunicação não se 

apoiam em fatos, mas sim em idealizações. Daí surgirem discursos, argumentos capazes de 

servirem para uma intersubjetividade mais elevada, em que o interesse próprio deve-se 

harmonizar com o coletivo, ao mesmo tempo em que examina a validade, adequação de 

mandamentos morais e seu cabimento (HABERMAS, 1997a).  

Mas a teoria do agir comunicativo discorda dessa ideia. Entende que tal posição faz a 

comunicação sobre o que seja jurídico e injurídico perder o seu sentido social-integrador, eis 

que as normas e os atos jurídicos jamais refletiriam procedimentos de entendimento racionais. 

Além disso, nesse mesmo sentido, os argumentos perderiam seu valor essencial, uma vez que 

serviriam apenas como meio utilizado pelo sistema jurídico para convencer a si próprio e os 

outros de suas decisões (HABERMAS, 1997a).  

A teoria da ação comunicativa, diferentemente, sustenta um cerne de 

autoentendimento, capaz de formar uma consciência comum, não um “consenso funcional”. 

Isso porque, na ação comunicativa, a institucionalização das ideias e anseios seria guiada para 

a difusão, mas suas fronteiras seriam permeáveis, havendo influências recíprocas ao invés de 

fechamento. Os participantes, assim, suspenderiam a faceta de observadores e passariam a 

seguir a faceta de falantes e ouvintes, tentando ajustar interpretações comuns da situação e 

harmonizar entre si os seus respectivos planos de ação (HABERMAS, 1997a e 2002). 

Os indivíduos, portanto, necessitam dialogar e agir, uns com os outros, a fim de se 

entenderem sobre o que ocorre e sobre o que ambicionam produzir. O conceito de 

racionalidade, dessa maneira, é visto pela ótica do consenso, e somente conseguido através de 

uma intersubjetividade comunicacional compartilhada pela comunidade. (HABERMAS, 

2002) 

Ademais, os diferentes mundos da vida, aqui entendidos como “sistemas parciais 

altamente especializados para os domínios funcionais da reprodução cultural, da integração 

social e da socialização”, não se conservam incompreensíveis um para outro. A cultura, a 

sociedade e as estruturas da personalidade pressupõem-se reciprocamente, e o direito deve ser 

capaz de mediar esse mundo da vida com os sistemas sociais funcionais. Este, como resolução 
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autêntica que se tornou reflexiva, sendo parte do mundo da vida, possui em suas ações o 

medium, por meio do qual as instituições se reproduzem (HABERMAS, 1997a). 

Sob essa perspectiva, a teoria comunicativa tenta assimilar o conflito decorrente de 

condições factuais impostas e sua força de validade, ou seja, a chamada “tensão entre 

facticidade e validade”, no intuito de edificar e manter as ordens sociais existentes. E, para 

tanto, conta com a eficácia de atos que se realizam através da fala, orientados ao entendimento 

(HABERMAS, 1997a).  

 

 

3.2 A Facticidade e Validade em Habermas 

  

 

Em sua obra sobre o tema, Habermas dedica a primeira parte (caps. I e II) a explicar a 

tensão entre facticidade e validade e a metodologia crítico-reconstrutiva com que pretende 

abordá-la. A segunda parte (caps. de III a VI), ele utiliza para reconstruir a autocompreensão 

das ordens jurídicas modernas e configurar as várias manifestações da tensão interna entre 

facticidade e validade a partir de conceitos e teses da teoria do discurso. 

Já na terceira parte da obra (caps. de VII a IX) enfrenta o desafio de tornar a 

autocompreensão reconstruída do direito moderno plausível do ponto de vista empírico (com 

um modelo deliberativo de legislação e de esfera pública) e fornecer um diagnóstico do tempo 

com vista ao presente e ao futuro da democracia (com a ideia de passagem do paradigma 

social ao procedimental). 

 

 

3.2.1 Primeira Parte: Capítulos I e II 

 

 

O fio condutor da obra é a tensão entre facticidade e validade, que Habermas tematiza 

no Cap. I e desenvolve em todos os demais. Segundo Habermas, a referida tensão se desloca 

da linguagem para o direito. 

Na linguagem, a tensão se manifesta tanto no âmbito semântico, porque o sentido de 

conceitos gerais ao mesmo tempo se vincula ao contexto de enunciação e o ultrapassa, quanto 

no âmbito pragmático, porque as pretensões de validade ao mesmo tempo assumem 
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compromissos com condições concretas e falíveis e se projetam para quaisquer condições 

futuras ou não conhecidas. 

As normas jurídicas assumem a tensão da linguagem e dão a ela forma particular: no 

que se refere ao seu conteúdo, normas jurídicas pretendem ser ao mesmo tempo normas de 

liberdade e normas de coerção, enquanto, no tocante à sua produção, pretendem ser ao mesmo 

tempo positivas e legítimas. Esta dupla tensão, entre liberdade e coerção e entre positividade e 

legitimidade, são dois aspectos do que Habermas chama de tensão interna entre facticidade e 

validade: interna porque relativa à própria autocompreensão das ordens jurídicas modernas, 

sem confrontá-la ainda com sua realização empírica. Quando abordado, este confronto 

conduz, por sua vez, a uma segunda tensão, a tensão externa, neste caso entre uma 

compreensão normativa do direito e da democracia e uma compreensão realista dos processos 

empíricos de luta pelo poder e defesa de interesses. 

Para mostrar o método com que é possível explicar o direito moderno a partir da 

tensão entre facticidade e validade, Habermas mostra, no Cap. II, as insuficiências dos dois 

tipos de abordagem do direito que resultaram do desencantamento das modernas teorias 

contratualistas por obra das ciências sociais: de um lado, resultaram teorias da justiça que, 

afastando-se dos processos sociais concretos, pretendem prescrever modelos abstratos e 

normativos do que a sociedade deveria ser ou fazer (Rawls aqui é usado como exemplo 

paradigmático). 

De outro, resultaram teorias da sociedade que, ignorando o peso normativo de ideias, 

valores e normas, tentam explicar as dinâmicas do direito a partir exclusivamente da coerção, 

dos interesses ou de estruturas impessoais (o positivismo jurídico e a teoria dos sistemas são 

usados como exemplos paradigmáticos). 

Em contraste com estas duas alternativas, Habermas preconiza uma análise que integre 

ideias e interesses, isto é, que considere que processos sociais em geral, e jurídicos em 

especial, têm como ponto de partida interesses, mas estes só se podem afirmar na medida em 

que se amparem em ideias através das quais se tornem generalizáveis, isto é, se provem como 

interesses de todos. Sem a facticidade dos interesses, as ideias seriam pura abstração; mas, 

sem a validade das ideias, os interesses seriam pura violência. 

 

 

3.2.2 Segunda Parte: Capítulos III a VI 
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Na segunda parte (capítulos III a VI), dedicada, como dissemos acima, à reconstrução 

da autocompreensão das ordens jurídicas modernas com os conceitos da teoria do discurso, 

Habermas toma os direitos humanos e a soberania popular como as duas fontes de legitimação 

do direito moderno, integrando ambos mediante a ideia de um jurisconsórcio entre cidadãos 

livres e iguais que regulam reciprocamente suas condutas por meio do direito positivo 

(capítulo III). 

Tal regulação, para ser legítima, tem que servir-se do princípio do discurso e da forma 

do direito, da interação dos quais resulta um rol de cinco grupos de direitos fundamentais 

insaturados, incluindo tanto direitos de proteção da autonomia privada como direitos de 

participação para exercício da autonomia pública, cuja concretização depende da obra do 

legislador político em condições contextuais. 

Contudo, para ter legitimidade e efetividade, esta legislação positiva deve assumir a 

forma de transformação de poder comunicativo em poder administrativo (capítulo IV): 

transição de um poder comunicativo gerado num discurso político amplo – formado de 

argumentos pragmáticos, éticos e morais e negociações justas e regulado pelo princípio 

majoritário – para o poder administrativo – que executa decisões mediante controle e coerção 

e é regulado pelos princípios de estrita legalidade da ação e de separação dos poderes. 

Desta forma a teoria do discurso reconstrói a ideia de constituição e legislação. Para 

tratar, contudo, da aplicação do direito, Habermas dedica um capítulo (o V) à racionalidade da 

jurisdição e outro (o VI) ao controle judicial de constitucionalidade. No que se refere ao 

primeiro tema, adota o modelo dworkiniano de interpretação por meio de princípios 

deontologicamente concebidos e de reconstrução interpretativa do direito com vista à única 

resposta correta, mas substitui o monologismo do juiz Hércules por um discurso jurídico que, 

no processo judicial de aplicação do direito, dá à tomada de decisão a forma de uma busca 

cooperativa pela melhor resposta. 

Já no tocante ao controle judicial de constitucionalidade, rejeita a interpretação liberal 

desta instituição como proteção de direitos fundamentais anteriores e superiores à vontade 

majoritária, mas rejeita também a interpretação republicana de que as decisões das cortes 

constitucionais insuflam na política “morta” do cotidiano democrático a política “viva” dos 

momentos revolucionários e constituintes, porque a teoria do discurso permite ver a 

constituição como um projeto aberto de inclusão e reinterpretação de conteúdos, sendo o 

controle de constitucionalidade a oportunidade de cada época de retomar o diálogo sobre as 

condições do jurisconsórcio entre cidadãos livres e iguais. 
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3.2.3 Terceira Parte: Capítulos VII a IX 

 

 

Com isso, considera haver reconstruído, com os recursos da teoria do discurso, a 

autocompreensão das ordens jurídicas modernas, explicando como lidam com suas tensões 

internas entre, de um lado, liberdade e coerção e, de outro lado, legitimidade e positividade. 

Na terceira parte da obra, Habermas transita para o exame da tensão externa entre facticidade 

e validade, isto é, a tensão entre as exigências idealizantes desta autocompreensão das ordens 

jurídicas e os processos concretos de sua realização, permeados de interesses e distorções. 

Trata-se de mostrar que o modelo idealizado da relação entre direito e democracia 

pode ter plausibilidade empírica. Para isto, dedica um capítulo (o VII) ao processo de 

legislação e outro (o VIII) ao funcionamento da esfera pública. 

No primeiro, mostra que um modelo realista de circulação do poder pode partir da 

disputa de interesses no nível pragmático e elevar-se, mediante a pressão da necessidade de 

acordo, a questões éticas e morais e negociações justas com as quais se possa explicar que a 

legislação carregue a presunção de racionalidade comunicativa e procedimental (desta forma, 

demandas de interesse particular são obrigadas a assumir a forma de demandas pelo igual 

interesse de todos). 

Já no segundo, explica que a instância legislativa recepciona e filtra opiniões e 

vontades formadas e desenvolvidas numa instância social difusa, a esfera pública, responsável 

pela captação e reverberação de temas e reivindicações que afligem indivíduos e grupos 

sociais específicos (desta forma, opiniões e interesses individuais ou particulares podem 

chegar a converter-se em demandas coletivas discutidas socialmente). 

No último capítulo da obra (o IX), Habermas fornece seu diagnóstico do tempo 

presente com vista ao futuro. Servindo-se do conceito de paradigma do direito – isto é, um 

pano de fundo social com o qual os direitos são interpretados e aplicados em cada época –, 

explica a transição do paradigma liberal ao paradigma social como fundada na insuficiência 

da liberdade e igualdade apenas formais, carentes de complementação com condições 

materiais de gozo concreto, e explica a transição do paradigma social ao ainda nascente 

paradigma procedimental como fundada na complementaridade entre autonomia privada e 

autonomia pública, que força que, para proteção da autonomia privada de cada indivíduo ou 

grupo segundo suas próprias demandas e necessidades, seja necessário o fortalecimento de 

sua autonomia pública de participar e interferir na engenharia das leis e das políticas que a ele 

se aplicam. 
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O caminho para reafirmar o caráter emancipatório do direito e da democracia em 

nosso tempo seria, pois, o fomento da autonomia pública, que os paradigmas liberal e social, 

ao tentarem proteger a autonomia privada por meios formais e econômicos ou materiais e 

burocráticos, teriam ambos negligenciado ou ameaçado. 

 Logo no Primeiro volume de Facticidade e Validade, ele nos explica como é possível 

surgir a integração social através das energias aglutinantes de uma linguagem compartilhada 

intersubjetivamente. Esta impõe limitações pragmáticas aos sujeitos desejosos de utilizar 

essas forças da linguagem, obrigando-os a sair do egocentrismo e a se colocar sob os critérios 

públicos da racionalidade do entendimento (é diferença do modelo Hobbeziano). 

Nesta ótica, a sociedade se apresenta como um mundo da vida estruturado 

simbolicamente, que se reproduz através do agir comunicativo. Isso não impede o surgimento 

de interações estratégicas no mundo da vida. Essas, porém, não têm o mesmo caráter das de 

Hobbes ou da teoria do jogo: elas não são mais entendidas como mecanismos para a produção 

de uma ordem instrumental. 

Interações estratégicas têm o seu lugar num mundo da vida enquanto pré-constituído 

em outro lugar. Mesmo assim, porque o que age estrategicamente mantém o mundo da vida 

como um pano de fundo; porém neutraliza-o em sua função de coordenação da ação. Ele não 

fornece mais adiantamento do consenso, porque o que age estrategicamente vê os dados 

institucionais e os outros participantes da interação apenas como fatos sociais. No enfoque 

objetivador, um observador não consegue entender-se com eles como se fossem segundas 

pessoas (é necessário ver como se fosse parte de um todo). 

 No capítulo Para reconstrução do direito: o sistema dos Direitos, entendemos toda a 

base dos conceitos utilizados posteriormente de direitos objetivos, subjetivos e 

intersubjetivos. Uma teoria crítica da sociedade não pode limitar-se a uma descrição entre 

norma e realidade, servindo apenas de perspectiva do observador. Faremos aqui uma 

autocompreensão das ordens jurídicas modernas, analisando a tensão entre facticidade e 

validade que permeia o sistema dos direitos em sua totalidade, característica do modo 

ambivalente da validade jurídica. 

 O conceito de direito subjetivo desempenha uma papel fundamental na moderna 

compreensão do direito. O direito subjetivo corresponde ao conceito de ação subjetiva: 

direitos subjetivos estabelecem os limites no interior dos quais um sujeito está justificado a 

empregar livremente a sua vontade. Eles definem liberdades de ações iguais para todos 

indivíduos e pessoas jurídicas, tidas com portadoras de direitos.  
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  Isso se apoia no princípio geral do direito de Kant e no princípio de justiça de Rawls, 

a ideia de igual tratamento, já contida no conceito de direito, na forma de leis gerais abstratas, 

todos os sujeitos têm os mesmos direitos. 

 O direito moderno se adequa especialmente a integração social de sociedades 

econômicas que, em domínios de ação neutralizados do ponto de vista ético, dependem das 

decisões descentralizadas de sujeitos singulares orientados pelo próprio sucesso. É necessário 

a integração social através de entendimentos de sujeitos que agem comunicativamente, que 

permite a aceitação de pretensões de validade.  

 O direito moderno tira dos indivíduos o fardo das normas morais e transfere para as lei 

que garantem a compatibilidade e as liberdades de ação. A legitimidade se obtém através de 

processos legislativos, que por sua vez, se apoia em princípios da soberania do povo. Com o 

auxílio dos direitos que garantem aos cidadãos o exercício de sua autonomia política, deve ser 

possível explicar o paradoxo da legitimidade através da legalidade.  

 Nesse paradoxo, por um lado, os direitos do cidadão abrem a esfera da liberdade de 

arbítrio, onde também estão os direitos políticos, que podem ser interpretados como 

liberdades de ações subjetivas, as quais fazem simplesmente do comportamento legal um 

dever, portanto liberando motivos para um comportamento conforme regras. De outro lado, o 

processo legislativo democrático precisa confrontar os seus participantes com as expectativas 

normativas das orientações do bem da comunidade, porque ele próprio tem que extrair a sua 

força legitimadora do processo de um entendimento dos cidadãos sobre regras de convivência. 

  Para estabilização das expectativas nas sociedades modernas, o direito precisa 

conservar um nexo interno com força socialmente integradora do agir comunicativo. Esse 

nexo problemático entre liberdades privadas subjetivas e autonomia do cidadão. A relação não 

esclarecida entre direitos subjetivo x direito público, no âmbito da dogmática jurídica e a 

concorrência entre direitos humanos x soberania do povo, revelam que até agora não se 

harmonizou satisfatoriamente a autonomia pública e privada. Trata-se de uma herança 

metafísica do direito natural, consistente da subordinação do direito positivo ao direito natural 

ou moral, que o princípio da democracia não pode ser subordinado ao principio moral.

 Assim podemos dizer que ele discute a soberania popular e direitos humanos, cujo 

debate é moderno, destacando a existência de duas posições, uma marcada pelo 

jusnaturalismo, que sustenta a existência de direitos humanos como inerentes a natureza 

humana, de conteúdo pré-político, existindo ainda um segunda vertente que defende que as 

normas nascem da esfera política, através da ação legislativa.  
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  Logo, Habermas defende uma concepção que concilie os direitos humanos e 

soberania popular, bem como que torne possível conciliar direitos privados e interesse 

público, o que se daria através da aplicação da ética do discurso, fincada na teoria do agir 

comunicativo e na democracia deliberativa. 

 Habermas critica o jusnaturalismo, tendo em vista que seus fundamentos não 

nasceriam de uma crítica realizada de modo racional, na medida em que tais valores não 

seriam frutos de discussão, pois seriam pré-políticos, não se adequando a modernidade. 

 Habermas também critica Hobbes que no contrato social defende que o ser humano 

possui uma natureza má, buscando impor os seus interesses, levando a uma insegurança e a 

um estado de guerra. Desta forma, todos viveriam em constante ameaça, surgindo daí a 

necessidade de se criar um contrato social, que seria necessariamente justo e, por conseguinte 

todas as leis por ele formuladas seriam justas e legítima, impedindo a discussão de posterior 

legitimidade, mas que na verdade é um sistema de egoísmo ordenado, não tendo participação 

popular. 

 Habermas também faz crítica ao positivismo jurídico, na medida em que este ao 

dissociar a moral do direito também comete um erro, pois a legitimidade da ordem jurídica 

decorria da observância do processo legislativo. Desta forma, bastaria assumir o controle e 

através do processo legislativo, alterar os valores existentes sem que estes efetivamente 

representem os valores daquela sociedade, razão pela qual seria possível a existência da 

formulação de leis, que muito embora tenham sido criadas através do devido processo legal, 

mas que não gozariam de legitimidade, uma vez que não representariam os interesses do 

povo.  

 Portanto, Habermas defende um direito positivado, todavia que seja fruto de uma 

política deliberativa, cujo pano de fundo seria a ética do discurso, que possibilitaria uma 

cidadania ativa. Defende a ampliação dos direto humanos por acreditar que temos diversas 

sociedades e as mesmas precisam sem respeitadas, seguindo assim deveríamos universalizar 

os direitos humanos, mas através do agir comunicativo e respeitando acima de tudo as 

diferenças de eticidade e as morais já existentes em cada uma delas. 

 Apresentando assim essas bases teóricas, e ainda incluindo Kant com o texto resposta 

à pergunta: o que é esclarecimento quando as pessoas devem sim se tornar maiores na 

acepção da palavra, quando elas devem se tornar responsáveis pelo que elas fazem, em falar 

em seus próprios nomes, o que queremos com a mediação é nada mais que fazer com as 

pessoas se tornem responsáveis em construir um mecanismo de solução de conflitos sem o 

Estado, fazendo elas mesmas a construção de uma solução com intermédio do mediador. 



83 

3.3 A teoria do “agir comunicativo” e a mediação 

 

 

Para o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, as sociedades atuais, pós-

convencionais, complexas, estão estruturadas em condições precárias de integração social, 

arranjos que potencializam os conflitos, dificultam a formação de unidades axiológicas e 

impedem a emancipação do homem. Em meio a esse cenário, os indivíduos dirigem suas 

ações por critérios de racionalidade meramente instrumentais, voltados à busca de interesses 

próprios, espelhados através de cálculos de vantagens e decisões arbitrárias. Atua-se sobre o 

outro e não com o outro, isto é, um “agir racional com direção a fins”, meramente estratégico. 

Para Habermas (1989), as interações comunicativas são aquelas em que: 

 

“(...) as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus planos de 

ação, o acordo alcançado em cada caso medindo-se pelo reconhecimento 

intersubjetivo das pretensões de validez. No caso de processos de 

entendimento mútuo linguísticos, os atores erguem com seus atos de fala, ao 

se entenderem uns com os outros sobre algo, pretensões de validez, mais 

precisamente, pretensões de verdade, pretensões de correção e pretensões de 

sinceridade, conforme se refiram a algo no mundo objetivo (enquanto 

totalidade dos estados de coisas existentes), ou a algo no mundo social 

comum (enquanto totalidade das relações interpessoais legitimamente 

reguladas de um grupo social) ou a algo no mundo subjetivo próprio 

(enquanto totalidade das vivências a que têm acesso privilegiado). Enquanto 

que no agir estratégico um atua sobre o outro para ensejar a continuação 

desejada de uma interação, no agir comunicativo um é motivado 

racionalmente pelo outro para uma ação e adesão – e isso em virtude do 

efeito ilocucionário de comprometimento que a oferta de um ato de fala 

suscita.” 

 

A teoria da ação comunicativa e ética discursiva, de Habermas, busca entender a 

moralidade sob a visão filosófica, sociológica e psicológica, apresentando a ética discursiva 

como sendo parte da ação comunicativa, que com ela se confunde. 

Sales (2004), analisando esta teoria habermasiana, afirma que: 

 

A Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas (Theorie des 

Kommunikativen Handels), procura um conceito comunicativo de razão e 

um novo entendimento da sociedade, ou seja, sociedade na qual os 

indivíduos participam ativamente das decisões individuais e coletivas 

conscientemente, ensejando-lhes a responsabilidade por suas decisões. Essa 

teoria entende o indivíduo como ente participativo que antes de agir avalia as 

possíveis consequências, tendo em vista, por exemplo, as normas e sanções 

apresentadas pelo ordenamento jurídico do país. Não agem, portanto, 

mecanicamente. 
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Para o filósofo, a ética discursiva tem a linguagem como o instrumento que 

possibilitará as interações necessárias entre os três caminhos acima identificados (filosofia, 

sociologia e psicologia), ou seja, a que propiciará a unidade na interdisciplinaridade. 

A perspectiva sociológica da teoria da ação comunicativa diz respeito a dois tipos de 

ação, que Habermas identifica como: ação instrumental e ação comunicativa. As sociedades 

que possuem locais onde há a prevalência da ação instrumental, são identificadas pelo 

filósofo, como mundo sistêmico e aquelas nas quais a prevalência é da ação comunicativa, a 

identificação é de mundo vivido ou mundo da vida. 

Citadino (2004), contextualizando Habermas, afirma que “a ação comunicativa, por 

facilitar o diálogo acaba por trazer uma melhor decisão para os indivíduos e diferentemente 

do mundo sistêmico, o mundo da ação comunicativa é, o mundo vivido ou o mundo da vida”. 

A ação comunicativa “(...) modifica a relação entre os indivíduos, transformando o subjetivo 

em intersubjetivo, possibilitando maior compreensão do individual, e do coletivo e do bem 

estar social, permitindo a organização social, a elaboração e a validação de normas (...)” 

(SALES, 2004). 

O indivíduo, para a teoria do agir comunicativo é possuidor de capacidade de 

autorreflexão e crítica, pois antes que inicie o seu agir, irá avaliar as consequências de suas 

ações, atuando, portanto, com mais consciência, o que possibilitará uma modificação do 

mundo. Com isso, Habermas, “(...) amplia o conceito de racionalidade e designa como 

racionais os indivíduos que, frente aos seus padrões valorativos, tem a capacidade de adotar 

uma atitude reflexiva e, portanto, crítica (...)” (CITTADINO, 2004). 

Assim, Habermas (1999), fazendo uma ponte com a psicanálise e a atuação do 

terapeuta (visão freudiana), acredita que tem pessoas que se comportam irracionalmente, pois 

acabam se enganando no seu autoconhecimento, enquanto que existem pessoas que 

conseguem ter uma atitude reflexiva sobre sua subjetividade e através da autorreflexão tem 

condições de se liberarem de suas ilusões e fantasias que foram adquiridas com a própria 

vivência. 

Portanto, fica clara a necessidade de se ultrapassar o processo comunicativo 

característico do mundo da vida para se ingressar no processo de racionalidade reflexiva e 

crítica, ou seja, a argumentação. 

Neste sentido, os sujeitos têm capacidade de linguagem e ação e podem estabelecer 

práticas argumentativas, através das quais há uma garantia intersubjetiva de compartilhamento 

de um contexto comum, de um “mundo da vida”. Com isso, há um despertar para o indivíduo 

quanto suas responsabilidades como membros da sociedade, e como decorrência deste 
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despertar, desta modificação, surge uma compreensão não só das manifestações individuais, 

mas também daquelas ocorridas no mundo à volta, o que acaba possibilitando o 

entendimento, cooperação e solidariedade permitindo, portanto, uma compreensão maior dos 

fenômenos individuais, propiciando uma melhor percepção dos sentimentos entre os 

envolvidos. 

Nesta perspectiva de interação, “(...) há desta forma, uma inter-relação entre sujeito e 

sociedade, que se processa através de estruturas linguísticas, formando aquilo que Habermas 

designa por intersubjetividade” (CITTADINO, 2004), sendo esta o direcionamento para o 

qual se volta a ética discursiva. 

Temos, portanto, a construção de relações sociais apoiadas no princípio da 

reciprocidade. Os processos se legitimam quando há o entendimento dos cidadãos acerca das 

regras de sua convivência, o que somente é possível quando há comunhão de valores. Neste 

caso, temos todos os interessados atuando ativamente, falando, agindo, intervindo, fazendo 

afirmações, trazendo problemas, apresentando novas declarações e tudo sempre nas mesmas 

condições de igualdade e com liberdade de comunicação, condições estas totalmente 

favoráveis ao diálogo e que Habermas identificou como sendo uma ética discursiva. 

As pessoas se valem da argumentação para buscar o entendimento e justamente, esta 

argumentação racional, tem o condão de fazer com que as partes possam se convencer 

mutuamente da veracidade das afirmações e declarações mútuas. O entendimento entre as 

pessoas depende da argumentação entre elas (SALES, 2004). 

Como já afirmado, a formação discursiva da vontade que permite a interação 

comunicativa com a utilização do melhor argumento, propiciará aos sujeitos a possibilidade 

de promoverem mudanças sobre algumas de suas convicções e com isso encontrarem razões 

para seus atos. Assim, os próprios sujeitos orientarão suas ações alcançando a “situação ideal 

de fala” proposta por Habermas. 

Portanto, Habermas propõe uma teoria crítica da sociedade, que tem no agir 

comunicativo o principal mecanismo de realização de entendimentos entre sujeitos, os quais 

formam uma consciência moral dirigida por princípios de justiça, com igual respeito por cada 

um dos integrantes do corpo social e consideração dos interesses de todos, orientados pela 

ideia de reciprocidade. Assim, formam-se consensos com base nesses ideais de justiça e 

solidariedade social. 

Esta forma de restabelecer o consenso, com o uso de argumentos sobre o qual se 

constrói uma razão comunicativa nos moldes proposto por Habermas, tem como fundamento 

a existência de uma sociedade fraterna, que tem como pilares a amizade e a solidariedade, 
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permitindo que as partes possam decidir suas próprias lides, promovendo o diálogo e a 

cooperação entre si. 

Lia Sampaio (2007) traz conceito bem definido a respeito do tema, dizendo que “a 

mediação é um processo pacífico de resolução de conflitos em que uma terceira pessoa, 

imparcial e independente, com a necessária capacitação, facilita o diálogo entre as partes para 

que melhor entendam o conflito e busquem alcançar soluções criativas e possíveis”. 

Isso porque, em concordância com o expresso no “agir comunicativo” de Habermas, a 

mediação busca, através de um mediador neutro e imparcial, que não pode dar palpites ou 

sugestões, levar as partes a se desarmarem das mágoas provenientes do conflito, para poderem 

dialogar e chegarem a uma solução aceitável. Portanto, preocupa-se também com a 

preservação dos vínculos existentes entre as partes envolvidas no conflito, que juntas irão 

compor uma decisão final própria (BRAGA NETO, SAMPAIO e CASTALDI, 2007): 

 

“Os objetivos propostos pela mediação são diversos e variam de acordo com 

os doutrinadores que tratam do tema, bem como da instituição a que a 

atividade se destina. Dentre as diversas possibilidades, temos as funções de: 

aliviar o congestionamento do Judiciário; facilitar o acesso e envolver a 

comunidade na resolução de conflitos; Diminuir os custos na resolução dos 

conflitos; Propiciar maior rapidez na resolução de conflitos; Preservar a 

comunicação futura e a relação entre as partes, etc. Mas, em geral, todos os 

autores concordam que o objetivo principal da mediação é que as partes 

envolvidas cheguem a um acordo voluntário e aceitável por ambas. Gláucia 

Falsarelli Foley (2009), ressalta que: Não raro, os “clientes da justiça” 

sentem-se excluídos do processo conduzido por seus advogados, os quais 

fornecem estratégias baseadas na interpretação da lei que e no interesse 

imediato das partes. Muitos clientes ficam intimidados com a formalidade do 

processo de adjudicação e sentem que não estão aptos a participar de forma 

ativa. Trata-se da “advocacia ritualística”, conforme denomina W. Simon, 

pela qual “os litigantes não são os sujeitos da cerimônia, mas os pretextos 

para ela”.”  

   

Da mesma forma, Habermas, em sua teoria da ação comunicativa, propõe uma 

estrutura dialógica, em que os indivíduos são encorajados a adotar as perspectivas não só 

pessoais, mas também do coletivo afetado antes de decidir qual a validade de uma dada 

norma. Desta forma, o indivíduo tem condições de examinar proposições normativas por meio 

de um diálogo aberto.  

Assim, o indivíduo se torna sujeito de suas relações – sejam elas conflituosas ou não – 

tendo, sob esse aspecto,  voz para exprimir os seus anseios, dúvidas, angústias e expectativas. 

Percebe-se que, por este caminho, o mesmo se torna interlocutor direto dessas relações. 
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Tomando o conceito de “agir comunicativo” desenvolvido Jürgen Habermas como 

pressuposto básico para uma relação entre sujeitos iguais no diálogo, entendemos que a 

prática da mediação estimula este agir em uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo 

conflito, pela relação adversarial e competitiva, ou seja, do predomínio do agir instrumental. 

A mediação pode ser, portanto, uma via alternativa para construção de um “espaço público 

democrático” (HABERMAS, 1989). 

Ainda, a proposta que se apresenta através das técnicas desse método inclui uma 

mudança de paradigma, pela qual substitui-se a relação adversarial por uma relação 

consensual, a fim de se alcançar a pacificação social. Ou seja, a mediação possibilita a 

emancipação do indivíduo e, consequentemente, da comunidade na qual está inserido, 

permitindo que sejam averiguados os reais interesses das partes e a resolução integral do 

conflito existente.  

É justamente por isso que Habermas destaca o papel primordial que tem a linguagem 

na interação humana, expondo que (COUTINHO, 2005):  

 

“(...) no caso da ação comunicativa a linguagem se constitui num meio capaz 

de possibilitar inteiramente o entendimento mútuo. A linguagem se 

apresenta, então, como motor da integração social, tendo a comunicação 

como o veículo de construção de uma identidade comum entre indivíduos. 

(...)”  

 

Assim, portanto, destaca-se que a ação comunicativa vem ao encontro do que é 

proposto pela mediação, pois temos a possibilidade de que os indivíduos, baseados em sua 

vontade autônoma, sejam capazes de decidir as questões éticas e morais que se colocam a 

partir da vivência social, a fim de se alcançar um acordo coletivo. Desta maneira, a 

comunicação ganha espaço novamente no âmbito da esfera pública, tornando-se um princípio 

que o constitui centralmente. 

As teorias de Habermas contribuem para a reflexão a respeito do processo de 

mediação e suas possíveis contribuições no sentido de aproximar as decisões das lides de 

soluções mais concretas e eficazes, em que as partes podem efetivamente construir um 

pensamento conjunto, legitimando efetivamente seus desfechos. Pois, num cenário em que 

temos soluções construídas, e não impostas, trabalhadas para um consenso entre os 

envolvidos, através do diálogo, percebe-se o desenvolvimento de sentimentos morais como 

inclusão do indivíduo, de proteção e satisfação com os resultados. 

Esse mediador deve também estar com o mesmo viés de construção de um agir 

comunicativo, onde vai propor e não impor as partes soluções de conflitos. A ideia principal é 
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que cada um sendo responsável por si, tenha a possibilidade de além da legalidade, ou seja, 

além do que está imposto na norma, na legislação, consiga através de um discurso 

comunicativo, consiga então construir uma legitimidade para essa norma já existente e ainda 

que se sinta satisfeito com a solução do problema que foi construído com conversas. 

 Mesmo que pareça utópico, não é, e podemos observar várias formas de soluções onde 

o agir comunicativo é utilizado e vem dando certo. O mais importante é que a mediação não 

seja imposta, e que seja construída com todas as partes envolvidas na negociação, para que se 

tenha uma real construção e legitimidade de soluções de conflitos. 

  

 

3.4 Aplicações práticas para a incorporação da mediação no judiciário brasileiro 

 

 

Assim, temos que, a tese de Habermas sobre a força regeneradora da comunicação 

presente no mundo da vida centra-se na manutenção de uma instância que se sobrepõe às 

forças que levam à desintegração. Em outros termos, somente a comunicação mantém viva a 

força de autocomposição e de resistência contra a dominação dos poderes estabelecidos e 

contra as práticas discriminadoras, excludentes.   

Observar a inclusão das técnicas de mediação no judiciário brasileiro, a partir do 

conceito teórico de Habermas, inclui a aceitação da necessidade de combinar o processo da 

ilustração teórica com a vontade política de ação para a superação das contradições existentes. 

A teoria só será crítica se traduzir-se em uma prática política, que busca esclarecer as 

contradições existentes do ponto de vista ideológico, denunciando as práticas excludentes e 

discriminadoras e promovendo processo de transformação. 

Isso implica em manter uma tensão permanente entre teoria e prática com a intenção 

de envolver todos os concernidos no processo de emancipação, tanto teórica como 

praticamente. Pois, como afirma Habermas (HABERMAS, 1987c): 

  

“A mediação entre teoria e práxis só pode ser clarificada se não 

confundirmos três funções que se medem por critérios diferentes: a formação 

e o aperfeiçoamento de teoremas críticos resistentes aos discursos 

científicos; em continuação, a organização de processos de ilustração em que 

podem ser utilizados tais teoremas e postos a prova de maneira exclusiva 

mediante a iniciação de processos de reflexão desenvolvidos no interior de 

certos grupos a quem se dirigem esses processos; e, finalmente, a escolha de 

estratégias adequadas, a solução de problemas táticos, bem como, a 

condução da luta política. No primeiro nível trata-se de afirmações 
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verdadeiras, no segundo, de conclusões autênticas, no terceiro de decisões 

prudentes.”  

 

Como podemos constatar, a questão da relação entre teoria e a prática não se reduz ao 

exercício da função cognitiva ou da função técnica separadamente. Ela envolve 

concomitantemente a reconstrução pública de teorias e de práticas através da participação dos 

interessados na elaboração do processo concreto de suas vivências reais. Elas não podem 

desvincular-se, em consequência, das interpretações e das formas de proceder dos 

participantes do processo. Por isso, diz Habermas (1987c): 

  

“As decisões para a luta política não podem justificar-se teoricamente de 

antemão e impor-se como ato organizativo. A única justificação possível a 

este nível é o consenso a ser alcançado entre aqueles que dele 

participam...Uma luta política só pode conduzir-se de forma legítima sob a 

pressuposição de que todas as decisões de alcance transcendental estejam 

relacionadas com o discurso prático dos interessados. Tampouco aqui não há 

nenhum acesso privilegiado à verdade.” 

 

Para o autor, todos os concernidos, à medida que participam da discussão pública dos 

problemas que os atingem, podem e devem participar da construção das alternativas de 

solução para os mesmos, buscando o consenso. Essa é a única forma que a humanidade tem 

de construir verdades sem o uso da violência ou da força. 

Com o objetivo de responder a estas questões, é necessário analisar e avaliar o 

potencial crítico-pedagógico das teses centrais do autor sobre racionalidade, sociedade e 

formação social. Para identificar as perspectivas da teoria comunicativa para a mediação é 

essencial uma visão sobre a reconstrução que Habermas realiza da racionalidade através de 

sua teoria da ação comunicativa. 

Vemos que a mediação prioriza a relação dialógica, horizontal e participativa, de 

maneira que as partes em conflito não estejam obrigadas a se submeter a uma decisão 

coercitiva com amparo no ordenamento legal, mas, ao contrário, constroem suas próprias 

alternativas, procurando a pacificação no caso concreto, bem como a prevenção para que em 

casos posteriores esta pacificação seja buscada. Percebe-se direção contrária ao sistema oficial 

de nossos tribunais, pelo qual as partes entram em confronto diante da autoridade judicial, 

recebendo em contrapartida uma decisão coercitiva que tem amparo no ordenamento legal. 

Segundo Habermas, nesse sentido, temos a emancipação do indivíduo quando o 

mesmo toma consciência de restrições sociais e as confronta. De maneira que a combinação 

de conhecimento empírico-analítico e hermenêutico acarreta a remoção dessas restrições. 
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  E é nessa esteira que a teoria do “Agir Comunicativo” pode ser vivenciada pelos 

indivíduos que optam pela mediação como resolução alternativa de conflitos. Estas pessoas 

participam de um procedimento dialógico, onde têm a oportunidade de expor os seus 

sentimentos, argumentando sobre o seu ponto de vista, contra-argumentando falas com que 

não concordam e construindo conjuntamente possíveis soluções para o conflito existente. 

Possibilita-se, assim, que o indivíduo fale e exponha o conflito, bem como os seus 

sentimentos, proporcionando sua inclusão na comunidade que integra, podendo opinar sobre a 

melhor forma de resolvê-lo.  

A comunicação é capaz de permitir que os indivíduos possam construir decisões justas 

e legítimas, que sejam capazes de pacificar o conflito e facilitar uma melhor compreensão 

sobre os fatos que desencadearam a disputa. A utilização do diálogo representa o uso de uma 

nova forma de se observar e resolver o conflito, a mediação surge, portanto, como uma 

ferramenta para a transformação social, pois a facilitação do diálogo, com um acordo de 

entendimentos, permite que os sujeitos se reconheçam reciprocamente em seus direitos e 

deveres, o que constituirá em uma convivência harmoniosa e geradora de decisões obtidas 

consensualmente. 

É na esteira deste raciocínio, que o presente trabalho pretende demonstrar como a 

teoria habermasiana aplicada na mediação se apresenta como um instrumento importante para 

construção de um espaço público democrático, fundamentado na razão comunicativa, 

servindo não só, como uma promoção do direito fundamental de acesso à justiça, mas também 

como um importante instrumento de efetivação da cidadania, fortalecendo a participação dos 

membros daquela comunidade na vida social, restabelecendo laços, colaborando para a 

inclusão social e pacificação social. 

 

 

4 PESQUISA DE CAMPO: O CURSO DE MEDIAÇÃO PARA A OUVIDORIA DO 

TRT-RJ 

 

 

Este capítulo tratará da parte empírica do estudo, através de uma abordagem de 

inspiração etnográfica. Por isso, as colocações e reflexões se basearão numa narrativa 

descritiva dos acontecimentos vivenciados e da configuração social estabelecida no caso em 

análise. Uma vez que, como ensina Zimmerman (1978), “o etnógrafo deve encontrar os meios 
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para estar onde tem que estar, ver e ouvir o que pode, desenvolver a confiança entre ele e os 

sujeitos a estudar, e fazer muitas perguntas”. 

A experiência em questão ocorreu em junho de 2015, quando participei do curso de 

mediação oferecido para os servidores da Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho do Rio 

de Janeiro. Seguindo as tendências atuais do judiciário brasileiro, o tribunal iniciou à época 

seu processo de incorporação do instituto de Mediação (ainda que administrativamente), 

diante das diversas manifestações legais e políticas, que culminaram com a determinação de 

que os TRT’s devem instituir um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Disputas – NUPEMEC-JT, assim como instituir Centro(s) Judiciário(s) de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, conforme a Resolução 174/2016 do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já abordada no primeiro capítulo. 

Essa pesquisa, sendo qualitativa, se caracteriza também pelos enfoques definidos 

como pesquisa participativa, pesquisa ação ou estudo de caso. Pela qual, seguindo as 

definições de Bogdan e Biklen (1994), sugere algumas características básicas que orientam a 

pesquisa qualitativa, bem como subsidiam e representam o suporte prioritário para 

procedimentos etnográficos, tais como: 

 Ter o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento, através de um intensivo trabalho de campo; 

 Ser os dados coletados predominantemente descritivos. Todos os dados da realidade 

são considerados importantes, incluindo-se as transcrições de entrevistas e de 

depoimentos, assim como outros tipos de documentos que comunicam informações 

valiosas para legitimar a investigação; 

 Ter maior preocupação com o processo do que com o produto. Uma vez que, o 

interesse do pesquisador está em retratar como um determinado problema se manifesta 

nas atividades e nas interações do caso; 

 Ter como um dos focos de atenção do pesquisador, o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida. Pois há uma tentativa em capturar a maneira como os informantes 

encaram as questões que estão sendo focalizadas; 

 Ter uma tendência para o processo indutivo de análise dos dados. Isso porque, os 

estudos se consolidam basicamente de baixo para cima, por isso, são dispensáveis 

hipóteses antecipadas, apesar de haver um quadro teórico que orienta a coleta e análise 

dos dados. 
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Dessa maneira, abordarei toda a experiência vivida no contexto do tribunal, a partir da 

minha inclusão no curso de formação de mediadores, a fim de que me aproxime, o mais 

fielmente possível, daquilo que se espera de uma pesquisa qualitativa; o que envolve a 

descrição dos dados obtidos através do contato direto com a situação estudada, a ênfase maior 

no processo do que no produto e a preocupação em retratar a perspectiva dos participantes 

diante dos fatos que envolvem o contexto social, apresentando diferentes variáveis 

investigativas. 

 

 

4.1 A pesquisa de campo e a metodologia adotada 

 

 

O envolvimento com o tema da mediação teve início em 2009, durante a graduação, 

quando atuei como estagiária do primeiro Centro de Mediação do estado do Rio de Janeiro, 

localizado no Tribunal de Justiça da Comarca da capital. Na ocasião, pude acompanhar toda a 

movimentação política e os esforços ideológicos em torno da tentativa de sedimentação das 

novas possibilidades para o judiciário, ventiladas com a incorporação das técnicas de 

mediação. 

O estágio durou um ano e lembro-me de, nesse período, me surpreender com as 

constantes dificuldades práticas enfrentadas em todos os âmbitos. Alta rotatividade de pessoas 

na gestão do centro, desconhecimento do instituto pelos juízes, pelas partes e pelos 

advogados; a dificuldade para enquadrar a prática de mediação no escopo rígido da seara 

processual e, na época, a ausência de legislação que orientasse a nova prática no judiciário. 

Essas dificuldades, inclusive, além de despertarem curiosidade e interesse pelo tema, 

contribuíram para que eu recebesse o convite para realizar a formação como mediadora 

oferecida pelo tribunal. Na época, diante das incertezas e da possibilidade do mediador vir a 

ser um profissional do judiciário, o curso só era oferecido aos servidores. No entanto, diante 

do meu envolvimento com o centro de mediação – que, por vezes, chegou a funcionar sem 

coordenação –, aliado ao estudo do tema, a juíza diretora à época optou por me permitir 

realizá-lo. 

O clima era de muita expetativa em torno da mediação e de suas propostas 

apresentadas como “milagrosas”, principalmente quanto ao problema de celeridade no 

judiciário. As reuniões políticas entre a desembargadora do TJ-RJ com o alto escalão eram 

constantes, pois os esforços para propagação e incorporação da mediação pareciam exigir 
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urgência, segundo a ótica dessas personagens. E, mesmo diante dos inúmeros problemas de 

adaptação devido à aplicação precipitada aos processos – até então, apenas nos casos de 

Direito de Família –, começou-se a obrigar aos juízes que designassem casos para o centro de 

mediação. 

Quando finalizei o estágio, a prática ganhava cada dia mais espaço no TJ-RJ e nas 

diretrizes do CNJ, a despeito da insatisfação generalizada e dos problemas processuais 

originados dessa forma “política” de inserção. Acompanhei de longe a reestruturação e 

ampliação do centro de mediação do TJ da capital, enquanto advogava na seara trabalhista e 

atuava como mediadora em Niterói. Até que, ao ingressar no mestrado do Programa de Pós 

Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, meu orientador me 

abordou sobre a possibilidade de estudar o tema na seara trabalhista, visto que estava tendo 

início – também por um invés político e didático – a incorporação do instituto no TRT-RJ. 

Aceito o desafio, o professor Joaquim Leonel me esclareceu a respeito da situação que 

se iniciava na comarca da capital do TRT-RJ e da oportunidade de termos ali um campo de 

estudo rico e único. Seguindo a “corrida legislativa” sobre o tema por parte do CNJ e da 

Justiça Trabalhista, a Escola Judicial do tribunal deu início no ano de 2015 ao seu primeiro 

curso de formação de mediadores administrativos. Ou seja, apesar de à época não haver ainda 

a regulamentação do instituto no processo trabalhista, os primeiros esforços se dedicaram à 

seara administrativa, tendo início com o curso que será abordado, oferecido para a ouvidoria. 

Tratava-se de um setor do tribunal que, sob orientação de seu chefe – formado 

mediador pelo TJ-RJ –, se habilitou junto à direção da Escola e do TRT-RJ a realizar um 

curso de formação de mediadores, a fim de que os servidores aplicassem as práticas em seu 

dia a dia profissional. Percebemos então que, tendo acesso ao curso, eu poderia presenciar não 

só a “entrada” da mediação no tribunal trabalhista do Rio de Janeiro, como também observar 

aspectos importantes do que poderia vir a ser – como, ainda que teoricamente por enquanto, 

veio a ser – uma amostra da futura formação dos juízes e servidores que atuarão nas 

mediações judiciais. 

A partir da definição do objeto de estudo, partimos para a metodologia, colocando a 

experiência de campo como parte central da pesquisa, uma vez que, trata-se de um tema quase 

que completamente inexplorado por ainda estar em vias de implementação. A seara 

trabalhista, ainda hoje, possui muitas questões em aberto no que se refere à didática e, 

consequentemente, à prática da mediação em seu escopo. Percebemos, portanto, que seria 

ideal me pautar no contato intersubjetivo com o objeto, fazendo do trabalho de campo a 
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minha base. Neste caso, seria necessário o contato intenso com o grupo e sua dinâmica para 

descobrir como essa formação se daria e que significados essa nova experiência ganharia. 

Desta forma, para orientar a atividade de inspiração etnográfica, adotei princípios 

como o encontro inicial e o holismo, passando algumas horas apenas observando no setor da 

ouvidoria e na sala de estudos onde o curso se realizou, antes e após as aulas, a fim de analisar 

as pessoas nas suas atividades diárias e no contexto em que ocorreu o curso. 

É sabido que a etnografia ganhou força e presença efetiva inspirando a abordagem 

qualitativa da pesquisa em ambientes onde prevalecem os relacionamentos sociais. Tendo 

como principais técnicas, por exemplo, os grupos focais, as entrevistas, as observações, as 

descrições e a análise de linguagem, o que permite adquirir considerável avanço devido às 

constantes possibilidades de aplicação desta metodologia. 

E sendo assim, também utilizei nesse trabalho de campo a descrição, intentando 

apreender como professor e alunos se comportaram realmente ao longo do curso e não como 

deveriam se comportar. Como foi o processo de aprendizagem, quais as técnicas pedagógicas 

utilizadas e como foram recepcionadas e não quais e como deveriam ser. Entre outras 

observações anotadas, que serão narradas ou não neste trabalho, mas que, em geral, 

compuseram minhas reflexões e possibilitaram algumas conclusões. Para isso, fiz uso de um 

caderno de anotações que me acompanhou ao longo da semana que tive com esse grupo na 

Escola Judicial, bem como nos demais encontros esporádicos em que visitei a ouvidoria. 

Outra técnica importante, empregada principalmente no tratamento das entrevistas foi 

o foco no ponto de vista dos participantes, isto é, o esforço permanente de, como 

pesquisadora, me manter não só imparcial diante daqueles acontecimentos, como também, me 

colocar, enquanto narradora dos fatos, como estranha a esses mesmos acontecimentos. Este 

exercício difícil e extremamente necessário para a produção de um trabalho correto, me 

parece também uma marca ética, uma vez que, na observação participante meu trabalho é o de 

apenas conseguir os dados e tratá-los a fim de produzir reflexões e possíveis conclusões 

dentro de um contexto, mantendo-me fiel aos mesmos e aos personagens que os produziram. 

Percebe-se que o ambiente da pesquisa torna-se um laboratório vivo, no qual, o 

próprio observador (participante) deve levar em consideração todas as informações que 

possam constituir o ‘horizonte de possibilidades’ daquilo que se pretende observar para 

conhecer. Assim, não só o comportamento dos observados, mas as condições de constituição 

do próprio contexto dos observados –– como as relações de proximidade, as relações 

familiares, as relações de gênero, as relações étnico-raciais, as relações de política local, os 

engajamentos políticos e religiosos que envolvem os observados, o universo de valores e 
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códigos de honra, os desejos, as memórias, as preferências, a recepção das informações e, 

inclusive, as reações do próprio modo de olhar do pesquisador e o seu próprio comportamento 

––, induz a experiência campo a se transformar em uma verdadeira atividade de clínica social. 

É importante salientar também a tentativa de prezar pelos detalhes da experiência. Não 

por uma obsessão ao acúmulo de detalhes, mas por tentar conferir uma importância a esses 

pequenos acontecimentos, que podem se mostrar definitivos numa análise contextual. Como 

coloca Lévi-Strauss (1991), em algum momento os fragmentos podem arranjar-se num todo 

que oferece a pista para um novo entendimento. Ou seja, a “sacada” na pesquisa de inspiração 

etnográfica, se dá quando ocorre em virtude de algum acontecimento, trivial ou não, que 

precedido e preparado por uma presença continuada em campo e uma atitude de atenção viva 

produz o entendimento. 

Parte-se assim, de uma conduta atenta e dedicada, pois (MAGNANI, 2002): 

 

“(...) o que se propõe é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos 

arranjos dos próprios atores sociais (...). Esta estratégia supõe um 

investimento em ambos os polos da relação: de um lado, sobre os atores 

sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados e, de outro, a paisagem 

em que essa prática se desenvolve, entendida não como mero cenário, mas 

parte constitutiva do recorte de análise.” 

 

Por fim, antes de passar ao próximo tópico, gostaria de destacar que o fato de ter 

realizado a pesquisa de campo logo no início desse projeto se revelou como uma grata 

surpresa para mim, pois por uma razão muito profunda, que se prende à própria natureza da 

prática e ao caráter distintivo de seu objeto, que me percebi necessitada da experiência do 

campo. Ela se mostrou como uma ferramenta fundamental para a construção do 

conhecimento, como bem coloca Lévi-Strauss (1991): 

 

“Representa um momento crucial de sua educação, antes do qual ele poderá 

possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão um todo, e após o 

qual, somente, estes conhecimentos se “prenderão” num conjunto orgânico e 

adquirirão um sentido que lhes faltava anteriormente.”  

 

 

4.2 Organização do curso e seus participantes 

 

 

Conforme dito anteriormente, a pesquisa de campo se realizou no curso de formação 

de mediadores oferecido para os servidores da ouvidoria do TRT-RJ, com o intuito de que as 
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técnicas auxiliassem na resolução de conflitos administrativos do tribunal junto aos seus 

usuários. Isso porque, a ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a 

população e a instituição, oferecendo um serviço aberto ao cidadão para escutar as 

reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos 

serviços disponíveis à população. 

E como o objetivo da ouvidoria é atender essa sociedade participativa, cada vez mais 

exigente e ansiosa por melhorias na qualidade de vida e na realização de seus direitos como 

cidadão, a direção do tribunal entendeu que as técnicas de mediação poderiam auxiliar nesse 

objetivo, proporcionando soluções mais criativas e satisfatórias. A Escola Judicial então foi 

envolvida para sediar o curso, mas também para enviar pedagoga responsável pela avaliação 

do mesmo a fim de utilizá-lo como parâmetro para os demais que estariam por vir. 

O professor e também um dos idealizadores do curso foi o chefe da seção da 

ouvidoria. Formado mediador pelo TJ-RJ, que, por diversas vezes contou sua experiência 

pessoal de satisfação em poder “ajudar” as pessoas a resolverem seus conflitos, bem como seu 

testemunho de como a mediação mudou sua vida em diversos aspectos (segundo ele, 

melhorou o relacionamento familiar, pois teria alcançado maior paciência para lidar com 

questões do dia a dia, principalmente com a filha adolescente e com problemas de 

condomínio. Além de ter melhorado sua atuação como chefe da ouvidoria, estando mais 

aberto ao diálogo e à cooperação com seus subordinados). No entanto, quando questionados, 

os servidores expuseram a impossibilidade de escolha sobre a participação no curso oferecido, 

pois teriam sido designados pelo chefe para o mesmo. Como se vê, o curso ganhou uma 

abordagem subjetiva e um tratamento moral muito forte. 

Muitos servidores aposentados foram atraídos pela novidade da mediação nos 

tribunais. Inclusive, quando atuava como estagiária na comarca da capital e fiz o curso, a 

grande maioria dos interessados era composta por esses personagens, principalmente diante 

da possibilidade ventilada de ganharem remuneração futura e voltarem de alguma maneira à 

ativa. E nessa situação, estava uma das participantes desse curso, que foi convidada pelo 

professor para atuar como professora auxiliar, uma vez que possuía ampla experiência como 

servidora e mediadora judicial. 

O público-alvo dessa empreitada, como dito, foi um grupo de cinco servidores da 

ouvidoria do TRT-RJ, que deveriam aprimorar seu atendimento ao público utilizando as 

técnicas de mediação. No entanto, diante da abordagem rasa dada pelo CNJ ao instituto, 

incorporada no Manual de Mediação, e passada a esses profissionais com enorme carga moral 

e pessoal de interpretação, o que se viu foram pessoas apáticas por estarem ali obrigadas e, 
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por diversas vezes, inquietas devido a um estranhamento em relação ao que estavam 

vivenciando. 

Pude testemunhar interrupções de aulas, conversas de “cafezinho”, bem como 

questionamentos direcionados diretamente a mim – uma vez que fui apresentada como uma 

grande conhecedora do instituto de mediação por estar cursando o mestrado – que, 

basicamente, giravam em torno da falta de novidade naquilo que estavam ouvindo e 

experimentando. Frases como “parece coisa de autoajuda”, “eu já faço isso no meu dia a dia”, 

“por que isso é considerado uma técnica?”, “isso não vai alterar minha rotina”, entre outras, se 

destacaram em meio ao recital programado do Manual do CNJ.  

Participou também um servidor especialista em retórica, convidado pelo chefe da 

seção e professor do curso, com a função de avaliar o desempenho do palestrante e submeter 

relatório à Escola Judicial, a fim de que este pudesse ser indicado para ministrar também em 

projetos futuros sobre o tema. Isso porque, já à época, havia a intenção de fazer dos juízes e 

servidores trabalhistas os mediadores judiciais, devido à especialidade da matéria. No entanto, 

esse especialista se manifestou um tanto quanto contrário às práticas de mediação ao longo da 

explanação, chegando a entrar em debate com alguns colegas e com o próprio professor. 

Segundo ele, pelo o que estava sendo ensinado, não haveria condições de se praticar mediação 

na justiça do trabalho e que essas técnicas afrontariam diretamente as premissas do Direito 

trabalhista.  

Por fim, esteve presente a pedagoga responsável pelos cursos ministrados na Escola 

Judicial, acompanhada de sua estagiária, com a incumbência de analisar todos os aspectos da 

nova proposta, desde a didática envolvida às possíveis contribuições que seriam ou não 

agregadas àquela instituição com a implementação do curso em seu portifólio de opções. A 

servidora se mostrou empolgada com as novidades trazidas pela mediação e com a 

possibilidade de se iniciar uma nova demanda de cursos que abordariam esse viés dialógico 

dentro da administração do tribunal, pois, segundo ela, faltava mais maleabilidade nas 

relações e composições de conflitos dentro da instituição. 

Comigo, éramos, ao todo, dez pessoas na plateia do curso. Minha chegada causou 

algum estranhamento nos participantes e, apesar de ter me apresentado no início, muitos 

questionamentos como “qual seria meu papel ali”, “o que escreveria a respeito da 

experiência”, bem como se eu era “à favor da mediação”, foram colocados ao longo do curso. 

Não obstante tenha sido muito bem recebida por todos. Expliquei minha atuação naquele 

contexto, deixei clara a necessidade das entrevistas para o meu trabalho, e as condições sob as 

quais estas se realizariam, mas também sinalizei a não obrigatoriedade em participar, 
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momento em que fui interrompida pelo professor, que solicitou a participação e cooperação 

de todos. 

O clima tenso diante da minha participação foi notório, principalmente por ter sido 

indicada ao curso por um dos diretores da Escola Judicial, o professor do PPGSD e juiz do 

trabalho, Roberto Fragale Filho. Em diversos momentos, de maneira brincalhona, o professor 

do curso me “pediu” para escrever coisas boas sobre ele e sobre a minha experiência. Havia 

também um excesso de cuidado comigo, quase uma bajulação. Além de uma insistência 

constante de todos para que eu participasse de maneira mais ativa, realizando as dinâmicas do 

curso, assumindo a condição de aluna ou professora do mesmo e não de observadora. Isso, a 

despeito de ter, inicialmente, explicado minha postura como pesquisadora, no intuito de não 

influenciar nas interações que ali se estabelecessem, procurando fazer anotações e interagir de 

maneira o mais imparcial possível. 

 

 

4.3 O processo de formação de mediadores no TRT/RJ 

 

 

4.3.1 O sistema de justiça atual e a formação de mediadores 

 

 

O processo de aprendizagem é um mecanismo complexo, que deve ser encarado com 

seriedade e empenho, a fim de que surta os efeitos esperados em qualquer esfera de ensino. 

Nesse ínterim, reflexões dos principais teóricos da psicologia que buscam compreender o 

funcionamento psicológico à luz de sua gênese e evolução – Vygotsky e Piaget –, nos 

permitem o entendimento da relevância desse contexto, fato que não tem sido observado no 

que se refere aos cursos oficiais da mediação judicial no Brasil. 

As relações entre fatores biológicos e sociais no desenvolvimento psicológico e entre 

aspectos cognitivos e afetivos da psicologia humana se mostram altamente importantes e 

decisivos no processo educativo. Por isso, mostra-se necessário refletir, no âmbito da 

formação de mediadores, sobre a abordagem didático-pedagógica que tem sido utilizada, 

assim como sobre os aspectos que têm sido ignorados nesse contexto de formação e 

capacitação, a fim de se proporcionar tanto o aprofundamento teórico da questão quanto o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. 
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Inicialmente, destaca-se as postulações de Vygotsky sobre a forte ligação entre os 

processos psicológicos humanos e a inserção do indivíduo num contexto sócio-histórico 

específico, demonstrando a influência do ambiente (aspectos externos) sobre o conhecimento 

adquirido ou produzido por um indivíduo, como colocado por Heloysa Dantas (1992): 

 

“As postulações de Vygotsky sobre o substrato biológico do funcionamento 

psicológico evidenciam a forte ligação entre os processos psicológicos 

humanos e a inserção do indivíduo num contexto sócio-histórico específico. 

Instrumentos e símbolos construídos socialmente definem quais das 

inúmeras possibilidades de funcionamento cerebral serão afetivamente 

concretizadas ao longo do desenvolvimento e mobilizadas na realização de 

diferentes tarefas.” 
 

Uma ideia central para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre o 

desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é a ideia de mediação. Enquanto 

sujeito de conhecimento o homem não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, 

isto é, feito através dos recortes do real operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe 

(DANTAS, 1992): 

 

“O conceito de mediação inclui dois aspectos complementares. Por um lado 

refere-se ao processo de representação mental: a própria ideia de que o 

homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo supõe, 

necessariamente, a existência de algum tipo de conteúdo mental de natureza 

simbólica, isto é, que representa os objetos, situações e eventos do mundo 

real no universo psicológico do indivíduo. Essa capacidade de lidar com 

representações que substituem o real é que possibilita que o ser humano faça 

relações mentais na ausência dos referentes concretos, (...).” 

 

Assim, percebe-se que se por um lado a ideia de mediação remete a processos de 

representação mental, por outro lado refere-se ao fato de que os sistemas simbólicos que se 

interpõem entre sujeito e objeto de conhecimento têm origem social. Isto é, é a cultura que 

fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da realidade e, por meio deles, o 

universo de significações que permite construir uma ordenação, uma interpretação, dos dados 

do mundo real (OLIVEIRA, 1991). 

E no contexto específico de nosso estudo, uma pergunta deve ser colocada, não só 

como parte do processo de reflexão a respeito da formação de mediadores judiciais na Justiça 

trabalhista, mas também como parte de uma premissa lógica de ensino dentro dessas 

postulações de Vygotsky: como ensinar técnicas de mediação de conflitos sem que o aprendiz 

tenha experimentado a desconstrução da cultura da lide? O aparato externo ao qual ele recorre 
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em seu processo cognitivo oferece um escopo de informações diametralmente opostas ao que 

está sendo estudado. 

Piaget, ao tratar desses aspectos externos que influenciam a formação de um 

indivíduo, escreve sobre a influência que a moral também desempenha nesse sentido. Trata-se 

de um sistema de normas identificado como válido por essa pessoa e que, por isso, deve ser 

observado. Portanto, temos hoje um paradoxo: a tentativa de inserção de novas formas de 

resolução de conflitos num sistema jurídico e moral validado socialmente, que é basicamente 

aristotélico, ou seja, fundado na ideia binária de justo versus injusto para todo o tipo de 

conflito. Enfrenta-se, nesse sistema, a necessidade de haver ganhador versus perdedor. 

Para Piaget, os jogos coletivos de regras são paradigmáticos para a moralidade 

humana. E isto por três razões, pelo menos. Em primeiro lugar, representam uma atividade 

interindividual necessariamente regulada por certas normas que, embora geralmente herdadas 

das gerações anteriores, podem ser modificadas pelos membros de cada grupo de jogadores, 

fato este que explicita a condição de “legislador” de cada um deles. Em segundo lugar, 

embora tais normas não tenham em si caráter moral, o respeito a elas devido é, ele sim, moral 

(e envolve questões de justiça e honestidade). Finalmente, tal respeito provém de mútuos 

acordos entre os jogadores, e não da mera aceitação de normas impostas por autoridades 

estranhas à comunidade de jogadores. 

Por isso mesmo, não há como se pensar em ensinar métodos alternativos de conflitos 

sem que essa alteração das normas seja apreendida pela coletividade, conferindo validade e 

eficácia ao novo sistema. Este ponto será melhor abordado no próximo capítulo, partindo-se 

de uma fundamentação teórica habermasiana, que permite alicerçar tais reflexões com muito 

mais propriedade. Pois ao se referir sobre a relação complementar entre direito e moral, 

Habermas menciona que o direito não está subordinado à moral, mas que ambos encontram-se 

numa relação de complementação recíproca. Porém, ao comparar o princípio da moral com o 

princípio da democracia, Habermas situa-os em níveis distintos, salientando que o princípio 

da democracia “deve orientar a produção do próprio medium do direito” (HABERMAS, 

2003). 

 

 

4.3.2 A estrutura didático-pedagógica do curso para os ouvidores do TRT/RJ 
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O curso oferecido para os ouvidores do TRT/RJ seguiu a estrutura didático-

pedagógica dos demais cursos de formação de mediadores judiciais oferecidos pelas 

instituições judiciárias no país. A ementa se baseou nas premissas e técnicas explicitadas no 

Manual de Mediação do CNJ, que também foi o suporte e fonte de todo o conteúdo abordado. 

Nas aulas, o professor utilizou várias ferramentas de aprendizagem, conforme orienta o 

manual, tais como: aula expositiva, estudo de casos, exposição de filme e mediação simulada 

(exercícios práticos). 

Também recebeu destaque nas aulas a figura de William Ury, co-fundador do 

Programa de Negociação de Harvard, atualmente conselheiro sênior do Harvard Negotiation 

Project. Ele é autor de vários livros sobre negociação e mediação, e é coautor (com Roger 

Fisher e Bruce Patton) de “Como Chegar ao Sim”, obra referenciada pelo CNJ em seu manual 

e ícone nos cursos de formação de mediadores judiciais no Brasil. 

Em sala, foi apresentada entrevista concedida à Folha de São Paulo no ano de 2015, na 

qual o autor fala de sua participação nas negociações que culminaram com a saída do 

empresário Abílio Diniz do grupo Pão de Açúcar. Na reportagem, Ury declara acreditar que 

“no futuro, todas as disputas chegam a acordos”, fato muito celebrado pelos participantes e 

pelo instrutor do curso, ainda que as premissas que tenham baseado tal declaração sejam 

unicamente negociais e objetivas, integrantes do ambiente corporativo e não como parte da 

complexidade de subjetividades que envolvem o judiciário e os direitos trabalhistas. 

Ao longo da ministração do curso, pude perceber um tratamento bastante ideológico, 

tanto do instituto da mediação quanto de sua incorporação no judiciário. O chefe da Ouvidoria 

do TRT/RJ e professor naquela experiência não intentou esconder ser um admirador e 

entusiasta dessas mudanças que têm ocorrido no judiciário brasileiro, estando, inclusive, 

segundo ele, participando politicamente a fim de fortalecer as iniciativas nesse sentido. Em 

sala, declarou que além de seus esforços junto à Diretoria do Fórum para que aquela atividade 

acontecesse, também já havia iniciado contato com o CNJ no intuito de contribuir para a 

implementação permanente de curso de mediação para servidores e juízes na Escola Judicial 

daquele tribunal. 

Já no primeiro dia, as técnicas foram abordadas como uma filosofia de vida. O 

palestrante fez questão de expor sua experiência pessoal, falando à turma o quanto sua vida 

havia mudado após se tornar mediador pelo TJ-RJ, passando a ser, segundo ele, um homem 

muito menos agressivo, de mais fácil trato no trabalho e em casa. Com essa fala de abertura, 

incentivou aos presentes que aplicassem a mediação não só no trabalho, mas também em suas 

vidas pessoais. Havia não só um tom de apelo filosófico-ideológico em suas palavras, como o 



102 

fazia diretamente aos seus interlocutores, sendo eu, inúmeras vezes, incitada a “defender” a 

mediação e seus feitos milagrosos no judiciário e em minha vida pessoal. 

Esse panorama genérico e apelativo, carregado de concepções subjetivas e morais, 

norteou os dois primeiros dias de atividades. Houve uma exposição geral a respeito da 

inserção da mediação no judiciário brasileiro, dos princípios e ideologias que regem o 

instituto e dos estudos e práticas no país, apontando-se seu responsável e propagador como 

sendo o Ministério da Justiça, sob a base de seu manual. 

Sendo assim, como sabido, a didática do curso se desenvolveu a partir da concepção 

de mediação facilitadora, via comunicação não-violenta, expondo o ideal de uma negociação 

integrativa. O professor citou o fato de haver outras abordagens sobre a mediação, explicando 

que o Estado havia escolhido a “melhor opção” para o judiciário. Cumpriu-se, portanto, o 

protocolo estabelecido pelo manual do CNJ, oferecendo aos ouvintes uma noção negociativa, 

pautada numa visão unitária e, por isso mesmo, falsa, do conceito de mediação e de suas 

práticas na justiça brasileira.  

Seguindo as diretrizes básicas do Manual de Mediação e reproduzindo seu conteúdo 

raso e, muitas vezes, vazio de significado e eficácia, o professor seguiu expondo conceitos e 

orientações ideológico-filosóficas sem a fundamentação necessária. Defendeu a visão do 

sistema multiportas, pelo qual o judiciário não deve ser visto pela sociedade como o único 

meio de solução de conflitos, e, portanto, o Estado precisa possibilitar o estabelecimento de 

meios alternativos de conflitos. 

Sinalizou, inclusive, também conforme o Ministério da Justiça, a necessidade de uma 

mudança cultural no Brasil, saindo de pressupostos essencialmente beligerantes para a 

proclamada “cultura da paz”. Todavia, quando questionei a viabilidade de aplicação de tais 

práticas no judiciário – devido a incompatibilidades do judiciário laboral e da mediação, 

devido à necessidade de apropriação democrática e validação das novidades pela sociedade, 

devido às possibilidades ou não de adequações do instituto sem sua descaracterização e, 

principalmente, devido à dúvida sobre a possibilidade real de aplicação da mediação, 

enquanto autocomposição dialógica de conflitos, em processos trabalhistas –, o professor, 

surpreso, não me ofereceu resposta. Disse não ter pensado nisso e que deixaria tal desafio para 

pesquisadores do Direito, como eu. 

Ao longo do terceiro dia, as técnicas envolvidas no processo de autocomposição 

ganharam destaque e o curso um tom mais formal. Pontos objetivos foram tratados e 

ferramentas apontadas como essenciais para o “sucesso” da mediação. Dentre elas, destacam-

se: recontextualização, audição de propostas implícitas, afago, sessões privadas ou 
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individuais, inversão de papeis, geração de opções, separar as pessoas do problema, 

normalização, organização de propostas e interesses, etc. 

Como a Teoria do conflito adotada pelo Manual do CNJ foi também reproduzida, 

houve ampla explanação sobre a necessidade de se ver o mesmo como uma oportunidade, 

tendo sido colocado como função do mediador ajudar as partes a acolherem os benefícios da 

lide instaurada. Destacou-se, portanto, a necessidade da Ouvidoria, que exerce papel de 

interlocução entre o Estado e a sociedade, desenvolver habilidades e técnicas 

autocompositivas. 

No quarto dia, conforme a divisão didática dos capítulos do manual, o foco foi 

colocado sobre a formação da espiral do conflito, ilustrada através do filme Relatos 

Selvagens, de Almodóvar, pelo qual se pode perceber o que seria a evolução natural de um 

enfrentamento, que começaria com pequenos gestos dos envolvidos, expandindo-se 

progressivamente em ações cada vez mais prejudiciais aos mesmos, gerando repercussões 

drásticas para ambas as partes.   

Os dois dias seguintes foram de atividades práticas, em que através de casos concretos, 

os participantes relataram experiências pessoais de conflitos e a turma, em conjunto, construiu 

possíveis soluções aos casos, utilizando as técnicas de mediação aprendidas. As situações 

ilustradas possuíam diferentes temas, porém, todas elas de situações cotidianas, como 

seguem: 

 

 Caso nº 1: Autoridade do pai contestada pela mãe na presença da filha – pais que 

divergem sobre a educação da filha em seu presença. O pai exige que a filha apague a luz dos 

cômodos da casa ao sair de cada um deles, sendo questionado pela mãe, que o acusa de fazer 

o mesmo. Este então, se sente desautorizado e ridicularizado em frente à filha. 

Caso nº 2: Uso do lava-pés em prédio próximo à orla marítima – moradora lava a 

cadeirinha de seu filho no lava-pés do condomínio e é advertida pela síndica de que tal prática 

não era permitida. Inicia-se grave discussão entre as duas, que resulta no rompimento da 

relação e exposição da questão em reunião de condomínio.  

Caso nº 3: Mulher expõe criança com doença contagiosa – uma mãe, ao perceber 

que a colega de turma de sua filha estava com caxumba, indignou-se e discutiu com sua 

responsável após constatar que a menina não só continuava indo às aulas como também 

frequentava o parquinho do shopping. Após ameaça de instauração processual e de agressões 

verbais, as duas romperam amizade de longa data. 
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É interessante notar que, esses foram momentos de muita discussão na turma, 

justamente por conta de dois pontos já tratados aqui. Primeiro, porque diante daquela 

coletividade que ainda validava o sistema de justiça atual, as soluções buscadas tinham 

sempre o intuito de “fazer justiça” à alguma das partes e, em quase todos os casos, 

prevaleciam frases de indignação diante das possibilidades autocompositivas, como “a outra 

parte tinha que ser punida”,  “se não há punição, não há solução”, “esse resultado não é justo”, 

“vai ficar por isso mesmo?”. 

O segundo ponto que explica tamanha agitação e insatisfação no grupo diante dos 

casos estudados é o fato dos participantes – assim como a sociedade hoje – não visualizarem 

as técnicas de mediação aprendidas como suficientes para a resolução daqueles conflitos. Ao 

se colocarem no lugar daquelas personagens, a complexidade dos casos foi colocada em 

destaque, principalmente devido às suas nuances subjetivas, como sentimentos envolvidos e 

percepções morais. Todos declararam ter dificuldades para ver eficiência nas intervenções que 

seriam feitas pelos mediadores. 

As falas se direcionaram num sentido partidário sobre as partes, o grupo se posicionou 

parcialmente em todos os casos, dizendo que as técnicas (afago, sessões privadas ou 

individuais, inversão de papeis, geração de opções, separar as pessoas do problema, 

normalização, organização de propostas e interesses, etc) não resolveriam a questão, pois 

alguém “merecia” ganhar ou perder e porque havia muito mais coisas “em jogo”. O mesmo se 

viu nas simulações de mediação, que foram feitas a partir de textos e vídeos propostos. Após 

longo esforço do professor, no entanto, os presentes, estimulados à uma boa-vontade 

negociativa, propuseram composições, sem, no entanto, darem-se por satisfeitos. 

No sexto e último dia, o palestrante trouxe a ideia de oficina de casos, em que os 

alunos foram divididos em duplas para analisarem casos e tentarem usar as técnicas 

aprendidas. Após formularem uma composição, deveriam levar suas propostas de solução 

para avaliação dos colegas. Nesse momento, as alternativas já eram mais polidas e a 

necessária “intenção compositiva” muito mais nítida. 

Por um instante, enquanto os colegas declaravam as formas programadas que 

alcançaram para solucionar cada um daqueles casos, me vi nas salas de audiências 

trabalhistas, testemunhando a ditadura dos acordos, o engessamento do que deveria ser uma 

via alternativa e a palidez daqueles que precisam “resolver” uma questão, ainda que 

conscientemente saibam que se trata apenas de protocolo. 

Posso dizer, portanto, que não vi no escopo pedagógico do curso a mediação como 

prática alternativa, ou seja, aquela prática que, não se aplicando a todo o tipo de conflito, deve 
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propiciar, quando cabível, o ganho mútuo, possibilitado pelo estímulo a um diálogo 

participativo. Isso porque, ela está envolta em princípios e características próprias, como a 

voluntariedade, confidencialidade, flexibilidade e participação, bem como, a privacidade, 

economia financeira e de tempo, oralidade, reaproximação das partes, autonomia das decisões 

e equilíbrio das relações entre as partes. 

O real objetivo da mediação é, portanto, que as partes envolvidas tenham 

discernimento e autoconhecimento suficiente para que decidam, de forma livre e responsável, 

em condições de igualdade de posições, o destino de controvérsias que só lhe dizem respeito, 

pois a prioridade do processo de mediação é a restauração da harmonia e isso, independe do 

consenso na elaboração de acordos. 

Conforme nos desperta Piaget (DANTAS, 1992): 

 

“(...) a moral é um fato social, e, portanto, uma consciência puramente 

individual não seria capaz de elaborar e respeitar regras morais. (...) Para ele, 

assim como não existe O Indivíduo, pensado como unidade isolada, também 

não há A Sociedade, pensada como um todo ou um ente ao qual uma só 

palavra pode remeter. Existem, isto sim, relações interindividuais, que 

podem ser diferentes entre si e, decorrentemente, produzir efeitos 

psicológicos diversos.” 

 

E a respeito das relações interindividuais, Piaget (DANTAS, 1992) faz importante 

distinção entre duas maneiras de como podem se expressar, sendo elas, através da coação ou 

da cooperação. Tal distinção nos é de suma importância quando pensamos em mediação como 

processo democrático e dialógico: 

 

“A relação de coação, como seu nome indica, é uma relação assimétrica, na 

qual um dos polos impõe ao outro suas formas de pensar, seus critérios, suas 

verdades. Em uma palavra, é uma relação onde não existe reciprocidade. 

Pode-se também dizer que é uma relação constituída, no sentido de que suas 

regras são dadas de antemão, e não podem nem devem ser construídas pelos 

diferentes participantes (eles não podem ser “legisladores”).” 

 

No entanto, as relações de cooperação (cooperação, como às vezes escreveu Piaget  

para sublinhar a etimologia do termo) são simétricas; portanto, regidas pela reciprocidade 

como explica Heloysa Dantas (1992). 

 

“São relações constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos entre os 

participantes, uma vez que as regras não são dadas de antemão. Somente 

com a cooperação, o desenvolvimento intelectual e moral pode ocorrer, pois 

ele exige que os sujeitos se descentrem para poder compreender o ponto de 
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vista alheio. No que tange à moral, da cooperação derivam o respeito mútuo 

e a autonomia.” 

 

A falta de qualidade técnica, de pertinência temática e ignorância das características 

reais da mediação de conflitos foram, assim, constatados na prática. Insta salientar que, não 

apenas por um curso isolado e inicial nos esforços pela incorporação do instituto no judiciário 

trabalhista, mas sim, pela reprodução em massa de uma ideologia e didática vazia de sentido e 

aparato teórico promovida pelo Ministério da Justiça, que vê nos meios alternativos de 

conflitos mais um canal de escoamento para seu enorme contingente processual não 

administrado, além da propaganda, sempre muito bem-vinda, no que se refere ao suposto 

resguardo dos direitos humanos pelo Estado. 

 

 

4.4 Entrevista realizada com os participantes do curso 

 

 

O envolvimento com o curso de mediação oferecido para os servidores da Ouvidoria 

do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro se estendeu por aproximadamente quinze 

dias, entre aulas, visitas ao setor e as pausas. Já nos primeiros encontros com o chefe de seção 

para tratar a respeito da minha participação, perguntei se poderia, ao final da experiência, 

realizar entrevista com os participantes, bem como com seu idealizador. 

Diante de seu consentimento, e após explicar as condições sob as quais se realizaria, 

comecei a pensar sobre o processo de formação do questionário. Todavia, ao longo do curso, 

minhas interrogações e considerações foram sendo alteradas, conforme a vivência se 

concretizava. Foi necessário voltar ao tribunal dias após o encerramento das minhas 

atividades lá, pois a repercussão dos acontecimentos em meu processo de análise precisava 

ser digerida antes de definir as questões que seriam colocadas para aquelas personagens, bem 

como a forma de colocá-las.  

Eu sabia apenas que deveria usar perguntas qualitativas, feitas individualmente e com 

ampla liberdade de expressão dos entrevistados. Tive a meu favor, enquanto pesquisadora, 

certa facilidade na interação durante a convivência, o que possibilitou conversas mais 

informais e, consequentemente, mais produtivas, especialmente diante do anonimato 

conferido aos participantes. Atendi um a um, numa sala de estar reservada da Ouvidoria. Um 

ambiente de, aproximadamente, cinco metros quadrados, mas perfeitamente confortável, 
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equipado com um sofá de dois lugares, café e bolo, além de uma porta que me permitiram 

trancar durante cada entrevista, caso achasse necessário. 

Todavia, apesar das condições favoráveis para bons resultados nas entrevistas, um 

ponto me incomodava bastante. Os participantes, que certamente participariam do 

experimento de livre vontade, como fiz questão de frisar que deveria ser, foram, no entanto, 

coagidos a fazê-lo. Ao final do curso, o professor e chefe da Ouvidoria informou, diante da 

turma, que deveriam participar, a fim de que não fossem cobrados por ele depois. Fiz questão 

de destacar a voluntariedade logo em seguida, mas receio não ter feito diferença, inclusive 

porque em meu retorno ao tribunal para as entrevistas, o chefe de seção procedeu da mesma 

forma mais uma vez. 

Destaca-se que minha preocupação com a entrevista se deu porque, apesar de não ser a 

única ferramenta para a coleta de dados, é a técnica mais popular em pesquisas de cunho 

qualitativo e precisa de cuidados em suas várias formas de condução. Além de apresentar 

como vantagem fundamental a possibilidade de se obter muitas informações em pouco tempo 

e com pouco esforço. Ao utilizar entrevistas o pesquisador não precisa esperar o fenômeno 

pesquisado emergir do campo. 

O método escolhido para condução do procedimento foi de entrevista qualitativa 

semiestruturada e individual. Sendo possível constatar, de modo geral, que a circunstância da 

entrevista formal alterou significativamente o olhar lançado em minhas observação natural do 

campo, além de permitir ao entrevistado responder o que ele acredita ser correto naquela 

situação e não aquilo que o entrevistador quer, necessariamente, saber. 

Com o devido consentimento de cada participante, optei por gravar as entrevistas, a 

fim de que houvesse um diálogo mais aberto e frutífero, permitindo que falassem a respeito de 

qualquer coisa relacionada à incorporação da mediação no TRT/RJ e ao curso outrora 

ministrado. Não sendo necessário, assim, transcrever as entrevistas. O que, para mim, levaria 

a uma perda significativa de informações e de significados, uma vez que a linguagem escrita é 

limitada em relação a linguagem verbal e não verbal. 

Partindo desses pressupostos, optei por perguntas genéricas, informei, como dito, que 

as respostas poderiam ser livres, desde que abrangessem o tema, sendo as mesmas 

confidenciais e, caso permitido, gravadas. Todos os participantes consentiram com a gravação 

e o resultado foram conversas muito produtivas, que geraram inúmeras reflexões a respeito 

das interações ocorridas durante esse procedimento. 

O rol de perguntas utilizado foi o seguinte: 
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1) O que você entende como Mediação de conflitos no Direito? 

2) Como essas técnicas podem ser úteis em sua prática profissional como Ouvidor do 

TRT-RJ? 

3) Quais eram suas expectativas com o curso? Elas foram atendidas? 

 

O resultado dessas conversas, além de interessantes para este estudo foram, no 

mínimo, atravessadoras, uma vez que estabeleceram padrões e possibilitaram conclusões. E 

para chegarmos a esses dados, faz-se mister refletirmos antes sobre as possibilidades 

oferecidas por esse procedimento, pois, conforme o Instituto Museu da Pessoa, que trata da 

entrevista dentro da construção de uma memória de vida ou memória oral, os indivíduos 

expressam também em suas falas/respostas suas dificuldades e possíveis impasses éticos. 

Foi o que observei quando entre uma colocação e outra, quase todos os participantes, 

após contarem aspectos políticos do processo de incorporação da mediação no TRT/RJ, como 

alianças, promessas de cargos e brigas por representatividade na iniciativa perante o CNJ, 

assustados, colocavam frases como: “...não quero que comente...”, “...isso pode me deixar mal 

perante o Tribunal, não pode sair daqui...”, “...tem muita gente importante envolvida...”, etc. 

Além disso (LOPEZ, 2008): 

 

“Cada pessoa carrega dentro de si suas vivências, impressões, acompanhadas 

de suas aprendizagens. Não guarda tudo, pois a memória é sempre seletiva. 

Vale ressaltar que os critérios do que é significativo ou não resultam do 

espaço e do tempo em que se vive. A história de cada um contém a história 

de um tempo, dos grupos a que pertence e das pessoas com quem se 

relaciona.” 

 

 No que se refere às respostas comuns ou similares, podemos extrair alguns de seus 

significados da memória coletiva (LOPEZ, 2008): 

 

“É o conjunto de registros eleitos pelo grupo como significativos, que 

estabelece sua identidade, seu jeito de ser e viver o mundo e decorre dos seus 

parâmetros históricos e culturais. A possibilidade de compartilhar dessa 

memória é que dá a cada um o senso de pertencimento. Trata-se de uma 

relação criativa e dinâmica entre o indivíduo e o grupo.” 

 

No entanto, não há o que dizer a respeito de padrões de resposta que se estabelecem 

em perguntas relativamente livres. Esses aspectos individuais e coletivos não são suficientes 

para interpretar tal situação, mas sim, como dito, todo o contexto contraditório e profícuo 
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dentro do qual tem se desenvolvido a questão da mediação no judiciário, em especial, no 

trabalhista. 

Ao final dos encontros para os três questionamentos havia, basicamente, três respostas 

uníssonas! Como colocado abaixo resumidamente: 

 

1) Mediação de conflitos é uma forma pacífica de resolver os problemas. 

2) Já utilizava as técnicas de mediação “sem saber” no meu cotidiano profissional. 

Não vi nada de novo! 

3) Minha expectativa era de entender a mediação e sua função no judiciário. 

Gostei do curso, mas não vejo como pode funcionar na prática. 

 

A postura dos servidores oscilava entre uma espécie de necessidade de elogiar o curso 

oferecido e a iniciativa de seu chefe, e a completa frustração a respeito do proclamado e 

comemorado instituto da mediação. Todos se mostraram confusos, insatisfeitos e tentavam se 

esquivar das perguntas. Porém, conforme a conversa fluía mais informalmente, as revelações 

expostas acima apareciam como consequência natural do que haviam vivido. Daquela 

experimentação rasa e claramente incapaz de contribuir, de fato, com o cotidiano daqueles 

servidores ou com a Justiça do Trabalho. 

 

 

4.5 Perspectivas para os futuros cursos de mediação da Escola Judicial do TRT/RJ 

  

 

Após a análise dos documentos legais instituídos no Brasil até o momento acerca do 

instituto da mediação no judiciário, bem como dessa experiência empírica no TRT/RJ, 

evidencia-se que o tratamento dado à formação desses mediadores tem sido padronizado e 

pragmático, seguindo as diretrizes do Ministério da Justiça, elencadas em seu Manual de 

Mediação Judicial. 

O Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Nacional de tratamento adequado 

dos conflitos de interesses e, desde então, vem direcionando a capacitação daqueles que 

pretendem atuar como mediadores nos tribunais. E, a despeito de se aceitar agora, quando 

necessário, cursos oferecidos por instituições privadas, o modelo de aprendizagem tem se 

mostrado único. 
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Em minha experiência de campo, as técnicas de pesquisa utilizadas, como a 

observação participante, as notas em diário, entrevistas, além das conversas informais e 

experiência pessoal, me permitiram perceber um padrão didático-pedagógico defendido pelo 

Ministério da Justiça, personificado, nesse caso, nas ações do CNJ e no manual publicado. 

Prova cabal dessa desvirtuação do instituto e da ignorância das especificidades da 

justiça especializada, como já tratado nesse estudo, foi a redação aprovada na Resolução nº 

174, do CSJT, que apenas reverbera os comandos e diretrizes do CNJ a respeito do tema. 

Percebe-se, assim, que a dificuldade de se incorporar, efetivamente, formas alternativas de 

resolução de conflitos ao judiciário é prática e real. Ao ver as dificuldades objetivas de quem 

ensina mediação (tanto em minha experiência pessoal de formação, quanto na pesquisa de 

campo), constatei a evidente falta de amparo teórico mais aprofundado, como também as 

incoerências, inicialmente intransponíveis, entre a mediação e a logística engessada do 

judiciário. 

Faz-se mister destacar, pelo rigor científico da pesquisa, que meu objetivo não é o de 

fazer julgamento ideológico a respeito desse processo de “transformação” do judiciário 

brasileiro. Não se discute aqui, de maneira alguma, se esse apelo aos meios alternativos é 

benéfico ou não. Além de se tratar de uma tendência mundial de busca pela pacificação social, 

repensar as instituições e suas estruturas é parte das mutações próprias da sociedade. No 

entanto, ao ver o tema envolto em paradoxos, cabe refletir, a fim de garantir os princípios e 

garantias democráticos de direito, se o discurso do Estado é compatível com a prática. 

É fatídico que, como defende a maioria, alguns benefícios virão da aplicação desse 

tipo de mediação como mais um braço do judiciário, a despeito da relativização da qualidade 

de tais frutos e a quem irão servir. No entanto, meu objetivo específico neste trabalho é tão 

somente o de analisar, a partir dos dados coletados e do estudo do tema, a viabilidade integral 

dessa incorporação e se os resultados produzidos serão compatíveis com o que se prega. 

E, uma vez que, meu foco de estudo e ponto de partida foi a formação dos 

responsáveis pela aplicação prática do instituto – os mediadores –, aqueles que aprendem o 

que é mediação na visão do Estado e como praticá-la, devendo reproduzi-la, restou claro que 

ditas intenções pacificadoras não passam de discurso e teoria. Esse modelo demanda demais 

do mediador, que além de todos os requisitos elencados no manual de mediação (impossíveis 

de serem cumpridos dentro do sistema atual), precisaria receber formação muito mais 

aprofundada e ter avaliada sua capacidade ou aptidão psicológico-emocional para conduzir 

esses processos dialógicos. 
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A capacitação de mediadores e conciliadores, no Brasil, representa um ponto 

fundamental para a adequada implementação desses mecanismos de solução de conflitos de 

forma eficiente e competente. Lagrasta Neto (2008) reflete sobre essa preocupação: 

 

“Se não houver mudança de estratégia na solução de conflitos, com intensa 

utilização de meios alternativos, previsto o engajamento de todos os 

lidadores do Direito, incluídos os servidores da Justiça, e o treinamento dos 

estudantes, desde os bancos acadêmicos, dificilmente se conseguirá alcançar 

o objetivo de amplo e irrestrito acesso a uma ordem jurídica justa, que nos 

encaminhe à mudança de mentalidade.” 

 

A capacitação adequada também auxilia corrigir o equívoco de que mediar ou 

conciliar é produzir acordo e que seu objetivo maior seria desafogar as vias judiciais. O Poder 

Judiciário, nas tratativas iniciais de implementação ou fortalecimento das práticas de 

mediação e de conciliação, tem expressado seu foco em número de acordos, o que pode ser 

desastroso em termos de eficácia e qualidade dessa prática. Para Souza Neto (2000), “(...) o 

acordo iníquo é uma violação à dignidade do Judiciário (...) de prestigiar o injusto, criando 

verdadeira contradição filosófica-existencial no que pertine à finalidade precípua dos 

profissionais do Direito”. 

Para a adequada inserção da prática dos meios consensuais de solução de conflitos 

fora ou no âmbito do Poder Judiciário, os cursos, além das técnicas em mediação e 

conciliação, devem discutir também a nova abordagem do conflito, do Direito, da Justiça. O 

perfil do profissional que trabalhará com a mediação e a conciliação, requer alguém receptivo 

a transformações, à escuta ativa e à valorização do diálogo, perfil este que vai de encontro a 

um sistema jurídico conservador, ainda vivo na sociedade e, que não aceita transformações 

facilmente, sendo ainda muito resistente ao diálogo com outras ciências ou esferas do 

conhecimento. 

Em função da complexidade nos conflitos humanos, o mediador necessita de apurada 

atenção durante o processo de mediação. Muitas vezes, os conflitos falados, expostos não são 

os conflitos que causam efetivamente a dor e a infelicidade. É comum a expressão dos 

conflitos aparentes, mas que não refletem o que verdadeiramente está causando angústia, 

insatisfação, intranquilidade ou outro sentimento que provoque mal-estar. 

Caso não haja um aprofundamento da discussão (especialmente em casos de relação 

continuada ou com sentimentos afetivos envolvidos) e não se consiga chegar ao conflito real, 

corre o risco de ser agravado e não solucionado. Pela complexidade do conflito, a mediação 

exige a exploração do problema e o aprofundamento sobre suas causas. 
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Warat (2001) diz que a mediação trabalha fundamentalmente os não ditos do sentido, 

pois são eles que revelam os detalhes do conflito. Esses detalhes devem ser percebidos pelo 

mediador e explorados para possibilitar o aprofundamento, facilitando para que os mediados 

saiam das posições, para os reais interesses e valores. Esse caminho que os mediados devem 

percorrer para a compreensão e pacificação do conflito será efetivo, se facilitado por 

mediadores competentes e éticos. 

A implementação da mediação e dos outros meios consensuais junto ao Poder 

Judiciário requer uma atenção ainda maior, pois eles se apresentam com uma lógica diversa 

do tradicional processo judicial. Enquanto a atuação tradicional junto ao Poder Judiciário 

ressalta o formalismo, a excessiva normatividade, o caráter adversarial do litígio, o perde-

ganha, o pouco diálogo, o poder de decisão do juiz a atuação requerida na prática dos meios 

consensuais ressalta o diálogo, a cooperação, o ganha-ganha, a escuta ativa, a empatia, a 

convergência, a interdisciplinaridade. 

Percebe-se, portanto, que para se alcançar a cultura de pacificação social não seria 

possível a aplicação de um modelo em massa de mediação, padronizado pelo estado, muito 

menos extirpado de suas características essenciais para caber no judiciário. Dentre as várias 

formas de mediar, a coletividade precisaria validar cada uma de suas práticas, conforme suas 

próprias necessidades, sendo a liberdade dialógica, democrática e empoderadora, 

provavelmente possível apenas quando livre de amarras, ou seja, extrajudicialmente. 

 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

  

 

O processo de incorporação das técnicas de mediação no ordenamento jurídico 

brasileiro tem se revelado através de diretrizes verticalizadas, em que aqueles que podem 

“dizer o direito” enquadram o instituto ao sistema de normas, buscando sinalizar à sociedade, 

via documentos legais, os pressupostos teóricos e gerais de seu entendimento sobre mediação 

de conflitos nessa seara. 

Percebe-se assim, que, no Brasil, o termo institucionalização da mediação adquire 

característica marcantemente normativa, diante do esforço em regulamentar legislativamente 

o instituto no território nacional. Incluindo o manual utilizado na formação de mediadores, 

instituído pelo CNJ, que além de corroborar com as determinações e limitações legais sobre o 
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tema, traz uma lógica de mediação muito mais negocial do que humanizada, como coloca o 

Estado em seu discurso.  

É sabido, no entanto, que várias são as acepções para o conceito de conflito, assim 

como as possibilidades de sua interpretação e administração na sociedade. Genericamente, ele 

ocorrerá sempre que houver resistência do outro, uma vez que consiste na tentativa de 

predominância de uma posição sobre a outra, como forma de solução, que pode ocorrer com o 

uso da violência (direta ou indireta) ou da ameaça (física ou psicológica). Há uma 

incompatibilidade entre atos que se originam ou não da vontade dos envolvidos, sendo certo 

que cada uma das partes tem o conhecimento da incompatibilidade das posições, entretanto, 

ainda assim, tentam impor os seus argumentos, gerando um ciclo vicioso. 

Neste sentido, o filósofo italiano Eligio Resta (RESTA, 2004), principal teórico sobre 

o tema fraternidade, em sua obra “O Direito Fraterno” aborda a amizade como um cimento 

social que possibilita um tratamento adequado ao conflito. Afirma o filósofo que: 

 

“(...) o direito fraterno pode ser a forma mediante a qual pode crescer um 

processo de auto-responsabilização, desde que o reconhecimento do 

compartilhamento se libere da rivalidade destrutiva típica do modelo dos 

‘irmãos inimigos’. (...).” 

 

Com isso, pode-se afirmar que, sob a perspectiva dos Direito Humanos, o referido 

autor nos permite dizer que o embasamento teórico da mediação é uma proposta fraterna, com 

a construção de um tempo mais justo, menos violento, 

 

“(...) que abandona a fronteira fechada da cidadania e olha em direção à nova 

forma de cosmopolitismo que não é representada pelos mercados, mas pela 

necessidade universalista de respeito aos direitos humanos que vai se 

impondo ao egoísmo dos ‘lobos artificiais’ ou dos poderes que à sua sombra 

governam e decidem.” 

 

O conflito quer seja ele coletivo ou individual, é normalmente oriundo das 

complexidades das relações sociais, envolvendo pessoas que geram os acontecimentos. Não 

há como evitá-los, uma vez que ocorrem onde há discordância de interesses e rompimento da 

comunicação, o que acaba gerando uma anulação na percepção da vontade de um dos 

envolvidos e consequentemente uma sobreposição da vontade de um sobre o outro. Desta 

sobreposição de vontades, “resulta-se muitas vezes, a submissão de um aos desejos do outro, 

de modo que se pode individuar um ganhador (aquele que se sobrepõe) e um perdedor (aquele 

cujos desejos são sublimados pelo outro)”, conforme afirmado por Spengler (2012). 
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Assim, é nítido que no conflito há um aspecto negativo que conduz a uma 

interpretação como um fator de desagregação e obstáculo e que diante da possibilidade de 

acarretar perdas, a solução encontrada e que perdurou durante muito tempo (e que ainda 

perdura), é de que deverá ser controlado, removido/exterminado da sociedade. Entretanto, o 

conflito também pode ser analisado sob outro enfoque, o positivo, uma vez que dele pode-se 

deflagrar um processo de autoconhecimento, “é um fator de amadurecimento das relações 

humanas, proporcionando um crescimento dos envolvidos” (OLIVEIRA, 2012). 

Diante dos conflitos que permeiam a sociedade moderna, é com a aplicação do direito, 

suas regras e princípios que será instaurada a ordem social. O Estado detém a legitimidade 

exclusiva para decidir, é o detentor do monopólio da aplicação do direito (jurisdição) e, 

através do Poder Judiciário, que representado por um terceiro imparcial, o juiz, irá decidir os 

conflitos da sociedade, na busca de garantir e restaurar a paz e a harmonia social. No entanto, 

esta já não se apresenta mais como a prática mais adequada para determinados conflitos, pois 

resolver um conflito nem sempre significa acabar com ele.  

Portanto, faz-se necessário um olhar diferenciado acerca da justiça, propondo a 

identificação e implantação de reformas no sentido de melhor atender às necessidades dos 

indivíduos. A terceira onda renovatória, identificada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

(2002), na obra “Acesso à Justiça”, acena para utilização dos meios alternativos de resolução 

de conflitos, uma vez que, não é mais possível resolver os problemas somente com atuação de 

advogados, sendo necessários novos mecanismos procedimentais que possibilitem a 

efetividade dos direitos envolvidos. 

Estes novos mecanismos consensuais proporcionam às partes a possibilidade de 

gerirem os conflitos, aproximando-as através da oralidade, da rapidez, negociação e redução 

ou ausência de custos. Com isso aquela figura da relação triangular da jurisdição (autor, réu e 

juiz) acaba dando espaço à uma relação dual, pois somente as partes envolvidas é que irão 

construir o melhor resultado. Com isso, Morais e Spengler (2012), apresentam a ideia de um 

direito construído em conjunto, a jurisconstrução: 

 

“(...) na medida em que esta nomenclatura permite supor uma distinção 

fundamental entre os dois grandes métodos. De um lado, o dizer o direito 

próprio do Estado, que caracteriza a jurisdição como poder/função estatal e, 

de outro, o elaborar/concertar/pactar/construir a resposta para o conflito em 

que reúne as partes.” 

 

Desta forma, em decorrência da complexidade de alguns litígios, da explosão da 

litigiosidade e consequentemente da crise do Judiciário, Ghisleni e Spengler (2010), apontam 
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que a solução é a utilização de meios que resolvam o conflito “de forma consensual, solidária 

e fraterna”, e que esta venha a ser a alternativa encontrada para se obter uma transformação do 

paradigma do litígio para o do consenso, no sentido de trazer uma aproximação entre as 

partes, facilitando o diálogo e alcançando uma decisão equilibrada, pacífica e harmônica. 

Portanto, a mediação pode ser definida “como o instrumento de solução de um conflito 

por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial, e que seja detentor 

de sua confiança” (PINHO e DURÇO, 2004). Este terceiro, o mediador, tem como função 

facilitar o diálogo entre as partes, a ele não cabe a decisão do conflito e sim auxiliá-las no 

sentido de reconhecer, respeitar e escutar o outro. O restabelecimento deste vínculo 

comunicativo que foi rompido é fundamental para o sucesso da mediação. 

Assim, pode-se afirmar que a mediação é pautada em uma prática discursiva, na qual 

através do diálogo, da conscientização do outro, se alcança uma solução para o conflito, sem, 

contudo, fazer uso da força coercitiva. O processo comunicativo funciona como base para a 

resolução do conflito, tendo como premissa a prática discursiva e a inserção do diálogo, 

fundamentos utilizados pelo filósofo Jürgen Habermas, ao desenvolver sua teoria do agir 

comunicativo, como já colocado anteriormente. 

A mediação, portanto, surge como um processo de superação dos conflitos centrada no 

diálogo e na autonomia dos envolvidos no problema, que tem na pessoa do mediador, uma 

terceira pessoa imparcial (que é detentora da confiança das partes) na condução desta nova 

concepção de resolver o conflito, atuando como um facilitador do processo. 

Este diálogo, presente na mediação, no qual todos têm acesso, todos participam na 

busca de um acordo, permite o reconhecimento do outro enquanto diferente, “possibilitando a 

transformação do tratamento do conflito e não o seu engessamento” (OLIVEIRA, 2012), 

apresentando-se a mediação, portanto, como um instrumento que reestrutura o diálogo e a 

prática do consenso, na forma como indica a teoria do agir comunicativo de Habermas. 

Sales (2004), analisando esta teoria habermasiana, afirma que: 

 

“A Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas (Theorie des 

Kommunikativen Handels), procura um conceito comunicativo de razão e 

um novo entendimento da sociedade, ou seja, sociedade na qual os 

indivíduos participam ativamente das decisões individuais e coletivas 

conscientemente, ensejando-lhes a responsabilidade por suas decisões. Essa 

teoria entende o indivíduo como ente participativo que antes de agir avalia as 

possíveis consequências, tendo em vista, por exemplo, as normas e sanções 

apresentadas pelo ordenamento jurídico do país. Não agem, portanto, 

mecanicamente.”  
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No entanto, conforme exposto ao longo desse trabalho, a teoria geral sobre mediação – 

inclusive sob a ótica adotada pelo Estado – não se coaduna com a prática de incorporação do 

instituto ao judiciário brasileiro. De início, instaura-se o paradoxo da possibilidade real de se 

institucionalizar técnicas que são "abertas", adaptáveis às mais diversas circunstâncias 

conflitivas. E da análise da legislação atual, pode-se perceber controvérsias cruciais nesse 

sentido, uma vez que o discurso humanista e dialógico próprio da mediação contrasta 

recorrentemente com as limitações dadas pelo judiciário ao instituto. 

Nessa esteira, o mesmo se pode dizer a respeito do ensino sobre mediação no âmbito 

judicial, a partir do Manual estabelecido pelo CNJ. Num cenário altamente litigioso, em que 

as partes de um conflito precisam fazer esforço considerável para apreender novas realidades 

e possibilidades a respeito da construção de vias alternativas, formar um terceiro imparcial 

que possibilite esse tipo de interação e contribua com o processo se mostra como algo muito 

mais complexo do que tem sido demonstrado nos cursos de mediação judicial. 

O modelo de mediação mais difundido pela doutrina, indicado principalmente para 

conflitos em que haja relação de natureza continuada – fundado nos Direitos humanos, no 

diálogo e na valorização da dignidade da pessoa humana –, demanda demais do mediador. 

Exige-se tempo de formação e maturação da técnica, experiência prática e o desenvolvimento 

de inteligência emocional, permitindo uma atuação mais assertiva naquilo que essa figura se 

propõe. Torna-se, portanto, uma espécie de disparate o consentimento de que sua aplicação 

em massa, padronizada pelo estado, seria possível sem inúmeros prejuízos. 

Para além das questões técnicas e culturais, que envolvem o próprio desenvolvimento 

da mediação, a atuação do mediador e a fraca disposição da comunidade para mediar, temos 

de lidar ainda com a questão social. O Brasil é um país que se fundamenta numa concepção 

originariamente paternalista com relação ao seu povo. Nosso ordenamento jurídico se dispõe a 

“dizer” a lei como forma de guiar a sociedade, garantindo que haja estreita margem de 

autonomia do indivíduo. Assim, este padrão coloca a todos numa posição de dependência 

quase que cristalizada dos ditames institucionais pátrios, impedindo uma concepção mais 

independente dos sujeitos, enquanto cidadãos responsáveis pelo gerenciamento de suas 

próprias vidas.  

No que se refere à seara trabalhista, percebe-se que os entraves a essa incorporação da 

mediação se intensificam quando constatamos que não se observam as características próprias 

desse tipo de conflito. A relação entre empregado e empregador é sim, via de regra, 

continuada, mas não se sabe sob que aspectos pode existir um diálogo igualitário e produtivo 

para ambos os lados, diante da flagrante desigualdade entre as partes. Não se trata de 
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desqualificar possíveis esforços nesse sentindo, antes e, pelo contrário, este cenário é passível 

de ser construído, principalmente devido ao forte aspecto negocial da justiça laborativa, 

havendo amplo espaço para a mediação, especialmente na atuação do Ministério Público do 

Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e dos sindicatos. 

No entanto, as dificuldades enfrentadas pelos tribunais nesse processo de incorporação 

da mediação é, antes de tudo, uma questão epistemológica não enfrentada ou ignorada pelo 

Estado. Não há, como visto, um esforço para um entendimento do instituto e de suas 

repercussões no judiciário, fazendo-se uma abordagem da epistemologia da mediação, 

analisando-se suas várias abordagens de conceito e, consequentemente, suas várias formas de 

ser vista e aplicada.  

 A sensação após anos de contato com a prática e desse longo estudo investigativo é a 

de que estamos diante de mais uma engenhosa manobra estatal para atingir seus próprios fins, 

mantendo seu controle jurisdicional, inclusive sobre práticas que deveriam ser, em tese, uma 

alternativa à jurisdição. Diversos debates têm sido levantados pelo país, seja em ambientes 

acadêmicos, legislativos ou institucionais, no entanto, as limitações legais e as “adaptações” 

feitas à mediação judicial reforçam a impotência social diante do agir do Estado. 

 A mediação judicial, de “tábua de salvação” do judiciário – que não dá conta nem do 

número nem da complexidade de suas demandas – passa a ser vista como mais um mero 

procedimento do rito processual. Que assim como foi com a conciliação, a mediação perderá 

relevância com o tempo, devido seu baixo poder de atuação dentro dos tribunais e do 

desinteresse das partes em sua utilização, em função do ínfimo apelo educativo sobre a 

prática. 

 Fato é que, a despeito de qualquer especulação sobre o futuro da mediação judicial no 

Brasil, o caminho trilhado pelo Estado até aqui é bastante pragmático e direcionador, havendo 

pouca margem para o manuseio e apreensão das técnicas pelos atores sociais que as 

vivenciarão no cotidiano. E, naquilo que nos propomos neste trabalho, pode-se constatar que a 

formação dos mediadores judiciais, com as configurações e estrutura didática que possui, tem 

influência direta nessa complexa empreitada de se introduzir o instituto no judiciário, em 

especial, na seara trabalhista. Sendo responsável por perpetuar uma concepção simplista e 

ineficiente da mediação de conflitos, ampliando controvérsias e possíveis violações de 

direitos. 
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