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Professor Doutor Fernando Gama de Miranda Netto. Niterói: Programa de Pós-Graduação em 
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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é pesquisar as percepções e práticas dos magistrados das varas de 

família situadas no fórum do Centro do Rio de Janeiro quanto à realização dos métodos de 

autocomposição de conflitos (em especial da mediação), a partir do Novo Código de Processo 

Civil e da Lei de Mediação (2015). Trata-se de um universo complexo, constituído por 

diversos agentes, órgãos e programas de ação voltados ao fomento dos meios consensuais de 

solução de disputas na área de família: as partes dos litígios, os juízes, conciliadores 

vinculados às varas, mediadores integrantes dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) – os quais atuam segundo diretrizes traçadas pelo Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Conflitos (NUPEMEC) –, servidores integrantes de programas de 

cidadania, tais como o Projeto Bem Me Quer e a Oficina de Parentalidade. Todo esse campo 

de ambiguidades, de espaços institucionais e de agências diversas constitui mais um ambiente 

propício à existência dos encontros e desencontros entre normas e práticas, antigas e novas 

formas de pensar e de levar adiante os processos nas varas de família. O objetivo deste 

trabalho é identificar e descrever algumas dessas afinidades e dissonâncias. 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to investigate the perceptions and practices of family court 

judges located at the Rio de Janeiro Center forum regarding the implementation of self-

resolution conflitcts methods (in particular mediation), based on the New Code of Civil 

Procedure and of the Mediation Act. It is a complex universe, made up of several agents, 

organs and programs of action aimed at promoting consensual means of dispute settlement in 

the family area: the parties to the litigation, the judges, conciliators linked to the Family 

courthouse, mediators who are members of the Judicial Centers for Conflict Resolution and 

Citizenship (CEJUSC) - which operate according to guidelines drawn up by the Permanent 

Nucleus of Consensual Conflict Methods (NUPEMEC) -, members of citizenship programs, 

such as the “Bem Me Quer” Project and “Oficina de Parentalidade”. All this ambiguity, of 

institutional spaces and of different agencies is another environment conducive to the 

existence of meetings and disagreements between norms and practices, old and new ways of 

thinking and carrying forward the processes in the family courthouse. The aim of this work 

was to identify and describe some of these affinities and dissonances. 
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INTRODUÇÃO 

Objetivos e justificativa 

Neste trabalho pretendo pesquisar as perspectivas e práticas dos magistrados das 

varas de família situadas no fórum do Centro do Rio de Janeiro quanto à realização dos 

métodos  de autocomposição de conflitos (em especial da mediação), a partir da nova 

legislação vigente no país nessa matéria, isto é, o Código de Processo Civil sancionado em 

2015 (CPC/15) e na Lei de Mediação (LMED) também de 2015 – Leis Federais nos 11.105 e 

11.140, respectivamente –, que parecem ter inaugurado ou pretendido inaugurar um novo 

modelo de Justiça e Jurisdição, mais voltado à consensualidade.  

Conforme verifiquei na investigação empírica, trata-se de um universo complexo, 

constituído por diversos agentes, órgãos e programas de ações voltados ao fomento dos meios 

consensuais de solução de disputas na área de família: as partes dos litígios, os juízes, 

conciliadores vinculados às varas, mediadores integrantes dos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) – os quais atuam segundo diretrizes traçadas pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos (NUPEMEC) –, servidores integrantes de 

programas de cidadania, tais como o Projeto Bem Me Quer e a Oficina de Parentalidade 

(implantados entre 2009 e 2011). 

Este estudo pretende focalizar tal universo, privilegiando o olhar desses 

magistrados, considerando especialmente o intricado jogo existente entre as suas ideias acerca 

dos métodos consensuais, o que mandam os procedimentos legais vigentes e como 

efetivamente se realiza a condução dos processos, no qual eles e outros agentes participantes 

fazem valer seus conhecimentos anteriores, as suas experiências e sensibilidades particulares. 

A pesquisa se baseia principalmente em entrevistas realizadas entre os dias 

06/07/2017 e 29/11/2017, com juízes dessas varas1 e com outros agentes integrantes desse 

universo (conciliadores, mediadores e servidores atuantes NUPEMEC e nos programas de 

cidadania supramencionados), assim como na minha própria experiência de “participação 

objetivante” (BOURDIEU, 2003), pelo fato de “ser afetado” pela minha própria vivência 

ligada aos assuntos aqui tratados (FAVRET-SAADA, 2005) e pelo exercício de 

“desnaturalização do familiar” (DA MATTA, 1978) envolvido nessa pesquisa e na redação 

                                                 
1 Há 12 juízes de família no fórum do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo da pesquisa consegui 

entrevistar nove. 
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desse trabalho. Isso porque, ao longo dos últimos 25 anos, na qualidade de advogado, 

conciliador (em 1998) e mediador, pude acompanhar inúmeros processos, observar a marcha 

destes e a presença dos métodos consensuais nas varas, mesmo que nem sempre atendendo ou 

observando plenamente ao disposto nas leis vigentes. Toda essa experiência acumulada me 

levou a formular o objeto deste trabalho e está presente, explicita ou implicitamente, como 

uma espécie de “auto-etnografia” (ARCHETTI 2003) nas páginas que se seguem.  

A partir da investigação de campo, constatei que os magistrados entrevistados 

conhecem as diferenças funcionais entre o ato de julgar e o de mediar, de forma a não lhes ser 

possível atuar como mediadores. No entanto, nas suas práticas cotidianas, nas formas como 

conduzem os processos, no contato com as partes dos processos e com os outros agentes que 

neles participam segundo os ritos que disciplinam os novos fazeres, os juízes acabam 

realizando práticas particularizadas, quando buscam compatibilizar os novos procedimentos 

legais às suas próprias experiências e sensibilidades. 

Por exemplo, há magistrados que, para atender ao novo procedimento instituído 

pelo artigo 695 do Código de Processo Civil de 20152 (que tornaria obrigatória a sessão de 

mediação ou conciliação nos processos de família) e a isso acrescendo suas próprias 

experiências/sensibilidades, encaminham os casos diretamente para o programa Oficina de 

Parentalidade ou para o projeto Bem me Quer, para uma tentativa de composição consensual 

da questão – quando, diante da lei vigente e do sistema organizacional do Tribunal, a remessa 

seria feita ao CEJUSC, órgão responsável pelas mediações ocorridas no âmbito judiciário. 

Considerando essas particularidades, extraídas a partir das entrevistas com os 

magistrados, foi necessário ampliar a observação de campo para também abranger esses outros 

órgãos, programas e agentes integrantes dessa estrutura relativa ao tratamento consensual dos 

conflitos - nomeadamente o NUPEMEC, o CEJUSC, o projeto Bem me Quer e o programa 

Oficina de Parentalidade, mediadores do CEJUSC e conciliadores das varas de família -, no 

                                                 
2 “Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no 

art. 694. 

§ 1º O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. 

§ 2º A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência. 

§ 3º A citação será feita na pessoa do réu. 

§ 4º Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos.” 
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intuito de melhor compreender esse complexo auxiliar e modo de interação entre essas 

instâncias. 

Embora este trabalho tenha buscado se concentrar no ponto de vista dos juízes, a 

observação dessas outros agentes e agências mostrou-se indispensável, mormente ao indicar 

dificuldades não necessariamente percebidas pelos magistrados, mas centrais nesse sistema – 

como, v.g., as limitações financeiras e administrativas indicadas por servidores entrevistados, 

os quais apontavam para a escassez de pessoal auxiliar, insuficiência estrutural para a 

demanda e implementação de ações de fomento ao tratamento consensual das disputas, 

obstáculos quanto à formação/capacitação de mediadores –; e também as suas especificidades; 

as suas semelhanças (tanto assim, que ainda não há uma adequada triagem dos processos, 

muitas vezes se remetendo para mediação casos de conciliação); a visão desses agentes sobre 

os mecanismos e demais agentes, bem como as tensões eventualmente existente entre eles.  

As varas de família são também um universo diverso do ponto de vista da natureza 

dos próprios processos: alguns, como apontam os juízes entrevistados, envolvem elementos 

predominantemente “objetivos” (como os conflitos por alimentos ou patrimônio) e outros 

predominantemente “subjetivos” (como os processos relativos à guarda de filhos e regras de 

convivência/visitação). Ao longo da pesquisa verifico a ideia transmitida pelos próprios 

magistrados de que a mediação estaria mais afinada com os processos de maior carga 

subjetiva, observando os contrastes entre ambos os métodos também do ponto de vista dos 

outros agentes envolvidos.  

Além da heterogeneidade entre a lei e a doutrina, entre a estática normativo-legal e 

o dinamismo da vida social e de suas práticas, existem lacunas ou zonas cinzentas de 

interpretação e aplicação da lei (RILES, 2005), ensejando a que juízes possam atuar com certa 

elasticidade, no intuito de colmatar esses espaços segundo suas próprias crenças, experiências 

e percepções de mundo. 

Assim, pretendo descrever e compreender eventuais paradoxos, dificuldades e/ou 

dissonâncias entre o “dever ser” da lei e/ou da doutrina e o “ser” das práticas nos juízos de 

família do fórum central do Rio de Janeiro, principalmente a partir das recentes alterações 

legislativas, identificando a prática nos processos de competência dessas varas e as 

concepções dos juízes frente às essas inovações legais. Em outras palavras, busco descrever as 
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afinidades, dissonâncias e conflitos entre a(s) prescrição(ões) legal(ais) ou dogmática(s) e a 

realidade prático-procedimental observada no campo. 

A importância do tema está na própria justificativa de sua escolha: a progressiva 

importância dos métodos consensuais na solução dos conflitos nas varas de família (mas não 

só), sua positivação nas leis, sua presença na formação dos agentes de justiça (incluindo os 

juízes), em movimentos impulsionados pelos próprios órgãos do Poder Judiciário (v.g., o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ) e outros integrantes do sistema de justiça brasileiro 

(como a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). A relevância temática também é 

identificada pela escassez de estudos interdisciplinares entre o Direito e outras ciências sociais 

(v.g., como a Antropologia e a Sociologia) e pela consequente necessidade de enriquecimento 

desse espaço, mediante produção de um conhecimento prático-teórico ainda ralo na ciência do 

direito.3 Como afirma Bárbara Lupetti Baptista (2013, p. 82), é preciso diminuir, o quanto 

possível, essa abissal separação entre “o mundo dos Tribunais e o mundo da vida real” 

mediante a aproximação efetiva do direito das demais ciências sociais a ser realizada pelos 

estudiosos desses campos. Para isso, é preciso ir a campo para, “olhando” e “ouvindo” 

(OLIVEIRA, 2006), explicitar a forma pelo qual o direito se materializa, o modo como é 

realizado na prática cotidiana dos tribunais e, assim, compreender e explicar o objeto 

pesquisado. 

E para desenvolver e atingir esse objetivo, parti de um complexo de indagações 

que consubstanciam a problemática que busquei trabalhar: os juízes aceitam e podem mediar 

nos processos que lhes cabe apreciar e decidir a causa? O que fundamentaria tal pensar e agir? 

Como os magistrados interpretam e aplicam o procedimento legal da mediação ou outros 

métodos consensuais de solução de conflitos? Como eles interagem com outros atores no 

processo? Como observam teoricamente e como se relacionam na prática com outros agentes e 

órgãos de fomento do uso das formas autocompositivas? Quais seriam os eventuais limites e 

possibilidades que os próprios magistrados encontram nessa atuação: do ponto de vista deles, 

existiria alguma diferença entre as funções do magistrado, de conciliador e de mediador? A 

função jurisdicional comporta a ampliação de seu conteúdo, absorvendo os Métodos 

                                                 
3 Embora existam exceções – fundamentais para esta pesquisa –, como por exemplo LUPETTI BAPTISTA, 

2013; MOREIRA-LEITE, 2003; e FILPO, 2016. 
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Adequados/Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs)4, especialmente a mediação? Qual 

a importância da sentença nesse contexto “consensual”? Como, na função do juiz, convivem 

os objetivos de solucionar conflitos e facilitar diálogo entre as partes? Essas seriam, para eles, 

funções compatíveis entre si? Do juiz se exigiria capacitação teórica e prática em conciliação e 

mediação? 

O tema desta pesquisa surgiu a partir da minha reflexão sobre duas experiências 

que tive, uma na vida acadêmica e outra na vida profissional. A primeira ocorreu em sala de 

aula, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSD/UFF), no 2º semestre de 2015, na qual um dos alunos, um magistrado 

doutorando, manifestou seu entendimento de que o princípio da confidencialidade da 

mediação não se aplicaria ao juiz, muito embora a literalidade da lei pareça sugerir o contrário, 

já que não abre exceções5. Sem realizar juízos de valor sobre esse entendimento, fiquei com a 

impressão de que essa fala, inconsciente e/ou involuntariamente, parecia refletir mais um 

entendimento institucional (do campo judicial) do que apenas a opinião pessoal do aluno 

doutorando (campo acadêmico). É como se ali estivesse “presente” a magistratura, a qual, 

segundo minha vivência profissional na advocacia, tende a “apropriar-se” do processo, como 

se ele pertencesse exclusivamente ao magistrado, conferindo-lhe, assim, um poder absoluto 

sobre a “vida processual”, e não como sendo uma garantia ou um instrumento estatal posto à 

disposição do jurisdicionado e da Sociedade. Assim sendo, quis investigar empiricamente a 

existência e modalidades dessa “apropriação” judicial do processo e os efeitos disso sobre o 

instituto da mediação, notadamente quanto à possibilidade do próprio magistrado realizar a(s) 

respectiva(s) sessão(ões) ou a forma da participação judicial nesse ato. 

A segunda experiência aconteceu em um encontro casual que tive com servidores 

do tribunal, em meados de 2016, envolvidos diretamente na implementação da mediação no 

                                                 
4 Essa expressão o conceito será melhor explicado adiante. 

5 O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), assim dispõe no artigo 166, §2º: 

“Art. 166.  A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

[...] 

§ 2º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros 

de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da 

mediação.” (grifos meus) 
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Judiciário fluminense. Aqui, é importante fazer uma rápida contextualização. Como integrante 

da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB/RJ (CMC–OAB/RJ), participei – junto com 

outros vários integrantes dessa comissão e, também, com integrantes da Defensoria Pública e 

do Ministério Público deste Estado –, no segundo semestre de 2015, do Grupo de Trabalho 

para Diagnóstico dos Impactos do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação no 

Sistema de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (GTCIVMED), 

presidido pelo magistrado responsável para tanto, desembargador Cesar Felipe Cury. Esse 

grupo de trabalho foi dividido em sete subgrupos, que tinham a atribuição de elaborar 

enunciados, recomendações e/ou orientações gerais sobre os respectivos temas, a saber: (i) 

capacitação do mediador e do conciliador; (ii) câmara privada de mediação; (iii) CEJUSCs – 

Centros Judiciários de solução de conflitos e cidadania; (iv) procedimento e abrangência da 

mediação; (v) logística interna do TJRJ; (vi) adequação da logística; (vii) atribuições do 

NUPEMEC6. O trabalho foi concluído no final daquele ano, mas a consolidação dos 

enunciados do grupo não chegou a ser publicada. 

Pois bem, nesse encontro acidental com alguns servidores do Tribunal, 

participantes dessas atividades, ao falarmos dos rumos da mediação judicial no Estado – 

especialmente sobre a minha preocupação quanto a uma “precarização” ou descrédito do 

instituto da mediação em razão de práticas que parecem dissociadas da essência do instituto, 

como acontecia (e ainda acontece)7 com a conciliação (outro método consensual de solução de 

conflitos) principalmente sobre a forma da condução das sessões, como se fossem audiências 

judiciais, em que as partes não são efetivamente estimuladas a dialogar e nem há a 

informalidade necessária à livre manifestação das vontades –8, tive a informação de que a 

grande maioria dos juízes com quem esses servidores tiveram contato entende ser possível a 

                                                 
6 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, órgão administrativo do Tribunal de 

Justiça encarregado de desenvolver a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, 

dentre outros. Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-

administrativa.>. Acesso em: 29 out. 2016. Sobre esse órgão e suas funções desenvolverei mais adiante. 

7 Conforme pude perceber na minha vida profissional e, em alguma medida, também nesta pesquisa. 

8 Em estudo sobre os Juizados Especiais Cíveis, Ângela Moreira-Leite (2003, p. 22 et seq.) observa que “As 

atitudes e a postura do conciliador foram [...] as mesmas de um juiz de direito da Justiça comum e ele não 

retrucou, quando foi chamado por uma das partes de ‘Excelência’[...]. Percebi, então, que o fato de receber um 

papel oficial, de estar num espaço do Poder Judiciário, numa sala que reproduz a sala de audiência com os juízes 

de direito, frente a uma pessoa que age e fala como um juiz, faz com que todos se comportem ‘como se’ fosse 

uma audiência da Justiça Comum. [...] Em suma: o conciliador não conciliou e o acordo firmado não resultou de 

uma exposição de opiniões e vontades que solucionasse o conflito.”. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa
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eles próprios (juízes) realizar mediação nos processos nos quais lhes cabe o julgamento. Isso 

me chamou bastante a atenção, especialmente pelo fato de que, a princípio, esse entendimento 

parece contrariar a lei e a própria natureza do instituto da mediação, já que se trata de uma 

atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, conforme definido 

em lei9. 

Esses “desencontros” entre o que aparentemente dispõe a novel legislação e o que 

supostamente configura o entendimento dos magistrados dispararam minha curiosidade e meu 

interesse em investigar a ocorrência ou não desses e de outros desencontros havidos entre na 

percepção e/ou prática dos magistrados das varas cíveis e de família do fórum central do Rio 

de Janeiro, identificando também os “encontros”. Todavia, em razão do pouco tempo 

disponível para a realização da pesquisa empírica, reduzi seus limites às varas de família, 

âmbito em que, segundo teóricos e praticantes, esses mecanismos de solução consensual têm 

particular/especial adequação. 

Expostas as questões e justificativas deste estudo, em seguida apresentarei a 

respectiva estrutura e, na sequência, a metodologia utilizada. 

A estrutura da dissertação 

Além desta introdução, o presente trabalho compõe-se de três capítulos e uma 

seção final, dedicada às conclusões. No primeiro capítulo meu objetivo é analisar e comparar 

as disposições normativas contidas no revogado Código de Processo Civil de 1973, e as 

atualmente vigentes (CPC/15 e LMED) - gestadas nessas últimas décadas e editadas em 2015 -

, apoiado pelo que pude observar na minha experiência profissional e do que parcela da 

doutrina percebe sobre as práticas judiciárias. Parto da constatação de que na processualística 

anterior a autocomposição bilateral10 basicamente confundia-se com a transação11, a qual 

deveria ser obtida principalmente pela conciliação.  

                                                 
9 Lei Federal nº 13.140/15, artigo 1º, parágrafo único: 

“Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.  

Parágrafo único.  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.” 

10 A autocomposição biltareral pode ser dividida entre negociação direta (quando as partes e ou seus 

representantes comunicam-se uns com os outros na busca da solução do desacordo) e negociação assistida ou 

facilitada (quando a comunicação é facilitada por um terceiro imparcial sem poder decisório, i.e., mediação e 

conciliação). 
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Ou seja, embora a autocomposição admitisse vários tipos, a legislação anterior 

privilegiou a conciliação, ensejando, ainda que involuntariamente, a noção de que a 

conciliação seria o único método autocompositivo ou que esgotaria esses instrumentos. Além 

disso, a forma ou tipo de autocomposição (conciliação) conceitualmente confundiu-se com o 

seu conteúdo (transação). 

Isso tudo, porque a preocupação central dos operadores do direito em geral e da 

magistratura em particular restringia-se à obtenção do acordo, isto é, à solução jurídica do 

conflito e à consequente extinção do processo judicial, e não à solução do conflito 

social/pessoal, ao aspecto relacional, às questões subjetivas e/ou às causas multifatoriais 

subjacentes ao conflito – como postulam os estudiosos e adeptos da mediação. Buscava-se, 

então, a concessão recíproca de direitos das partes para a extinção do processo, mas não 

entender e tratar as reais causas do conflito; enfim, não se buscava o efetivo 

(re)estabelecimento do diálogo das partes.12 

Por outro lado, não se exigia do magistrado ou conciliador conhecimento teórico e 

prático para a realização da conciliação, sendo esta concebida muito mais como uma prática 

intuitiva do que técnica – ao menos, antes da entrada em vigor das noveis normativas sobre o 

tema. Nesse contexto, a conciliação era compreendida lato sensu, isto é, como a utilização de 

um conhecimento empírico visando à solução consensual da lide.13 

Ao longo da pesquisa, e como será mostrado especificamente no capitulo três, essa 

concepção intuitiva parece ter se arraigado profundamente na prática e na cultura jurídicas 

nacionais, especialmente com a criação, primeiramente, dos Juizados de Pequenas Causas, 

posteriormente transformados em Juizados Especiais, influenciando fortemente a forma pela 

qual os métodos adequados de solução de conflitos foram e são compreendidos pela 

                                                                                                                                                         
11 Cândido Rangel Dinamarco (2002c, p. 120) entende que “A autocomposição bilateral transparece na 

transação, que se resolve em mútuas concessões (...)”. 

12 Ângela Moreira-Leite (2003, p. 110/1) conclui que “[...] o objetivo desta conciliação é a assinatura de um 

acordo, qualquer que seja ele, mesmo contrariando as vontades – o que seria um desacordo –, mas significando 

que não há mais conflito: o Estado tomou conta do problema, acabou com a disputa e promoveu a harmonia.”. 

13 Há notícia de que a utilização dos meios autocompositivos, nomeadamente a mediação, remonta à Antiguidade 

(na China de Confúcio, por exemplo), o que, inclusive, indicaria o equívoco na utilização da expressão 

“alternativos”, pois tais meios antecedem o sistema judicial; demais disso, não excluem, mas complementam a 

atividade jurisdicional estatal (HALE; PINHO; CABRAL, 2016). Nessas condições, a mediação há de ser tomada 

em seu conceito vulgar, como a intervenção no conflito por um terceiro imparcial, com o objetivo de apaziguar as 

partes; a sistematização teórica e prática do instituto da mediação só ocorreu milênios depois, nos EUA, na 

década de 1970 – como informa Marinés Suares (2008). 
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comunidade jurídica.14 Num contexto como esse, no qual desencontros prático-conceituais 

dessa natureza parecem ter moldado a cultura jurídica do país, o estudo das práticas judiciárias 

objeto desta pesquisa é oportuno e adequado, máxime ao permitir apurar a existência e a 

qualidade da mudança ocorrida, ou não, no pensamento e/ou na praxis da área. 

O capitulo dois focaliza os órgãos, programas e agentes mencionados pelos 

magistrados entrevistados que são centrais para a compreensão dos lugares das práticas 

autocompositivas nos conflitos de família, e para a análise da permanência ou das mudanças 

de práticas anteriores no novo marco jurídico vigente: o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos (NUPEMEC), responsável, em suma, por traçar os planos e ações de 

fomento e apoio ao tratamento adequado dos conflitos no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Rio de JANEIRO (TJRJ); o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, órgão 

executor de tais ações e projetos; os “programas de cidadania” oferecidos pelo TJRJ, 

nomeadamente o projeto “Bem Me Quer” (criado entre 2009/2010) e a “Oficina de 

Parentalidade” (criada em 2010/2011), ambos vinculados à presidência do TJRJ, mas apenas 

este último sendo um projeto diretamente ligado ao NUPEMEC. Esses programas tencionam 

impulsionar o exercício do diálogo entre as partes, com a presença de advogados, mediadores, 

conciliadores, psicólogos e assistentes sociais. Mostro como esses ambientes estão ou não 

presentes na prática dos juízes das varas de família pesquisadas – que para lá encaminham as 

partes em determinados momentos do processo – ou se encontram à disposição dos litigantes, 

produzindo mudanças significativas ou não no próprio processo judicial. Descrevo as 

dificuldades administrativas fortemente sinalizadas pelos servidores integrantes desses órgãos, 

tais como a falta de pessoal auxiliar, os óbices financeiros-orçamentários, o pouco apoio 

institucional oferecido a eles etc. O capítulo se baseia na observação desses projetos em 

palestras realizadas nesse âmbito, em entrevistas concedidas por alguns dos seus gestores e 

idealizadores principais, e em documentos produzidos e utilizados nas atividades 

desenvolvidas nesses espaços (como cartilhas, vídeos e outros). Finalizo a exposição desta 

parte da dissertação com a visão dos mediadores e conciliadores envolvidos nessa rede, 

salientando alguns pontos coincidentes, tais como a percepção de que os métodos consensuais 

                                                 
14 Essa reflexividade dos meios de resolução de conflitos, simultaneamente refletindo e afetando a cultura, é bem 

defendida e exposta por Oscar G. Chase (2014). Para uma noção mais ampla de reflexividade no campo 

sociológico, consulte-se Anthony Giddens (1991, p. 47/55). 
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constituiriam uma oportunidade concreta e efetiva de os próprios interessados construírem a 

solução para suas questões - o que seria melhor do que a solução imposta pelo juiz -, bem 

como a dificuldade sentida por esses agentes na consolidação prática desses métodos 

autocompositivos em razão da predominância da cultura jurídica adversarial, fincada no litígio 

e solução por sentença. Também registro outros pontos destacados pelos entrevistados, 

referentes a dificuldades, interferência ou não dos magistrados das varas de família, o papel 

dos advogados e outras particularidades que ali descreverei (v.g., a atuação de magistrados 

aposentados como mediadores judiciais e a forma como a experiência das conciliadoras com a 

mediação influenciou na percepção destas sobre esse instituto).   

O capitulo terceiro constitui o cerne deste trabalho, descreve o ambiente das 

varas de família e trata centralmente das percepções e das práticas dos juízes com relação aos 

meios consensuais de solução de controvérsias e, em especial, a mediação. Baseado em longas 

entrevistas com a maior parte dos magistrados das 12 varas de família do fórum central da 

cidade do Rio de Janeiro, ao longo do capítulo mostro a variedade de visões e ritos 

relacionados a um conjunto de assuntos que se mostraram nucleares nas entrevistas, como: 1) 

a afinidade, percebida pelos juízes, entre os métodos consensuais de solução de disputas e a 

natureza do conflito, segundo a maior ou menor presença  de questões “objetivas” (relativas a 

patrimônio e alimentos, por exemplo) e questões “subjetivas” (como aquelas relativas a 

questões de guarda e visitação de filhos) – a princípio, como veremos, os juízes parecem ser 

mais favoráveis ao uso da mediação no segundo grupo de questões; 2) a diferenciação dos 

procedimentos adotados face à distinção dessa natureza de causas (i.e., objetividade ou 

subjetividade) e também em razão da própria experiência e trajetória dos juízes (o que pode, 

por exemplo, fazer com que utilizem mais ou menos intensamente os programas de cidadania 

tratados no capítulo anterior); 3) a gestão do tempo dos processos, tensionada entre a intenção 

de resolver o conflito (o que para muitos não é sinônimo de dar sentença) e a exigência de 

produtividade e mensuração/supervisão das instâncias administrativas superiores do Tribunal; 

4) outros condicionantes ou constrangimentos infraestruturais (como a quantidade de 

processos, a escassez de pessoal etc), a própria natureza dos processos (alguns demandando 

mais tempo do que outros, os de conteúdo mais objetivo e os de conteúdo mais subjetivo), as 

pressões administrativas dos órgãos superiores de controle (com todas as ambiguidades do que 

se mede: quantidade de sentenças, processos em andamento, processos que originam recursos 
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e que não acabam etc); 5) os procedimentos adotados na prática cotidiana das varas, incluindo, 

e.g., as tensões relacionadas à exigência de imparcialidade; e 6) a experiência e a formação 

prévia dos juízes e das juízas (é mister salientar o fato de que, como veremos, existe uma clara 

maioria feminina nos juízos de família do fórum central), especialmente a formação mais ou 

menos intensa (e, consequentemente, o conhecimento mais ou menos claro e explícito) nas 

técnicas autocompositivas e, em especial, das de mediação e a sua singularidade comparada à 

conciliação. Veremos que mesmo antes da novel legislação os juízes eram estimulados a se 

familiarizar com os meios de solução consensual de dissenso pelo Tribunal em conferências, 

seminários e cursos de curta duração, e como isso impactou de maneira diversa a trajetória de 

alguns, as suas práticas e percepções sobre a utilidade dessas técnicas no dia-a-dia das varas. 

A Metodologia. 

Tratando-se de trabalho interdisciplinar, de um programa de pós-graduação em 

Sociologia e Direito, encontrei muita dificuldade em familiarizar-me com esses 

conhecimentos inteiramente novos que representam a Antropologia e a Sociologia para mim. 

Com isso, quero dizer que se para um nativo dessa área o domínio de tal 

conhecimento já se afigura difícil, para um estranho como eu, vindo do Direito, essa 

dificuldade aumenta significativamente. A ciência social apresenta uma abertura aos outros 

saberes, uma efetiva interdisciplinaridade, o que é completamente distinto do dogmatismo e 

hermetismo do Direito, cujo conhecimento é produzido quase que exclusivamente dentro de si 

e a partir de entendimentos consolidados. Como salienta Bárbara Lupetti Baptista (2010, p. 

141): 

Comparar, para essa disciplina [Antropologia], significa contrastar, isto é, ver o 

que é essencialmente diferente e, eventualmente, semelhante. Inexiste, nesse 

sentido, uma preocupação de cunho valorativo. A Antropologia busca a 

comparação a fim de compreender e repensar suas próprias categorias, não a fim 

de copiar o que encontra no objeto comparado. O conhecimento jurídico é 

atualizado de forma a não produzir transformações, mas cópias. Conhecer, nesse 

campo, equivale a deixar as coisas tal como estão e não intervir na sua forma de 

atuação. 

A dificuldade metodológica que senti decorreu, em grande parte, dessa diferença 

epistemológica. No Direito, as pesquisas tendem a ser exclusivamente bibliográficas – o que, 

por si só, não seria problemático – e acríticas – isso sim muito problemático –, fundadas em 

lições teóricas de doutrinadores reconhecidos e tidas como verdades absolutas e 
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incontestáveis; o conhecimento assim produzido não passa de mera reprodução de saber já 

produzido. Desse modo, não se propicia um saber jurídico transformador, reflexivo e criativo. 

Diversamente, as Ciências Sociais utilizam-se da pesquisa empírica para coletar dados sobre 

pessoas e seus contextos sociais, valendo-se de técnicas e métodos variados, como por 

exemplo, a observação participante, a avaliação qualitativa, a amostragem, entrevistas, 

anotações em campo e interpretação heurísitca (SOMEKH, 2015). Diferentemente do campo 

jurídico, sempre muito voltado à solução das questões, nas Ciências Sociais a finalidade-mor 

consiste na respectiva explicitação e compreensão. Esse ponto é bem esclarecido por FILPO 

(2016, p. 29): 

Por formação o jurista é [...] um solucionador de problemas processuais, 

prática essa levada da práxis forense para a vivência acadêmica. O etnógrafo, 

por sua vez, não tem um compromisso necessário com a solução de 

problemas, mas sim com a sua explicitação e compreensão.  

Assim sendo, buscando fugir do dogmatismo jurídico,  a metodologia privilegiada 

nesse trabalho está embasada na chamada teoria etnográfica15, na observação participante, na 

participação objetivante, no esforço de desnaturalização do familiar e de transformar a própria 

experiência profissional e de vida no universo explorado em “auto-etnografia”  

(MALINOWSKI, 1935; DA MATTA 1985, ARCHETTI, 2003; BOURDIEU, 2003; 

FAVRET-SAADA, 2005; DA COL & GRAEBER, 2011, entre outros) e nas perspectivas 

sociológicas interacionistas (notadamente GOFFMAN, 2016; BECKER, 2007 e 2015), que 

permitem analisar criticamente as entrevistas, considerar a etnografia dos espaços nos quais as 

interações ocorrem (GARFINKEL, 1967), e as trajetórias e a memória dos agentes 

(BOURDIEU, 2003; POLLAK, 1992). 

Dada a singularidade do material explorado em cada capitulo e das operações de 

pesquisa empírica realizadas, no decorrer do trabalho inserem-se considerações metodológicas 

especificas (como no capitulo 3, relativo ao acesso às varas e as entrevistas com os/as 

juízes/as). No entanto, em termos gerais, a pesquisa aqui realizada se alicerça nas seguintes 

operações de investigação:    

                                                 
15 Não obstante as particularidades da etnografia realizada por cada um desses autores, aqui se toma a etnografia 

em seu aspecto comum a todas essas linhas: a descrição da observação realizada, mediante apresentação e 

análise/ interpretação dos dados colhidos na pesquisa, por meio de entrevistas e do convívio com os 

interlocutores. 
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(i) Em razão de ser advogado militante, vali-me da observação participante (por 

exemplo, quando assisti e participei das palestras do projeto Bem me Quer e do programa 

Oficina de Parentalidade, na Escola de Administração Judiciária do Tribunal (ESAJ) e da 

participação objetivante para conduzir uma pesquisa etnográfica observando o funcionamento 

das varas de família e os ambientes nos quais os casos transitam.  

(ii) Entrevistas abertas (com roteiro semiestruturado de perguntas) com nove 

magistrados das varas de família do fórum central da cidade do Rio de Janeiro; e com outros 

10 agentes participantes dessa engrenagem judiciária constitutiva da política de tratamento 

consensual dos conflitos no Tribunal: mediadores, conciliadores, gestores e coordenadores dos 

projetos “Bem Me Quer” e “Oficina de Parentalidade”, bem como do NUPEMEC. 

(iv) Exame de bibliografia sobre a temática da dissertação e acerca de questões 

surgidas no decorrer do trabalho de campo e durante a análise dos dados, bem como quando 

da redação deste estudo, precipuamente quanto à presença dos métodos consensuais nos 

processos de família antes e depois das recentes reformas legislativas. 

O investimento principal da pesquisa se dirigiu aos próprios magistrados dessas 

varas de família devido ao fato de que, por disposição legal16, a mediação judicial deve ocorrer 

em processos de sua competência17. Demais disso, escolhi o foro central porque ali se 

concentram os juízos de entrância especial, ou seja, varas integradas por juízes titulares, 

normalmente mais antigos e experientes na carreira, contando com melhor estrutura e 

funcionamento; e, ainda, por ser o lugar em que desempenho minha atividade profissional 

(advocacia), o que, certamente, facilitou o desenvolvimento da minha investigação e, 

notadamente, o acesso aos juízes e outros agentes entrevistados. 

No capitulo três dedico uma seção especifica à descrição e análise do acesso às 

varas e aos magistrados, mostrando como a manipulação da minha dupla identidade de 

pesquisador e advogado (ou nativo) foi, ao mesmo tempo, uma condição de possibilidade da 

própria pesquisa e uma chave analítica fundamental para compreender as ideias e as práticas 

                                                 
16 Por exemplo, Lei nº 13.105/15, artigos 334 (que estipula o procedimento da “audiência”/sessão de mediação ou 

conciliação no rito comum – processos cíveis) e 695 (prevendo que o juiz, nas ações de família, deverá 

determinar convocar o réu para comparecer à “audiência”/sessão de mediação, antes de oferecer sua defesa) e  da 

Lei nº 13.145/15, artigo 1º (que estabelece que essa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de 

conflitos entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública). 
17 Em sentido técnico-jurídico, essa expressão significa “medida da jurisdição”, i.e., a atribuição legalmente 

conferida ao Juízo para julgar causas em razão de determinada matéria, sujeito ou lugar. 



 26 

dos juízes e outros agentes presentes nesse sistema. Nessa seção, realizo uma descrição 

detalhada do meu acesso às varas e das diferentes instâncias de mediação, bem assim dos 

fluxos de informação (como aquelas exercidas pelos secretários ou pelas autoridades 

superiores dos tribunais). 

Para preservar o anonimato dos entrevistados, levando em consideração a forte 

presença feminina entre os juízes de família e o seu número reduzido (12 ao total, sendo nove 

os entrevistados diretamente), e também predominância feminina na gestão de outros 

ambientes nos quais a pesquisa se desenvolveu (como os “projetos de cidadania”), optei por 

referir a juiz ou juíza, indistintamente, pela letra “J” acrescida de número cardinal sequencial, 

na ordem em que realizadas as entrevistas. Assim: J1 – entrevistas realizadas em 06/07/2017 e 

em 29/11/2017; J2 – em 11/07/2017; J3 – em 09/08/2017; J4 – em 10/08/2017; J5 – em 

10/08/2017; J6 – em 22/08/2017; J7 – em 04/09/2017; J8 – em 03/10/2017; J9 – em 

09/10/2017. Adotei o mesmo critério em relação aos demais agentes entrevistados, pelo que 

teremos, quanto aos servidores (S) e psicólogos (P) do NUPEMEC/CEJUSC, Bem Me Quer e 

Oficina de Parentalidade: S1 – entrevista realizada em 13/09/2017; S2 – em 15/09/2017; S3 – 

em 04/10/207; P1 e P2 – entrevista realizada em em 27/09/2017; e, por fim, no concernente a 

conciliadores e mediadores: C1 – entrevista realizada em 27/09/2017; C2 – em 03/10/2018; 

M1 – em 04/10/2017; M2 – em 10/10/2017; M3 – em 04/10/2017; M5 – em 06/10/2017. 
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CAPITULO 1.  

DISPOSIÇÕES TEÓRICO-NORMATIVAS E CULTURAS JURÍDICAS 

Neste capitulo, objetivo indicar algumas concepções teóricas sobre os meios 

consensuais de solução de conflitos utilizados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), 

isto é, mediação e conciliação, traçando um breve histórico sobre o chamado movimento de 

Acesso à Justiça como momento marcante da eclosão mundial desses métodos, assim como 

analisar e comparar as disposições normativas contidas no revogado Código de Processo Civil 

de 1973 – CPC/73 e as atualmente vigentes (Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15 e 

Lei de Mediação de 2015 – LMED/15). Parto da constatação de que na processualística 

anterior a autocomposição bilateral18 basicamente confundia-se com a transação19, a qual 

costumava ser obtida principalmente pela conciliação.  

1.1. A AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS NA LEI: O ANTES E O DEPOIS DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – CPC/15 E DA LEI DE MEDIAÇÃO – 

LMED/15 

1.1.1. Breve contextualização. 

Desde a década de 1970, teóricos vêm se debruçando sobre a crise de efetividade 

da prestação jurisdicional, vivenciada mundialmente.20 Percebeu-se a inadequação do processo 

judicial para a resolução de todo e qualquer conflito: os Tribunais estão preparados para a 

solução das controvérsias de direito, mas não necessariamente dos conflitos de interesses 

(PINHO; PAUMGARTTEN, 2015).  

Assim, a solução dos litígios por meio da mediação e de outros métodos 

consensuais vem ganhando força no cenário sóciojurídico internacional e nacional, 

                                                 
18 A autocomposição biltareral pode ser dividida entre negociação direta (quando as partes e ou seus 

representantes comunicam-se uns com os outros na busca da solução do desacordo) e negociação assistida ou 

facilitada (quando a comunicação é facilitada por um terceiro imparcial sem poder decisório, i.e., mediador ou 

conciliador). 

19 Cândido Rangel Dinamarco (2002c, p. 120) entende que “A autocomposição bilateral transparece na 

transação, que se resolve em mútuas concessões (...)”. 

20 Expressão maior desse movimento doutrinário reflete-se no “Projeto de Florença”, capitaneado por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth, de cujo trabalho resultou o conhecido relatório geral publicado no Brasil sob o título 

“Acesso à Justiça”, traduzido por Ellen Gracie Northfleet, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. 
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apresentando-se como meio supostamente adequado e eficiente de aliviar a excessiva carga 

demandista levada ao Judiciário, configurando, nesse contexto, um importante instrumento de 

resolução aparentemente mais justa, rápida e efetiva de controvérsias, embora não deva ser 

compreendida com remédio para a crise de morosidade da Justiça21.  

Desse modo, torna-se alvo de políticas governamentais relacionadas ao movimento 

de acesso à justiça22.  

No Brasil, esse movimento sóciojurídico manifestou-se em meados da década de 

1990, especialmente com a edição das Leis Federais nos 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), 8.952/94 (“Lei da Reforma” do Código de Processo Civil), 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais) e 9.307/96 (Lei de Arbitragem), sem prejuízo de outras tantas, também 

influenciado pela redemocratização do país e ampliação dos direitos sociais, experimentadas a 

partir da promulgação da Constituição da República de 198823. 

Tal delineamento normativo ainda estava muito vinculado às problemáticas da 

tutela judicial, destinando-se basicamente a criar um processo de massa que atendesse a um 

direito de massa (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2006, p. 50), bem como a 

disponibilizar instrumentos que conferissem maior efetividade e celeridade processuais. 

                                                 
21 No ponto, destaco a observação de Kazuo Watanabe: “Os meios alternativos de resolução de controvérsias 

devem ser estudados e organizados não como solução para a crise de morosidade da Justiça, como uma forma de 

reduzir a quantidade de processos acumulados no Judiciário, e sim como um método para se dar tratamento mais 

adequado aos conflitos de interesses que ocorrem na sociedade. A redução dos processos será uma resultante 

necessária do êxito de sua adoção, mas não seu escopo primordial” (2013, p. 558). 

Nessa linha de pensamento, Delton Meirelles e Fernando Gama de Miranda Netto destacam que: “tornou-se 

senso comum defender a utilização de meios alternativos como meio de se desafogar o Judiciário estatal. (...) 

Deve-se ressaltar, entretanto, o equívoco em se utilizar métodos alternativos para tal finalidade, assim como 

ocorre em outras políticas judiciárias voltadas à eficiência administrativa dos tribunais. Com efeito, o modelo de 

gestão preocupado com a eliminação estatística de processos, em vez de satisfazer a efetividade da tutela 

jurisdicional, acaba por disseminar uma justiça de má qualidade. Isto se deve, entre outros motivos, à ausência do 

debate sobre as causas da litigiosidade, matéria-prima para a enxurrada de autos que sufocam os cartórios. 

Certamente, a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional constituem direitos 

fundamentais, todavia não podem ser deturpados para atender a interesses meramente administrativos ou 

gerenciais. (2014, p. 307). 

22 No Brasil, tal política foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio de sua Resolução nº 

125/2010. Segundo Kazuo Watanabe, tal política “trouxe profunda mudança no paradigma dos serviços 

Judiciários, e (...) atualizou o conceito de acesso à justiça, tornando-o muito mais acesso à ordem jurídica justa, 

e não mero acesso aos órgãos Judiciários para a obtenção de solução adjudicada por meio de sentença.” (2013, 

p. 559). 

23 É certo que, desde o início da década de 1980, houve legislação filiada ao movimento de acesso à justiça 

(PINHEIRO CARNEIRO, 2015), mas seu objeto era essencialmente voltado ao processo judicial, suas técnicas 

e/ou formas de tutela jurisdicional, pouco ou nada tendo a ver com a compreensão atual sobre os meios de 

solução consensual de conflitos. 
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Como nota Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 24/5), da redemocratização do 

país e “ampliação do rol de direitos não só civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

como também os chamados de terceira geração: meio ambiente, qualidade de vida e direitos 

do consumidor”, bem como das estratégias e instrumentos de provocação dos tribunais, 

resultou maior credibilidade da via judiciária para a consecução efetiva desses direitos, a qual, 

aliada à consciência cívica sobre a titularidade de tais direitos, à omissão do Poder Público na 

concretização de políticas públicas sociais e à correlata judicialização da política, pode ter 

propiciado significativo incremento da litigiosidade nos tribunais, com a consequente 

sobrecarga da estrutura judiciária, tornando a resposta jurisdicional ainda mais lenta. 

Diante da insuficiência do Poder Judiciário para a solução indiscriminada dos 

litígios, e muito embora houvesse previsão legal para a conciliação e a arbitragem, constatou-

se a necessidade de se fomentar os demais instrumentos de tratamento de conflito.  

No rol legal dos métodos autocompositivos, faltava a inclusão da mediação e, 

ainda, o regramento técnico desses instrumentos (i.e., mediação e conciliação), o que veio a 

acontecer com a recente edição das Leis Federais nos 13.105/15, estatuindo o (Novo) Código 

de Processo Civil (NCPC ou CPC/15), e 13.140/15, Lei da Mediação (LMED), esta 

constituindo o marco legal da mediação entre particulares e no âmbito da Administração 

Pública. 

Essas leis integram a política judiciária nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, instituída pela Resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no intuito de consolidar o compromisso público 

permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de 

litígios.  

Segundo a literatura especializada sobre o tema, os métodos de solução consensual 

de conflitos não se destinam a substituir ou extinguir os métodos heterocompositivos, 

nomeadamente a jurisdição, mas sim complementá-los, ampliando o quadro de possibilidades 

de tratamento das controvérsias. São métodos coexistentes e complementares. Nesse cenário, 

surge o chamado “Sistema Multiportas”, caracterizado por um complexo de opções, com 

diferentes métodos, disponibilizado ao indivíduo para tratamento mais adequado ao tipo de 

conflito no qual se encontra (LORENCINI, 2013).  
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Tal sistema envolve métodos heterocompositivos e autocompositivos de 

controvérsias, ou seja, conforme a solução desses conflitos se dê ou não, respectivamente, por 

meio de uma decisão imposta por terceiro imparcial, como, por exemplo, um árbitro ou um 

juiz24. 

Como explica Fernanda Tartuce (2008, p. 46/74), a autocomposição pode ser 

unilateral – quando a solução do conflito depender de ato praticado exclusivamente por um 

dos envolvidos, dentro de sua esfera de disponibilidade (renúncia, desistência ou 

reconhecimento da pretensão/interesse do outro) – ou bilateral – quando a solução contar com 

a participação de todos os envolvidos. Por sua vez, a composição bilateral pode se dar por 

negociação (comunicação direta entre os envolvidos ou por meio de seus representantes, 

como, por exemplo, seus advogados) ou por terceiro imparcial facilitador da comunicação 

(mediação ou conciliação). 

Neste trabalho, meu foco é a autocomposição bilateral por terceiro facilitador 

(mediação e conciliação), eventualmente comparando-a com a heterocomposição judicial do 

conflito (a jurisdição), observando as atividades e percepções de seus agentes, bem como seus 

pontos de contato e/ou afastamento das disposições legais pertinentes. 

1.1.2. O quadro normativo. 

1.1.2.1. Sistemática legal anterior a 2015. 

O Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) foi editado durante a vigência do 

regime da ditadura militar. Esse fato parece repercutir inexoravalmente no modo de ser e de se 

pensar o processo judicial, assim como a política e a maneira de tratamento do litígio. 

Privilegiava-se a forma e a técnica processuais, em detrimento das questões de fundo e da 

possibilidade/oportunidade efetiva de diálogo entre as partes – não obstante o princípio da 

oralidade, esvaziado na prática forense.  

Com o passar do tempo, o CPC/73 sofreu o influxo de mudanças sociais, 

econômicas e políticas ocorridas no país, tanto por meio da interpretação e aplicação de suas 

                                                 
24 Muito embora em linguagem comum essas expressões sejam sinônimas, do ponto de vista técnico-jurídico 

distinguem-se por indicar âmbitos, funções e sujeitos distintos. Em apertada síntese, o árbitro só tem atua em 

processo arbitral, não se investindo no poder estatal; o juiz, a contrario sensu, está investido de poder estatal e 

atua nos processos judiciais. 



 31 

normas pelos tribunais quanto por meio de alterações legislativas. Uma dessas influências foi 

o movimento de acesso à justiça, em cujo âmago se encontram os métodos de solução 

consensual de conflitos. 

Seja como for, o Código de Processo Civil de 1973 continha possibilidades de 

autocomposição unilateral – renúncia ao direito afirmado pelo autor da ação (art. 269, V), 

desistência da ação (art. 267, VIII), reconhecimento do pedido do autor (art. 269, II) – e de 

autocomposição bilateral – transação25 (art. 269, III) e conciliação (arts. 447/9)26, muito 

embora a compreensão sobre o significado teórico e alcance prático desses institutos muito 

provavelmente não fossem os mesmos de hoje. 

E, não obstante a previsão legal de mecanismos autocompositivos, a solução 

heterocompositiva, isto é, aquela imposta por um terceiro imparcial (no caso, o juiz), 

predominava. O processo judicial era considerado o instrumento por excelência de resolução 

de controvérsias entre os indivíduos, especialmente diante da regra geral proibitiva à 

autotutela (ainda subsistente em nosso ordenamento jurídico), de forma que o indivíduo se via 

obrigado a recorrer, quase que exclusivamente, ao Judiciário a fim de solucionar seu conflito.  

Como salientado, o CPC/73 previa possibilidades autocompositivas unilaterais e 

bilaterais. As unilaterais dependiam da vontade de apenas uma das partes e consistiam em: (i) 

reconhecimento do pedido do autor da ação judicial – art. 269, II; (ii) renúncia ao direito 

afirmado pelo autor da ação – art. 269, V; e (iii) desistência da ação – art. 267, VIII. Já as 

bilaterais dependiam da vontade de todos os envolvidos e consistiam em: (i) transação – art. 

                                                 
25 Mais um complicador aqui. O próprio sentido técnico-jurídico da transação mudou. Sob a vigência do Código 

Civil de 1916, era entendida como um dos efeitos da obrigação, mais especificamente uma das formas de 

extinção da obrigação (direito material) sem pagamento. A partir do Código Civil de 2002, passou a ser entendida 

como uma espécie de contrato, definida como “negócio jurídico, de cunho contratual, que se realiza por via de 

acordo de vontades, cujo objeto é prevenir ou terminar o litígio, mediante concessões recíprocas das partes” 

(SILVA PEREIRA, 2003, p. 503) 

26 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) Vlll – quando o autor desistir da ação; (...) 

Art. 269. Haverá resolução de mérito:  (...) II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido; III – quando as 

partes transigirem; (...) V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. (...) 

Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o 

comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. 

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em 

que a lei consente a transação. 

Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-

lo por termo. 

Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença.” 
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269, III; e (ii) conciliação – art. 125, IV; arts. 447/9. À exceção do inciso IV do artigo 125 – 

que foi acrescentado pela Lei Federal no 8.952/94 –, todos os demais preceitos são de 1973. 

Então, parece–me apropriado desenvolver uma primeira ordem de ideias a respeito 

do estágio do desenvolvimento teórico acerca dos métodos adequados de solução de conflitos 

existente no momento da edição do Código de Processo Civil de 1973. Com isso, quero 

chamar a atenção especificamente para o seguinte fato: quando da edição do Código de 

Processo Civil de 1973, o movimento doutrinário do chamado Acesso à Justiça ainda estava 

no início do seu desenvolvimento e mesmo assim apenas no exterior, principalmente nos 

Estados Unidos; portanto, muito pouco ou nada se sabia sobre tais mecanismos aqui no 

Brasil.27 

Além disso, a feição técnica e formalista do Código de 197328 de certa forma pode 

ter contribuído para o fomento da cultura da litigiosidade29, na medida em que sua 

interpretação e aplicação pelos operadores do Direito acaba por dificultar sobremaneira ou 

mesmo por impedir a existência de instâncias de diálogo e, pois, de consenso no processo. De 

todo modo, como acima salientado, o influxo das chamadas ondas renovatórias do processo 

civil brasileiro só ocorreu décadas após seu surgimento no Exterior, primeiramente com 

aspectos relacionados à tutela e à efetividade da prestação jurisdicional (ex: técnicas 

vocacionadas a imprimir celeridade ao procedimento – como a antecipação dos efeitos da 

tutela final pretendida –, e o destaque ao aspecto instrumental do processo); e, presentemente, 

com a renovação do realce para os métodos autocompositivos, notadamente a mediação. 

No cenário anterior à novel legislação, parece ter predominado uma acepção 

vulgar de conciliação, isto é, o sentido de apaziguamento, harmonização, pacificação por meio 

de acordo (LUFT, 2000). A concepção técnica ou teórica desse instituto, significando uma das 

espécies autocompositivas dotada de técnicas de comunicação e negociação, parece não ter 

sido assimilada na praxe forense de então, consolidando prática diversa, mais empírica e 

                                                 
27 Não desconheço o fato de a conciliação ter sido prevista na Constituição Imperial de 1824 e em momentos 

posteriores, mas anteriores ao CPC/73; contudo, o que quero destacar como “novidade” não é a previsão ou não 

no texto legal, mas sim o possível tratamento técnico conferido ao instituto, o que me parece ter ocorrido (do 

ponto de vista legal) apenas com a edição do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, ambos em 

2015.  

28 A despeito de essa feição eventualmente ter existido em diplomas legais anteriores ao código de 1973 (v.g., 

1939), este trabalho concentra-se apenas no cotejo entre o código processual revogado (1973) e o atual (2015) – 

mencionando-se a legislação compreendida neste período que tenha pertinência temática com esta dissertação. 

29 Em sentido aproximado, Gustavo Gonçalves Gomes (2014, p. 31/2). 
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muitas vezes sem técnicas específicas ou uniformemente apreendidas. Possivelmente daí 

surgiram as confusões conceituais e práticas no tema. 

Exemplificativamente, havia quem entendesse (DINAMARCO, v.1, 2002c) a 

“transação” como uma forma de autocomposição bilateral, sendo “acordo” a transação 

espontaneamente obtida pelas partes e “conciliação” a transação provocada pelo magistrado. 

Nesse caso, a tônica conceitual centrava-se no fim pretendido na atividade do magistrado, ou 

seja, o fim colimado era a transação, o negócio jurídico (direito material), o qual obtido por 

um magistrado era chamado de conciliação. Em outras palavras, parece-me que o significado 

do método confundia-se com o resultado pretendido. Dito mais simplesmente: a conciliação 

não passava de mera prática desprovida de técnica específica e cujo conceito confundia-se 

com o resultado prático pretendido. Mas essa confusão não se justificaria, na medida em que, a 

rigor e em última análise, acordo e transação traduzem o mesmo fenômeno (solução 

consensual do litígio), cuja obtenção pode dar-se por diferentes meios autocompositivos, 

sendo a conciliação apenas um deles – e, até então, podendo ou não ser realizada pelo 

magistrado. É dizer, por meio desse mecanismo (a conciliação) ou por meio da negociação 

direta entre as partes, gera-se ou pode gerar-se o resultado pretendido (acordo/transação). 

Nesse contexto, em que a formulação doutrinária acerca do tema ainda não estava 

devidamente desenvolvida e difundida – e, menos ainda, compreendida e assimilada no campo 

–, predominou o aspecto empírico, ensejando as mais diversas e variadas práticas nos juízos, 

realizadas ao sabor de quem se dispusesse e optasse pela via do consenso – até então 

basicamente circunscrita à conciliação.  

A bem da verdade, o CPC de 1973 não se destinava a fomentar a cultura da 

consensualidade e o desenvolvimento de outros métodos de tratamento adequado das disputas 

– ou, ao menos, não fora utilizado para esta finalidade. Predominava a cultura da sentença30. 

Como salienta Gustavo Gonçalves Gomes (2014, p. 44):  

Pelo que observamos, não houve qualquer preocupação mais atenta do 

legislador em fomentar a composição amigável, com exceção da regra 

contida no art. 125, IV, do referido diploma processual civil, segundo a qual, 

o juiz tem o dever de tentar genericamente a conciliação a qualquer tempo, e 

também as disciplinas dos seus arts. 447 e 449. 

                                                 
30 Expressão aparentemente cunhada por WATANABE para designar o predomínio do litígio sobre os meios 

consensuais ou cultura da pacificação. (TARTUCE, 2013, p. 153). 
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Quase vinte anos após a entrada em vigor do CPC de 1973, a Lei n. 

8.952/1994 é que instituiu a denominada “audiência de conciliação”, prevista 

atualmente no art. 331. 

O inciso III do artigo 269 do Código de Processo Civil revogado previa a 

transação como causa extintiva do processo com resolução de mérito31. Nos termos da lei 

civil, a transação é um acordo, um negócio jurídico bilateral no qual as partes previnem ou 

terminam um litígio, mediante concessões recíprocas – Código Civil, artigo 84032. 

Com o advento da Lei no 8.592/94, o magistrado passou a ter o dever-poder33 de 

tentar conciliar as partes, a qualquer tempo (art. 125, IV)34, sempre que possível, 

especialmente em audiência preliminar35 (art. 331, caput e §1º – com redação dada pela Lei no 

10.444/02)36 ou de instrução e julgamento, antes da instrução (arts. 447 e 448)37. 

Essa possibilidade de provocação da transação por intermédio da conciliação foi 

estendida ao conciliador e à figura do “juiz leigo”38 pela Lei dos Juizados Especiais39, que deu 

                                                 
31 Tal preceito consta da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC/15. 

32 “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”. 

Ressalte-se que tal disposição corresponde, ipsis litteris, ao texto do artigo 1.025 do Código Civil de 1916, 

vigente à época do Código de Processo Civil de 1973. 

33 Expressão mais adequada para denotar a sujeição do poder a um dever de atender a certa finalidade instituída  

legalmente no interesse alheio, conforme nota BANDEIRA DE MELLO (2009, p. 71/2).  

34 “Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...) 

IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.” 

35 Também chamada, na praxe forense e na doutrina, de “audiência de conciliação” (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 2002, p. 27). 

36 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre 

direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, 

para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, 

com poderes para transigir. 

§ 1º Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.  

§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as 

questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e 

julgamento, se necessário. 

§ 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável 

sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2º.” 

37 “Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará 

o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. 

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em 

que a lei consente a transação. 

Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-

lo por termo.” 

38 Como nota Felippe Borring da Rocha (2017, p. 115), cuida-se de figura instituída em nosso ordenamento 

jurídico pela Constituição Federal de 1988 (art. 98, I), inspirada pelo princípio de participação democrática, pela 
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grande ênfase à conciliação e à transação, elegendo-as como objetivos precípuos desse sistema 

processual40.  

Portanto, a transação poderia ser obtida diretamente entre as partes, sem 

participação de terceiro imparcial (conciliador, “juiz leigo” ou “juiz togado”), nesse caso 

aproximando-se de uma das formas autocompositivas bilaterais de conflitos – a negociação41; 

ou mediante intervenção de terceiro imparcial, configurando uma das formas 

autocompositivas bilaterais facilitadas42 – a conciliação. 

Nesses termos, a conciliação podia ser vista como um dever-poder do magistrado43 

de buscar, sempre que possível, um entendimento definitivo44 (transação) entre as partes; ou, 

do ponto de vista estritamente formal, como um incidente obrigatório da audiência de 

instrução e julgamento45 ou, ainda, um dos objetos da audiência preliminar46.  

                                                                                                                                                         
qual se pretendia permitir a membros da sociedade, estranhos aos quadros do Poder Judiciário, o exercício dessa 

função consensual, sem estarem investidos no poder estatal e, pois, sem exercerem jurisdição. Tendo em vista a 

indefinição conceitual do instituto pela norma constitucional, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis (LJEC) – Lei nº 

9.099/95 definiu que o juiz leigo seria obrigatoriamente advogado, com experiência mínima de cinco anos de 

exercício de profissão (art. 7º), cabendo a ele conduzir as audiências de conciliação e a de instrução e julgamento, 

bem como elaborar o “projeto de sentença”. Essas atividades devem ser supervisionadas pelo juiz togado, assim 

entendido o juiz investido do poder estatal/de jurisdição. 

39 “Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.” 

40 “ (...)Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.” (negritei) 

41 Adoto a classificação e os conceitos utilizados por Fernanda Tartuce (2008, p. 59/60).  

42 Aqui, tal expressão significa o gênero “composição amigável com auxílio de terceiro imparcial”, cujas espécies 

são a mediação e a conciliação (TARTUCE, 2008, p. 65).  Não ignoro a corrente de pensamento que classifica a 

mediação em duas espécies: passiva/facilitativa (na qual o mediador mais ouve as partes, agindo como um 

facilitador do diálogo) e ativa/avaliativa (na qual o mediador não apenas facilita, como também propõe soluções 

alternativas); e, assim, aquela seria a mediação propriamente dita e esta, a conciliação. Todavia, considerando que 

a facilitação é pressuposto de ambas, parece-me não ofender a boa técnica a classificação usada no texto. 

43 “Capítulo IV DO JUIZ Seção I Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz 

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...) IV – tentar, a 

qualquer tempo, conciliar as partes.”. 

44 No sentido de se eliminar a “lide processual” – o processo  – e não, necessariamente, o conflito em si, em toda 

a sua complexidade multidisciplinar. 

45 “Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará 

o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. 

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em 

que a lei consente a transação. 

Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-

lo por termo. 

Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença.” 

46 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre 

direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, 



 36 

Em sentido aproximado, Antônio Cláudio da Costa Machado (2009, p. 486) afirma 

que: 

Conciliação é a atividade processual disciplinada pela lei segundo a qual o 

juiz provoca, instiga e aconselha as partes à realização da autocomposição. 

(...) Sob o prisma estritamente formal, a conciliação é incidente obrigatório 

da audiência sempre que a lei estabeleça o cabimento, como também o objeto 

principal da audiência prevista pelo art. 331, com a nova redação que lhe 

deram a Reforma de 1994 e a Lei n. 10.444/2002. 

Dessa sistemática legal inicial, conclui-se que a atenção do legislador e, 

consequentemente, do operador do Direito focalizava-se na transação, i.e., na busca da solução 

do litígio pelo acordo de concessão recíproca, em cujo contexto cada qual das partes acede 

parcialmente a disposição de seus próprios direitos e/ou interesses. 

É dizer, predominavam a tônica adversarial da relação entre as partes e uma visão 

negativa do conflito47, encarado como um fator de perda (para um ou todos os envolvidos) e 

não como oportunidade de ganho mútuo. O critério de solução era única e exclusivamente a 

Lei – o direito material ou processual, de forma que o reconhecimento em favor de uma das 

partes implicava necessariamente na exclusão da outra (lógica binária do “certo-errado” / 

“perde-ganha”). 

Logo, a conciliação importava em uma prática vinculada à barganha de posições, 

tendo como norte a Lei – o critério exclusivamente jurídico. Não havia preocupação ou não se 

perquiriam os interesses subjacentes ao conflito ou os critérios / senso de justiça das partes 

litigantes. 

Não obstante, inexistia previsão legal acerca dos princípios éticos e 

procedimentais da conciliação. Em outras palavras, a legislação de então deixou de salientar o 

caráter técnico próprio dos meios autocompositivos, de modo que a prática da conciliação era 

                                                                                                                                                         
para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, 

com poderes para transigir. 

§ 1º Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as 

questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e 

julgamento, se necessário. 

§ 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável 

sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2º.”   

47 Sobre a visão negativa e positiva do conflito, trazida por Morton Deutsch, veja-se AZEVEDO, André Gomma 

de. Fatores de efetividade de processo de resolução de disputas: uma análise sob a perspectiva construtivista. In: 

CASELLA, Paulo Borba; SOUZA, Luciane Moessa de (coord.). Mediação de conflitos. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2009, p. 19/20. 
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intuitivo-empírica, baseada tão-somente na experiência e habilidade pessoais do conciliador / 

“juiz leigo” / “juiz togado” – muito embora inúmeros juízos e tribunais tenham buscado 

regulamentar minimamente a prática nos respectivos âmbitos (fato esse que denota a variedade 

de entendimentos e práticas sobre o assunto). 

Assim, o conciliador / “juiz leigo” / “juiz togado”, sem o devido preparo técnico 

específico, induzia as partes a concessões recíprocas – que, no fundo, importavam em 

renúncias parciais de direitos e interesses por ambas as partes –, sugerindo soluções conformes 

ao ordenamento jurídico. O móvel subjetivo das partes, a preservação da relação e/ou a 

subjetividade do conflito e/ou sua complexidade não importava(m) ou não era(m) 

trabalhado(s), centrando-se, a conciliação, nas posições objetivamente assumidas pelas partes 

no processo e tendo a Lei como referencial resolutório da controvérsia. 

Desse sistema normativo, resultou uma prática intuitiva e, muitas vezes, bastante 

diversa ou divorciada dos seus preceitos (legais). Sem o preparo adequado, juízes “forçam” as 

partes a transigir, frequentemente prejulgando a causa, em clara violação ao princípio da 

imparcialidade; conciliadores (igualmente destituídos de adequada formação técnica) aceleram 

o rito da sessão/audiência, iniciando por aquela que supostamente deveria ser a última 

indagação no processo de tratamento do conflito: “há acordo?”, faltando com a diligência e o 

esforço esperados para a busca da composição consensual do litígio; pautas de audiências 

conciliatórias congestionadas (especialmente nos Juizados Especiais Cíveis), organizadas sem 

adequado cálculo e/ou critério48; audiências preliminares (CPC/73, 331) conduzidas por 

estagiários de Direito, serventuários de justiça e mesmo secretários de magistrados (GOMES, 

2014, p. 48), todos sem a adequada formação técnica. As situações exemplificativas são 

inúmeras, não se esgotando nessas ora apontadas.49 

                                                 
48 Na militância forense, é comum encontrar pautas de audiências com intervalos de quinze a trinta minutos entre 

cada uma, o que, na verdade, indica, das duas uma: ou já se pressupõe a inutilidade de ato, já que as partes vêm 

sem intenção de transigir, sendo esse prazo até excessivo; ou não há compromisso com o ideal de composição 

consensual do conflito, pois é praticamente impossível mapear um conflito multicausal/multifatorial, identificar 

os interesses e direitos, reenquadrar os discursos e apontar soluções em tão pouco tempo; seja como for, ambas as 

situações denunciam o ineficácia e o desprestígio da conciliação, tal qual realizada. Por isso, é bastante 

preocupante a regra prevista no §12 do artigo 334 do CPC/15 que prevê intervalo de 20 (vinte) minutos entre o 

início de uma sessão de mediação/conciliação e o início de outra. 

49 Destacando o que não deveria ser a prática da conciliação, são interessantes os casos referidos por Fernanda 

Tartuce (2006, p. 167/174). 
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Essas práticas, dissociadas dos fins e preceitos legais, podem ter contribuído 

decisivamente para a percepção da conciliação como sendo uma forma de justiça, por assim 

dizer, de segunda classe, mero apêndice ou fase do processo judicial, sem grande importância 

ou ganho para o jurisdicionado. Vale dizer, a conciliação não era entendida e, menos ainda, 

praticada como um método adequado de resolução de conflitos – nos termos que 

hodiernamente se propugna. 

Fácil perceber que, nessas condições, os métodos autocompositivos acabam 

desacreditados pelo jurisdicionado como instrumentos também adequados e eficazes de 

solução de controvérsias. Vale dizer, fica reforçada a cultura da litigiosidade, em detrimento 

da imagem dos institutos autocompositivos. 

1.1.2.2.   Sistemática legal a partir de 2015. 

As Leis nos 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil (NCPC ou CPC/15) – e 

13.140/15 – Lei da Mediação (LMED) – surgem, portanto, com a difícil missão de provocar a 

correção dos equívocos conceituais e/ou práticos até então ocorridos e a transformação da 

cultura jurídico-nacional, ensejando a implementação e consolidação da justiça coexistencial, 

reveladora da cultura da consensualidade. 

Foge ao escopo e limite do presente trabalho o estudo minudente acerca das 

incontáveis alterações normativas promovidas pelo novel Codex. Aqui, destacarei apenas 

alguns dispositivos, talvez mais relevantes e/ou pertinentes à temática ora apresentada. 

Em linhas gerais, a edição dessas leis parece significar uma ruptura importante 

com o estado de coisas vigente até agora, representando o reconhecimento político-

institucional da necessidade de se repensar as formas de tratamento de conflitos, 

especialmente pela via jurisdicional. 

Nesse sentido, e ainda sob um viés genérico, verifica-se a intenção legislativa de 

resgate da tecnicidade desses métodos: por força legal, os mecanismos autocompositivos são 

atividades técnicas, sujeitas a regramento principio lógico e procedimental próprio, embora 

não minucioso ou exauriente. Dessarte, parece-me que os limites e extensão desses institutos 

estão mais claros e melhor delineados, de modo que não seria mais possível lê-los ou entendê-

los como práticas meramente intuitivas e/ou empíricas, ao menos não do ponto de vista legal. 
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A lei parece ter preenchido – pelo menos, parcialmente – essa lacuna relativa à imprecisão do 

significado da conciliação como meio adequado de solução consensual de conflitos. 

Coerentemente com esse cenário, ao magistrado não coube um papel interventivo 

ou diretivo – no concernente aos meios autocompositivos –, e sim promocional: o juiz deve 

promover, incentivar, estimular a adoção e o uso desses instrumentos, e não mais neles 

intervir, dirigir, participar ou induzir, tal qual ocorria na sistemática do CPC/73 – ao menos 

não no sentido técnico agora aparentemente previsto na lei.  

Assim sendo, o NCPC estabelece como uma de suas normas fundamentais o dever 

de o Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §2º)50. 

Vê-se, pois, que a promoção de soluções consensuais configura verdadeira obrigação e 

prioridade da atividade jurisdicional. Este preceito coaduna-se com a diretriz magna e com o 

compromisso do Estado Brasileiro com solução pacífica das controvérsias em âmbito nacional 

e internacional, estabelecidos na Constituição da República (preâmbulo, arts.  3º, I; 4º, VII)51. 

Portanto, o NCPC erige a consensualidade como norteador da função jurisdicional, 

concretizando o programa constitucionalmente estabelecido. 

Complementando esse dever estatal e jurisdicional de priorização dos instrumentos 

de composição consensual, o §3º do artigo 3º do CPC/1552 preceitua que tais métodos deverão 

ser estimulados por todos os operadores do direito: juízes53, advogados54, defensores públicos 

                                                 
50 “Art. 3o (...) §2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” 

51“ Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.(...) 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

(...) 

VII – solução pacífica dos conflitos;” (negritei) 

52 “Art. 3o (...) §3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial.” 

53 Nesse caso, penso que a interpretação há de ser ampliativa, pois a consensualidade é prioridade da função 

jurisdicional, de sorte que o termo “juízes” deve ser entendido em seu gênero “magistrados” e, assim, englobando 

os membros de todos os graus de jurisdição, qualquer que seja o cargo funcional (ex: juiz, desembargador, 

ministro). 
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e membros do Ministério Público. Aqui também não se trata de mera faculdade, mas 

verdadeiro dever de fomentar a utilização desses instrumentos. Daí se infere a ideia de 

proatividade, de um atuar constante e conjunto de todos os atores do processo, para a efetiva 

obtenção do resultado desejado: a solução não apenas da lide, mas do conflito. Não basta a 

mera exortação ou submissão à mediação; é preciso um plus, consistente em um trabalho 

sincero e dedicado de soma, de mobilização de forças (profissionais, intelectuais etc), em prol 

da facilitação do diálogo e, possivelmente, da resolução pacífica da controvérsia. 

Essas normas são de capital importância, porque significam a sinalização 

normativa de mudança paradigmática da cultura jurídica nacional (da litigiosidade para a 

consensualidade), exortando a respectiva incorporação na mentalidade e comportamentos dos 

atores do processo. Sendo normas fundamentais do processo, orientarão a 

interpretação/compreensão de todo o arcabouço normativo processual, em geral e, 

especialmente, do regramento relativo aos métodos de tratamento dos conflitos. 

Sendo a promoção dos métodos de solução consensual uma diretriz vinculante do 

Estado, em geral, e da função jurisdicional, em especial, é natural que se imponha esse dever-

poder ao magistrado. Com efeito, o inciso V do artigo 139 do CPC/1555 preceitua incumbir ao 

juiz promover56, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais. 

Tal disposição assinala distinção(ões) marcante(s) em relação ao Código de 

Processo Civil anterior. 

Isso porque, considerando a incompreensão existente à época do código revogado 

sobre o significado e alcance dos métodos autocompositivos de conflitos, a incumbência de o 

magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo (CPC/73, art. 125, IV) seria melhor 

entendida em sentido lato/vulgar, ou seja, como um esforço do juiz em aproximar as partes, 

buscando um entendimento, sendo um empenho apaziguador, de restabelecimento da 

                                                                                                                                                         
54 Apesar de o dispositivo legal mencionar apenas “advogados”, entendo que o sentido é lato, referindo-se a 

advogados públicos e privados, máxime quando a Lei no 13.140/15 dispõe sobre a mediação também no âmbito 

da Administração Pública. 

55 “Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo–lhe: (...) 

V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais;” 

56 “1. Favorecer a realização ou o progresso de; fomentar; trabalhar a favor de. 2. Causar, motivar. 3. Elevar (a 

cargo superior).” LUFT, Celso. Minidicionário Luft. 20ª ed., 2ª impressão, São Paulo: Ática, 2000. 
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harmonia entre os conflitantes mediante acordo, se possível; mas tal empenho decorreria 

apenas da habilidade e sensibilidade pessoais do magistrado, independentemente do domínio 

de qualquer técnica de negociação. Aliás, tal concepção comum/vulgar/leiga continua 

vigorando na prática dos juízes de família entrevistados na pesquisa empírica deste trabalho, 

consoante adiante se verá. 

Nada obstante, como dito, tal incumbência judicial acabou confundida com o 

próprio método autocompositivo (conciliação) – o qual possui um sentido estrito, de natureza 

técnica: ser um meio de composição consensual do conflito, mediante intervenção de terceiro 

imparcial (conciliador), tendo por finalidade a obtenção de acordo entre as partes litigantes, 

aplicável em relações não-continuadas/efêmeras e de menor complexidade (ALMEIDA, 

2009). 

Com o advento do NCPC e da LMED, a vocação técnica dos institutos da 

mediação e da conciliação parece ter sido resgatada e reforçada. É o que é possível extrair-se 

da interpretação sistemática de seus dispositivos. 

Segundo a normativa em vigor, os mediadores e conciliadores judiciais deverão 

preencher o requisito de capacitação mínima, por meio de curso realizado em entidade 

credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em 

conjunto com o Ministério da Justiça (art. 167, §1º). Demais disso, a lei reconhece o caráter 

profissional da atividade, ao exigir que os mediadores e conciliadores privados que queiram 

atuar em âmbito judicial inscrevam-se em cadastro nacional ou do tribunal local (art. 167, 

caput).57 Por fim, exatamente pelo profissionalismo, tais atividades passam a ser remuneradas 

(art. 169, caput)58. 

Outrossim, a Lei nº 13.140/15 estabelece que a mediação é atividade técnica 

exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, 

                                                 
57 “Art. 167.  Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos 

em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de 

profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. 

§1º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, 

conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério 

da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro 

nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal.” (grifei) 

58 “Art. 169.  Ressalvada a hipótese do art. 167, §6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho 

remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Justiça.”. 



 42 

auxilia-as e estimula-as a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia 

(art. 1º, p. único)59. Muito embora a definição legal refira-se à mediação, o caráter técnico 

expressamente consignado no dispositivo pode ser estendido à conciliação, tendo em vista a 

identidade ontológica de ambos os institutos – o que também é roborado pelo fato de se 

informarem pelos mesmos princípios (CPC/15, art. 166, caput)60. 

 Retomando o raciocínio, observava que o disposto no inciso V do artigo 139 do 

Código de Processo Civil de 2015 traz marcante(s) distinção(ões) em relação ao disposto no 

inciso IV do artigo 125 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, atualmente o 

magistrado deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com o 

auxílio de conciliadores judiciais; e não mais tentar conciliar as partes. 

Parece-me que o grande mote está na distinção da atividade judicial: antes, tentar 

conciliar; agora, fomentar. Com isso, pode-se entender que não cabe mais ao magistrado 

realizar a conciliação, tendo em vista que sua atividade central, aqui, é a de promoção do 

emprego dos meios consensuais de solução de conflitos (mediação e conciliação) e respectiva 

realização pelos profissionais devidamente capacitados. 

Por razões semelhantes, mas não coincidentes com essas, Fernando da Fonseca 

Gajardoni61 sustenta que a sessão inaugural de mediação/conciliação prevista no CPC/15 (arts. 

334 e 695)62, na ausência ou inexistência de mediador/conciliador, deverá ser dispensada pelo 

juiz63. 

                                                 
59 “Art. 1o (...) 

Parágrafo único.  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.” 

60 “Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.”. 

61 Artigo disponível em: <http://jota.uol.com.br/sem-conciliador-nao-se-faz-audiencia-inaugural-novo-cpc> 

Acesso em: 25. abr. 2016. 

62 “Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

(...) 

Art. 693.  As normas deste Capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

Parágrafo único.  A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o 

procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo. 

Art. 694.  Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, 

devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. 
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Nada obstante, na prática judiciária, nada disso é notado, continuando os 

magistrados a conduzirem conciliações, como demonstraram as entrevistas da pesquisa 

empírica. 

Uma vez apresentada e analisada a dimensão doutrinária e as mudanças 

legislativas referentes aos métodos autocompositivos aplicáveis aos processos de família, 

enfatizando as expectativas normativas relativas à mediação, apresento a seguir alguns dos 

ambientes nos quais os casos de família são tratados e onde os instrumentos consensuais de 

solução de controvérsias de fato ocorrem, autonomamente (nos casos “pré-processuais”, 

adiante explicados) ou vinculados aos processos que tramitam perante as varas. Foco em dois 

“programas de cidadania”: o Projeto Bem me Quer e a Oficina de Parentalidade, destinados a 

promover o dialogo entre as partes em conflito, bem como fomentar a adoção das MASCs 

pelos magistrados e demais operadores do direito. Tratarei também da visão que os 

profissionais atuantes nesses projetos têm do papel dos juízes e das suas relações com estes, 

incluindo o ponto de vista de conciliadores e mediadores. Assim, o próximo capitulo prepara o 

terreno para o terceiro e derradeiro capítulo da dissertação, fundado nas percepções e práticas 

dos próprios juízes. 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único.  A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os 

litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. 

Art. 695.  Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz 

ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 

694.” 

63 Para o referido autor: “Quer nos parecer que as vantagens da realização desta audiência na fase inaugural do 

rito (obtenção da autocomposição, prematuro findar do processamento da ação, etc.) são bem menores do que os 

prejuízos pela realização do ato pelo magistrado (oneração da pauta, quebra da confidencialidade, uso de 

argumentos de autoridade, falta de preparo técnico, etc.). (...) 

Até porque o artigo 3º, § 2º, do CPC/2015, deixa claro que o Estado promoverá, SEMPRE QUE POSSÍVEL, a 

solução consensual dos conflitos. Logo, a contrario sensu, não sendo possível, não se promove a audiência de 

conciliação/mediação. 

Solução muito mais simples e viável do que considerar que, em sendo o magistrado o conciliador/mediador, outro 

juiz deveria ser designado para julgar o caso, tudo a bem da preservação da confidencialidade e imparcialidade. 

(...) Trata-se de verdadeira atividade de case management, em que o magistrado, à luz das particularidades da 

causa e da unidade (court management), promove a adaptação do procedimento prévia e abstratamente previsto 

em lei.” E conclui: “Obviamente (e não sem razão) se argumentará que a fruição de um importante direito – o de 

participar de uma audiência de conciliação/mediação no limiar do processo –, restará comprometido nos lugares 

em que não haja setor de conciliação/mediação formado (CEJUSCs). O que pode implicar em um certo 

comodismo dos tribunais na consecução de providências tendentes a subsidiar as unidades de 1º grau de estrutura 

adequada para atendimento dos propósitos dos artigos 334 e 695 do CPC/2015. 

O tempo, entretanto, é outro. Além da intensa participação da sociedade civil na administração da Justiça (o 

Conselho Nacional de Justiça está aí para comprovar a afirmação) – que, portanto, pode pressionar os tribunais a 

viabilizar o funcionamento da audiência inaugural de conciliação/mediação através da nomeação/contratação de 

mediadores/conciliadores –, há interesse do próprio Poder Judiciário em viabilizar o funcionamento dos 

CEJUSCs, vistos estes como poderosos aliados na diminuição da demanda.” 
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CAPÍTULO 2. 

MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS NO TJRJ: ÂMBITOS INSTITUCIONAIS, 

PROGRAMAS DE CIDADANIA E AGENTES 

Este capítulo focaliza os órgãos, programas e agentes mencionados pelos 

magistrados entrevistados que são centrais para a compreensão dos lugares das práticas 

autocompositivas nos conflitos de família, e para a análise da permanência ou das mudanças 

de práticas anteriores no novo marco jurídico vigente: o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos (NUPEMEC), responsável, em suma, por traçar os planos e ações de 

fomento e apoio ao tratamento adequado dos conflitos no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Rio de JANEIRO (TJRJ); o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, órgão 

executor de tais ações e projetos; os “programas de cidadania” oferecidos pelo TJRJ, 

nomeadamente o projeto “Bem Me Quer” (criado entre 2009/2010) e a “Oficina de 

Parentalidade” (criada em 2010/2011), ambos vinculados à presidência do TJRJ, mas apenas 

este último sendo um projeto diretamente ligado ao NUPEMEC. Esses programas tencionam 

impulsionar o exercício do diálogo entre as partes, com a presença de advogados, mediadores, 

conciliadores, psicólogos e assistentes sociais. 

Mostro como esses ambientes estão ou não presentes na prática dos juízes das 

varas de família pesquisadas – que para lá encaminham as partes em determinados momentos 

do processo – ou se encontram à disposição dos litigantes, produzindo mudanças significativas 

ou não no próprio processo judicial. Descrevo as dificuldades administrativas fortemente 

sinalizadas pelos servidores integrantes desses órgãos, tais como a falta de pessoal auxiliar, os 

óbices financeiros-orçamentários, o pouco apoio institucional oferecido a eles etc. 

O capítulo se baseia na observação desses projetos em palestras realizadas nesse 

âmbito, em entrevistas concedidas por alguns dos seus gestores e idealizadores principais, e 

em documentos produzidos e utilizados nas atividades desenvolvidas nesses espaços (como 

cartilhas, vídeos e outros). 

Finalizo a exposição desta parte da dissertação com a visão dos mediadores e 

conciliadores envolvidos nessa rede, salientando alguns pontos coincidentes, tais como a 

percepção de que os métodos consensuais constituiriam uma oportunidade concreta e efetiva 

de os próprios interessados construírem a solução para suas questões - o que seria melhor do 
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que a solução imposta pelo juiz -, bem como a dificuldade sentida por esses agentes na 

consolidação prática desses métodos autocompositivos em razão da predominância da cultura 

jurídica adversarial, fincada no litígio e solução por sentença. Também registro outros pontos 

destacados pelos entrevistados, referentes a dificuldades, interferência ou não dos magistrados 

das varas de família, o papel dos advogados e outras particularidades que ali descreverei (v.g., 

a atuação de magistrados aposentados como mediadores judiciais e a forma como a 

experiência das conciliadoras com a mediação influenciou na percepção destas sobre esse 

instituto) 

2.1. O NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (NUPEMEC). 

2.1.1. Previsão normativa: Resolução CNJ nº 125/2010, artigo 7º.64  

A Resolução CNJ nº 125/2010 determinou que os Tribunais criassem Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMECs, essencialmente 

incumbidos de desenvolver a chamada Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos 

de interesses instituída pelo CNJ, bem como de planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as 

ações voltadas ao cumprimento dessa política e das respectivas metas. 

                                                 
64 “Art. 7º Os tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (Núcleos), coordenados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou 

aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida nesta 

Resolução; 

II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas; 

III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede mencionada nos arts. 5º e 6º; 

IV – instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que concentrarão a realização das sessões 

de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 

V – incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, 

conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; 

VI – propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins 

desta Resolução; 

VII – criar e manter cadastro de mediadores e conciliadores, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de 

desligamento; (Incluído pela Emenda nº 2 de, 08.03.16) 

VIII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos termos do art. 169 do Novo 

Código de Processo Civil combinado com o art. 13 da Lei de Mediação. (Incluído pela Emenda nº 2 de, 

08.03.16)” 
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Ainda de acordo com tal resolução65, esse órgão deve ser coordenado por 

magistrados e composto por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, 

preferencialmente atuantes na área. 

2.1.2. No TJRJ.66 

No estado do Rio de Janeiro, o NUPEMEC foi criado pela Resolução nº 23/2011 

do Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJRJ), tendo como atribuições: desenvolver a 

política de tratamento adequado dos conflitos, estabelecida na Resolução nº 125/2010 do CNJ; 

planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento dessa política e 

de suas metas; atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 

mencionada nos arts. 5º e 6º da Resolução CNJ nº 125/201067; propor ao Presidente do TJRJ a 

instalação e a normatização dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

                                                 
65 Idem. 

66 Para preservar o anonimato dos entrevistados, levando em consideração a forte presença feminina na gestão 

dos ambientes que descreverei neste capítulo, optei por referir servidor ou servidora, indistintamente, pela letra 

“S” acrescida de número cardinal sequencial, na ordem em que realizadas as entrevistas. Assim: S1 – entrevista 

realizada em 13/09/2017; S2 – em 15/09/2017; S3 – em 04/10/207. 

67 Menção à redação original dos referidos artigos da Resolução do CNJ, de seguinte teor: 

“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. 

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

I – estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a serem 

observadas pelos Tribunais; 

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de 

solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, mediadores, 

conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM; 

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; 

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais facilitadores da solução 

consensual de controvérsias; 

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;  

VII – realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras de serviços 

públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a 

instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade;  

VIII – atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a autocomposição.” 



 47 

(CEJUSCs), que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam 

a cargo de juízes leigos, conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; propor à 

Escola da Magistratura (EMERJ) e à Escola de Administração Judiciária (ESAJ) o modelo 

padrão de capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, juízes leigos, 

servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; 

manter cadastro atualizado de conciliadores e mediadores, de forma a regulamentar os 

processos de inscrição, supervisão e desligamento; propor ao Presidente do TJRJ a forma de 

regulamentação, se for o caso, da remuneração de conciliadores e mediadores, nos termos da 

legislação específica, bem como a criação de um banco de cadastro de trabalho voluntariado 

nas áreas de conciliação e mediação; incentivar a realização de cursos e seminários sobre 

mediação e conciliação e outros métodos consensuais de solução de conflitos; auxiliar na 

realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados, para atender aos fins da 

Resolução CNJ nº 125/2010; auxiliar na criação, colheita e manutenção dos dados estatísticos 

que versem sobre conciliação e mediação; auxiliar na elaboração do(s) link(s) da conciliação e 

mediação no Portal do Tribunal de Justiça, concentrando todas as práticas, informações e 

dados estatísticos relativos ao tema.68 

Conforme orientação do CNJ69, cuida-se de um “órgão colegiado não jurisdicional 

permanente de assessoria à Presidência, tendo sua sede na comarca da Capital” 70, atualmente  

composto por 17 (dezessete) magistrados – 3 (três) desembargadores e 14 (quatorze) juízes de 

direito – e 2 (dois) servidores do Tribunal71. 

Não jurisdicional porque não existe atividade de julgamento, mas é um órgão 

judicial, formado por magistrados e servidores do Poder Judiciário, e de natureza deliberativa 

e administrativa.  

Conforme esclareceu S1: 

                                                 
68 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa> Acesso em:  

05/09/2017. 

69 “Art. 7º Os tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (Núcleos), coordenados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou 

aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área[...].” (grifei) 

70 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa> Acesso em: 

05/09/2017. 

71 Idem. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa
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[...] a gente podia ter só uma comissão deliberativa, como muitas comissões 

aqui do Tribunal são, e elas só se reúnem para deliberar alguma, algum 

procedimento; aqui não, a gente tem esse funcionamento, até uma estrutura 

administrativa, ainda que mínima, mas que funciona porque a gente tem que 

ter mais ou menos o controle, o acompanhamento, o gerenciamento dos 

CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania [...] 

O fato de se tratar de um órgão judicial não importa, necessariamente, na exclusão 

da participação e/ou inclusão da Sociedade nesses órgãos de fomento da cultura dos métodos 

consensuais de solução de conflitos. A fala dos atores do campo denota a consciência da 

importância e necessidade dessa participação, inclusive com a criação de um conselho misto, 

integrado por pessoas de fora do Poder Judiciário, mas que ainda não está implementado: 

Nessa comissão [o NUPEMEC], não tem pessoas de fora do Tribunal. É só 

daqui [do Tribunal]. Mas no NUPEMEC, como um todo, a gente tem alguns 

colaboradores que são de fora. A gente tem um conselho deliberativo, que 

fica junto, né, um conselho especializado. Com pessoas de fora. Nesse caso, 

ainda está muito incipiente porque a gente criou, mas a gente ainda não 

implementou. [...] a ideia é arejar um pouco, né? Porque toda essa política... 

como ele [NUPEMEC] é um órgão [deliberativo]... ele planeja a política [...], 

todo pensamento dessa política [judiciária de tratamento adequado dos 

conflitos] é para que, embora tenha vindo pelo Judiciário [...], que foi o 

Judiciário que esteve na linha de frente para trazer, falar de mediação, de 

conciliação, de tratamento adequado dos conflitos, o que a gente entende é 

que isso tem que estar na sociedade. [S1] 

Conforme destacado pela pessoa entrevistada, “[...] toda política [de tratamento de 

conflitos] é pensando como você faz o movimento contrário”, ou seja, em como tornar o 

Tribunal um lugar “residual” de solução de conflitos, só cabível quando insuficientes as 

demais instâncias e métodos. 

A intenção é fazer existirem “filtros” que orbitariam em torno do Judiciário. Essa 

intenção poderia ser visualizada por meio de círculos concêntricos: no núcleo central estaria o 

NUPEMEC; depois, o círculo de abrangência do CEJUSC; em seguida, os polos de 

atendimento, que são núcleo de prática jurídica (polos avançados de CEJUSC); após, existem 

os centros comunitários; na sequência, as câmaras privadas de mediação; e, por fim, 

permeando tudo isso, a mediação “online” (ODR – “online dispute resolution”), que pode ser 

usada em qualquer uma dessas instâncias. 

Por essa razão, o TJRJ, por meio do NUPEMEC, tem realizado inúmeros 

convênios, buscando levar a mediação para a sociedade. Por exemplo, segundo relatado nessa 
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mesma entrevista, o Tribunal firmou convênios com universidades e com a Secretaria de 

Educação, no sentido de capacitar professores para projetos de mediação escolar; também há 

projetos de mediação comunitária, em parceria com a Prefeitura e a Arquidiocese, para criar 

centros de tratamento adequado dos conflitos que sejam das comunidades. 

Nesses casos, o NUPEMEC oferece a capacitação desses agentes nas técnicas dos 

métodos de solução das controvérsias e auxilia na implementação desses centros, os quais se 

tornam independentes, não-vinculados àquele Núcleo, e cuja administração fica a cargo das 

próprias comunidades. 

E a razão desse esforço ficou explicitada na fala de S1:  

[...] o ideal é que já esses filtros tenham tratado [o conflito] ali... Porque a 

gente sabe que a mediação, a peculiaridade da mediação, a pureza da 

mediação, dentro do Judiciário, já sendo parte do processo, é algo que a gente 

não consegue manter [...]. 

A pesquisa de campo indicou que essa competência administrativa do NUPEMEC 

do TJRJ revela-se particularmente problemática para os encarregados do exercício dessas 

funções, notadamente pela insuficiência de pessoal e excesso de atribuições. 

São muitas frentes. A gente trabalha aqui [NUPEMEC] com a capacitação, 

com a administração dos centros todos, estatística, pagamento deles, dos 

conciliadores e mediadores. A gente recebe… Credenciamento de câmara, 

credenciamento de mediadores, credenciamento de instituições de 

capacitação, é… Os processos de mediadores todos, certificação, é muita 

coisa, é muito amplo. Os convênios todos que a gente faz. Os pólos 

avançados que a gente vai ter,  [...]. E somos aqui, na verdade, eu, servidora, 

agora consegui uma outra servidora que é a A, e o resto é contratado também. 

A B e a C são contratadas. A D que tá nos ajudando também. Pronto. É 

CEJUSC ligando o tempo todo para tirar dúvida. O tempo todo. Resolver 

problema o tempo todo. A gente fica… É muito, é muito trabalho. As pessoas 

não têm noção. [S1] 

Como salientado pela pessoa entrevistada, essa parte administrativa é exercida 

dentro de uma estrutura reduzida, que foi concebida para possuir natureza meramente 

deliberativa: “E é muito enxuto porque é uma estrutura de comissão, quando, na verdade, a 

gente tem uma parte administrativa muito forte.” 

 Portanto, toda a dificuldade normalmente encontrada no Tribunal, relacionada à 

escassez de pessoal e de recursos materiais (especialmente financeiros), também acontece 

aqui. O sentimento dos atores do campo é que eles estão sobrecarregados, trabalhando sempre 

no limite do possível dentro das condições existentes. 
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E, diferentemente do que aconteceria, v.g.¸ em São Paulo, em cujo estado os 

Centros são autônomos em relação ao Núcleo, aqui as atividades estão muito centralizadas no 

NUPEMEC, até mesmo por segurança, a fim de que se evitem práticas desvirtuadas dos 

propósitos da política instituída pelo CNJ, como ocorrera, por exemplo, com a arbitragem. 

Conforme explicita S1:  

Então, assim, a gente tem… o que... a gente tem muito cuidado, porque a 

gente tem muito medo de... Porque a gente sabe que tem muitas práticas que 

são… O medo é que volte a acontecer aquilo que foi com a arbitragem... 

Volta e meia aparece aqui um “meritíssimo juiz conciliador” ou “meritíssimo 

juiz mediador”, entendeu? São convites ameaçadores para as pessoas 

comparecerem a essas câmaras loucas aí. Outro dia o cara me trouxe um de 

Itaboraí que eu quase morri: “O Tribunal Arbitral de Mediação da 8ª não sei 

o quê”, câmara de não sei onde, entendeu? Bota aquele negócio para pessoa 

ir lá, coitada, toda apavorada. Então, assim, sempre tem a má-fé. 

Contudo, essa centralização de atividades cumulada com as inúmeras atribuições 

do Núcleo e, ainda, a falta de uma estrutura administrativa suficiente para a realização plena e 

eficiente das diversas demandas e funções, parece gerar nesses atores do campo uma sensação 

de sobrecarga e/ou desequilíbrio: 

Então [...] eu tô, assim, nesse momento, nesse dilema: como é que a gente 

solta um pouco o CEJUSC, dá uma autonomia? Porque, assim, tá muito 

pesado para gente conseguir fazer o trabalho do NUPEMEC e o trabalho dos 

CEJUSCs... Tava hoje pensando, por exemplo, sentei aqui, sentamos para 

traçar uma regulamentação para os [casos] pré–processuais, que tem que ter 

alguma segurança: o que a gente vai aceitar, o que não vai aceitar, o que 

pode, o que não pode, como que a gente faz quando tiver menor... Porque, 

assim, a resolução deixou em aberto, não existe normativa nesse sentido. Só 

que aí eu tenho que ver o centro porque faltou mediador, entendeu? É a 

coordenadora [com dificuldades operacionais]... Então, assim, é difícil 

porque, se você tem o foco “ah, vamos pensar a política, vamos pensar na 

regulamentação” é uma coisa; agora, você ter que gerenciar, né? O centro 

liga “ah, mas como é que eu faço isso aqui?”, “Não sei o quê, como é que eu 

faço?”, “E a estatística que não chegou?”, “E o não sei o quê?”. Então, assim, 

isso é complexo porque você não consegue fazer. Então a gente tem que dar 

autonomia pros centros, que eles possam sozinhos caminhar melhor. Mas, ao 

mesmo tempo, temos coisas absurdas, às vezes. Então você fica “não posso 

dar porque, se isso acontecer, eu desvirtuo”. Então você fica assim, sabe? É 

difícil você conseguir esse equilíbrio. [S1] 

Também existem pressões internas decorrentes das relações hierárquicas / 

hierarquizadas, próprias das instituições públicas: 

[Os juízes coordenadores normalmente] têm essa expectativa de que tudo se 

resolva, né? E você encontra uma administração que é lenta com algo que é 
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urgente, então, ficar fazendo esse meio de campo, às vezes, é um problema 

sério. [S1] 

Outra ordem de dificuldade encontrada por esse órgão diz respeito à 

formação/capacitação permanente de mediador e conciliador, que é uma das atribuições do 

NUPEMEC. 

Isso porque, com as novas diretrizes curriculares estabelecidas pela Emenda CNJ 

nº 2/2016 à Resolução nº 125, há sério inconveniente de se incrementarem os riscos para o 

Tribunal, sem que haja o retorno esperado. 

Segundo a redação original do anexo de formação contido na Resolução CNJ nº 

125, os cursos de formação/capacitação em mediação e conciliação eram distintos: havia o 

módulo de capacitação em conciliação, com carga horária de 24h/aula; e o módulo de 

capacitação em mediação, com 40h/aula. Contudo, a Emenda CNJ nº 2/2016 unificou o 

currículo/diretriz curricular, tratando-se agora de um curso de capacitação de terceiro 

facilitador, não havendo mais curso específico de capacitação em conciliação e outro em 

mediação. 

Como explicado na entrevista com S1: 

Eles [CNJ] já não diferenciam conciliador de mediador, porque eles 

entendem que o curso é um só e que você pode optar por atuar de uma forma 

ou de outra, de acordo com as características necessárias, ou de acordo com o 

que tá no CPC, o que é mediação e o que é conciliação. E muitas vezes, você 

recebe um processo… Por exemplo, você está lá no CEJUSC, aí recebe um 

processo, as partes não comparecem, comparecem os advogados lá com 

poderes para negociar e transigir. Você não vai fazer a negociação? Pode 

fazer, mas aí você tá fazendo uma conciliação. Então ele [terceiro facilitador] 

tem poderes para isso, vamos dizer assim, entendeu? O que o CNJ entende é 

que ele é um facilitador e que ele vai usar as ferramentas que sejam mais 

adequadas com o caso, com a natureza do caso, né? 

Segundo percepção da pessoa entrevistada, o problema está no fato de os 

interessados em conciliação serem, geralmente, estudantes de Direito que buscam apenas uma 

experiência profissional no campo, sem necessariamente pretender o exercício dessa atividade 

como profissão – ao contrário do que supostamente ocorre com a mediação, em que as pessoas 

interessadas pretendem acolhê-la como profissão. Isso, aliado ao fato desse trabalho (de 

conciliação e mediação) ser basicamente voluntário, gera como consequência o pouco 

comprometimento ou vinculação com o Tribunal que investiu, teve gastos, com a formação e 

capacitação do profissional, mas acabou ficando sem a contraprestação esperada. 
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Na fala de S1: 

Porque a capacitação é muito cara. [...] Ela é cara para o Tribunal. Você tem 

os professores, a sala de aula e tal. O mediador, ele, por natureza, como ele tá 

buscando uma capacitação profissional…. Porque o mediador está buscando 

essa profissão. O mediador quer ser mediador, enquanto profissional. O 

conciliador, não. O conciliador é um menino que tá estudando, ele quer as 

horas, ele quer isso para um concurso futuro, ele quer pegar alguma prática. 

Ele, na verdade, quer ser advogado, mas está, assim, estudante. Apareceu a 

oportunidade, ele quer conhecer como que funciona, chegar perto do 

processo. Então, ele tem uma vinculação muito mais curta com o Tribunal do 

que um mediador. O mediador, você investe nele, mas ele se fixa. Com raras 

exceções, mas a grande maioria, fica um tempo grande ali. Então tem um 

retorno pra essa capacitação, que é um serviço, uma contraprestação.  Já o 

conciliador, às vezes, a gente capacita e, quando o processo volta, ele já se 

desvinculou. Então o investimento é altíssimo para um profissional que não 

tem nenhuma vinculação. [...] E isso cria um problema muito sério porque é 

um investimento que não se traduz num retorno efetivo. [...] 

O quê que aconteceu? Quando veio essa mudança no ano passado, que ela 

equivale os dois cursos, então, ela fez o quê? Os cursos de conciliação que 

eram de 24 passaram a ter 40h. Então, você tem um investimento maior, o 

dobro, praticamente. E muito mais longo. E cada vez mais acontece isso, 

você capacita agora para, no final do curso, a pessoa já saiu porque ele já foi 

chamado para um escritório, porque ele fez concurso para ser da Defensoria, 

um estágio de Defensoria, um estágio de Ministério Público. É um menino 

que está estudando, vendo ali as possibilidades, e ele vai mudando de acordo 

com o que aparece para ele. Não é aquela pessoa que está buscando algo fixo 

de uma capacitação de mediação, entendeu? 

As dificuldades administrativas também são encontradas na supervisão e 

atualização, por exemplo, dos conciliadores e mediadores atuantes no interior do Estado. 

Segundo S1, a Escola de Administração Judiciária do Tribunal (ESAJ), 

encarregada de administrar esses cursos, só pode abrir turmas para no mínimo dez pessoas. 

Contudo, muitas vezes, há comarcas com não mais de dois ou três conciliadores, não sendo 

razoável pedir a essas pessoas que se desloquem para outras comarcas (custeando por si 

mesmas esse deslocamento, já que o Tribunal não tem disponibilidade material e pessoal para 

atender a toda a demanda), a fim de frequentar tais cursos, ainda mais em se tratando de uma 

atividade praticamente de voluntariado. Nas suas palavras: 

Quando a gente fala de capacitação, que é um viés importantíssimo, a gente 

vê que tem algumas especificidades. Por exemplo, eu tenho um cara lá do 

interior, eu tenho um cara de Varre-e-Sai, que lá só tem um conciliador. 

Como é que vou capacitar essa pessoa? Eu tenho que ter um mínimo de 10 

pessoas para ter uma turma da ESAJ porque eu tenho que ter um número que 

justifique pagar um instrutor para poder capacitar. Então, como é que eu faço 
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nesses locais para alcançar? Tem locais que eu tenho 2 conciliadores, 3 

conciliadores, 1 conciliador. Então, se criou um entrave e a gente acaba não 

cumprindo uma determinação do CNJ de que o conciliador seja capacitado, 

né? E como são meninos, são estudantes, eu não posso dizer “ah, ele é de 

Cordeiro, manda ele fazer o curso em Friburgo” porque isso é um custo, é a 

distância, ele estuda, né? Quem que banca isso? 

Uma solução encontrada pelo NUPEMEC foi oferecer curso em vídeo-aula, que, 

apesar de ter gerado um material de excelente qualidade, foi barrado pelo CNJ, o qual exige 

curso presencial. 

Obstáculos semelhantes também ocorrem com a supervisão dos mediadores e 

conciliadores (aí incluídos os chamados “observadores”, isto é, aquelas pessoas que 

concluíram a parte teórica da capacitação e iniciaram o módulo prático – quando da realização 

da pesquisa de campo, no segundo semestre de 2017, existiam cerca de 200 observadores, 

segundo informado em uma das entrevistas), em razão da insuficiência da quantidade de 

supervisores atualmente existente – cerca de 10 a 12 – para atuar em todo Estado (só no 

CEJUSC da Capital são cerca de 168 mediadores), sendo tais supervisores também servidores 

do Tribunal e, por isso, acumulam as funções próprias do seu cargo e de supervisão, esta 

última como atividade voluntária. 

Essa dificuldade é ilustrada em uma das entrevistas: 

Porque para supervisionar tem que ser uma pessoa muito capacitada porque é 

o depositário de todas as dúvidas, de todos… O que vem de problema para o 

supervisor, ele tem que dar orientação. É muito sério. Eu acho que a 

supervisão não é só técnica. É também dar o respaldo para aquele mediador 

que está em capacitação ou que está em atividade, né? Então, assim, eu não 

posso botar qualquer pessoa. Já não tenho quase servidor atuando. Se ainda 

peço isso…. Porque isso é deslocamento. O cara para ser supervisor em 

Friburgo, em Três Rios, em Petrópolis. Eu mesma sou supervisora em 

Petrópolis e não consegui ir ainda nenhuma vez lá. [...] 

[A supervisão acontece] Pelo menos uma vez por mês. Aqui na Capital, a 

gente tem muitos supervisores, porque aqui é mais fácil. [...] Mas, assim, um 

supervisor que vai para fora, para outro lugar, é mais difícil. Então, é uma 

vez por mês. Às vezes, a gente faz… Por exemplo, São Gonçalo e Niterói, a 

gente não consegue ir aos dois, então, a gente vai a Niterói e o pessoal de São 

Gonçalo vem a Niterói. Volta Redonda. A gente vai a Volta Redonda e o 

pessoal de Vassouras, de não sei aonde, vai ali, porque é a única maneira. Eu 

quando combinei com o pessoal de Petrópolis, o pessoal de Itaipava vai para 

Petrópolis. Ou se eu for pra Itaipava, o pessoal de Petrópolis vai lá. Então a 

gente se vira nos 30 para conseguir dar o mínimo de acompanhamento para 

esses centros, né? [S1] 



 54 

Como visto nesta seção, o NUPEMEC é um dos ambientes-chave no fomento e 

organização das técnicas autocompositivas nas varas de família. Meu intuito aqui foi observar 

a incumbência desse órgão no desenvolvimento, planejamento e implementação no TJRJ da 

Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses instituída pelo CNJ, a 

partir não só da normativa legal, mas também e sobretudo das pessoas encarregadas de levar 

adiante essas normas, seus pontos de vista, seus dilemas e os constrangimentos institucionais 

aos quais estão sujeitos. 

Passemos, agora, a examinar outro dos ambientes de funcionamento da mediação e 

conciliação relacionado às  varas de família: os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSCs), incumbidos de realizar as sessões de mediação processual e pré-

processual, bem como de atender e orientar o cidadão em situação de conflito. 

2.2. O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) 

2.2.1. Previsão normativa: Resolução CNJ nº 125/2010, artigos 8º/11.72 73 

                                                 
72 “Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou 

CEJUSCs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e 

audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo 

atendimento e orientação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos Centros, podendo, as 

sessões de conciliação e mediação judiciais, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou 

Varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados pelo tribunal (inciso VII do art. 

7º) e supervisionados pelo Juiz Coordenador do Centro (art. 9°). (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 2º Nos tribunais de Justiça, os Centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 (dois) Juízos, Juizados 

ou Varas com competência para realizar audiência, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 3º Os tribunais poderão, enquanto não instalados os Centros nas Comarcas, Regiões, Subseções Judiciárias e 

nos Juízos do interior dos estados, implantar o procedimento de Conciliação e Mediação itinerante, utilizando-se 

de Conciliadores e Mediadores cadastrados. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 4º Nos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, é facultativa a implantação de Centros onde exista 

um Juízo, Juizado, Vara ou Subseção desde que atendidos por centro regional ou itinerante, nos termos do 

parágrafo anterior. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 5º Nas Comarcas das Capitais dos Estados bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões 

Judiciárias, o prazo para a instalação dos Centros será concomitante à entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 6º Os tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades ou órgãos situados em 

outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no § 2º, podendo, ainda, instalar Centros Regionais, 

enquanto não instalados Centros nos termos referidos no § 2º, observada a organização judiciária local. (Redação 

dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 7º O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá solicitar feitos de outras 

unidades judiciais com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. § 
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Cabe ao NUPEMEC a instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSCs, incumbidos de concentrar e realizar as sessões de conciliação e 

mediação processual e pré-processual, bem como de atender e orientar o cidadão. 

A regulamentação original dos CEJUSCs na Resolução CNJ nº 125/2010 foi 

substancialmente modificada pela Emenda CNJ nº 2, de 08/03/2016, que alterou alguns dos 

dispositivos primitivos e acrescentou outros. Essas mudanças visaram a ajustar tais normas ao 

conjunto de regras previsto no Novo Código de Processo Civil (NCPC) e na Lei de Mediação 

(LMED), bem como a facilitar a instalação desses centros pelos tribunais do país. 

A implantação desses centros pode se mostrar bastante complexa na prática, por 

envolver reestruturação administrativa dos tribunais, com criação de órgãos e, 

consequentemente, movimentação, realocação e/ou contratação de servidores, implicando ou 

podendo implicar aumento de despesas e/ou desfalque de funcionários em serventias, o que 

                                                                                                                                                         
8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em processos encaminhados 

de ofício ou por solicitação ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania reverterão ao juízo de origem, e as 

sentenças decorrentes da atuação pré-processual ao coordenador do Centro. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) 

§ 9º Para efeito de estatística referida no art. 167, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, os tribunais 

disponibilizarão às partes a opção de avaliar Câmaras, conciliadores e mediadores, segundo parâmetros 

estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. (Incluído pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 10º O Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores conterá informações referentes à avaliação 

prevista no parágrafo anterior para facilitar a escolha de mediadores, nos termos do art. 168, caput, do Novo 

Código de Processo Civil combinado com o art. 25 da Lei de Mediação. (Incluído pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

Art. 9° Os Centros contarão com 1 (um) juiz coordenador e, se necessário, com 1 (um) adjunto, aos quais caberão 

a sua administração e a homologação de acordos, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e 

mediadores. Salvo disposição diversa em regramento local, os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça 

Federal serão designados pelo Presidente de cada tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o 

modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I desta Resolução. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) 

§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados, Varas ou Região, o respectivo juiz coordenador 

poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 2º Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão assegurar que nos Centros atue ao menos 

1 (um) servidor com dedicação exclusiva, capacitado em métodos consensuais de solução de conflitos, para a 

triagem e encaminhamento adequado de casos. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo 

CNJ conforme Anexo I desta Resolução. Art. 10. Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos 

processual e de cidadania. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou 

advogados.” 

73 Também o Novo Código de Processo Civil (art. 165) e a Lei de Mediação (art. 24) dispõem sobre a 

necessidade de os tribunais criarem esses Centros, limitando-se a, basicamente, reproduzir o que consta do caput 

do artigo 8º da referida Resolução do CNJ, cuja regulamentação é mais abrangente e detalhada, principalmente 

com as modificações trazidas pela Emenda CNJ nº 2/2016. 
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poderia por em xeque a eficiência do serviço judiciário e/ou a eficácia e credibilidade da 

política de tratamento adequado dos conflitos. 

Pela redação original da Resolução CNJ nº 125, os tribunais deveriam criar esses 

centros em quatro meses, nas comarcas das capitais dos Estados e nas sedes das seções e 

regiões judiciárias de maior movimento; e em 12 meses, nas demais comarcas, seções e 

regiões judiciárias, contados da entrada em vigor da Resolução.74 As alterações promovidas 

pela Emenda CNJ nº 2/2016 flexibilizam esse rigor temporal ao permitirem a implantação do 

procedimento de conciliação e mediação itinerante ou, ainda, a extensão dos serviços do 

CEJUSC a unidades ou órgãos situados em prédios próximos ou a instalação de CEJUSCs 

Regionais, enquanto não instalados os CEJUSCs nas comarcas, regiões, subseções judiciárias 

das capitais e nos juízos do interior.75 

Ainda de acordo com essa Resolução, os Centros ou CEJUSCs deverão ser 

instalados nos locais onde existam dois juízos, juizados ou varas competentes para realizar 

audiência, conforme o rito previsto no artigo 334 do NCPC76; e será facultativa a instalação de 

                                                 
74 “Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 

previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, e Fazendários, os Tribunais deverão criar os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, 

responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de 

conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. [...] 

§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões Judiciárias, bem como nas 

Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de maior movimento forense, o prazo para a instalação dos 

Centros será de 4 (quatro) meses a contar do início de vigência desta Resolução. 

§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a instalação dos Centros será de 12 

(doze) meses a contar do início de vigência deste ato.” 

75 “Art. 8º [...] 

§ 2º Nos tribunais de Justiça, os Centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 (dois) Juízos, Juizados 

ou Varas com competência para realizar audiência, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 3º Os tribunais poderão, enquanto não instalados os Centros nas Comarcas, Regiões, Subseções Judiciárias e 

nos Juízos do interior dos estados, implantar o procedimento de Conciliação e Mediação itinerante, utilizando-se 

de Conciliadores e Mediadores cadastrados. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

[...] 

§ 5º Nas Comarcas das Capitais dos Estados bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões 

Judiciárias, o prazo para a instalação dos Centros será concomitante à entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 6º Os tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades ou órgãos situados em 

outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no § 2º, podendo, ainda, instalar Centros Regionais, 

enquanto não instalados Centros nos termos referidos no § 2º, observada a organização judiciária local. (Redação 

dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)” 

76 “Art. 8º [...] 



 57 

Centros aonde houver apenas um juízo, juizado ou vara, desde que atendidos por centro 

regional ou itinerante.77 

O referido artigo legal78 trata da chamada “audiência” de conciliação ou de 

mediação, que deve acontecer antes da resposta formal (“contestação”) da parte demandada 

em um processo judicial (“réu”). Esse ato tem cabimento em todas as causas cíveis, isto é, 

não-criminais (abrangendo matérias como direito de vizinhança, direito do consumidor, direito 

empresarial, direito contratual, direito de família, fazendário, previdenciário etc), cujo rito não 

esteja especificado nem no Código de Processo Civil nem em lei especial. 

Desse modo, parece-me que essa menção ao artigo do Código Processual Civil 

significa que as matérias conciliáveis ou mediáveis nos CEJUSCs são amplas, de natureza 

cível, familiar, empresarial, fazendária, previdenciária etc, como semelhantemente dispunha a 

redação original do artigo 8º da Resolução CNJ nº 125/2010: 

                                                                                                                                                         
§ 2º Nos tribunais de Justiça, os Centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 (dois) Juízos, Juizados 

ou Varas com competência para realizar audiência, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)” 

77 “Art. 8º [...] 

§ 4º Nos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, é facultativa a implantação de Centros onde exista 

um Juízo, Juizado, Vara ou Subseção desde que atendidos por centro regional ou itinerante, nos termos do 

parágrafo anterior. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)” 

78 “Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 

mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. 

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) 

meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 

§ 4º A audiência não será realizada: 

I – se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; 

II – quando não se admitir a autocomposição. 

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes. 

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. 

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10.  A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e 

transigir. 

§ 11.  A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo 

mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” 
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Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas 

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

e Fazendários, os Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário, 

preferencialmente, responsáveis pela realização das sessões e audiências de 

conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, 

bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. 

 2.2.2. Um campo da pesquisa: CEJUSC da Capital. 

No Tribunal do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), atualmente existem 24 Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania: um na Capital e vinte e três Regionais.79 

O CEJUSC da Capital é integrado por dois juízes – um diretor e uma coordenadora 

adjunta – uma servidora (coordenadora), quatro funcionários administrativos contratados e 

dois estagiários auxiliares e está sediado na sala 106 do prédio Lâmina V do fórum central, no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro. Nesse centro, atuam cerca de 168 mediadores. 

A pesquisa de campo desta dissertação restringiu-se ao CEJUSC da Capital, que 

concentra as mediações das Varas e Juizados situados no fórum central ou que estejam em 

prédios e unidades próximas, de acordo com organização judiciária estadual. Isso significa 

cerca de 54 Varas Cíveis, 12 Varas de Família, sete Varas Empresariais, nove Varas de Órfãos 

e Sucessões e três Juizados Especiais Criminais. 

Para S1, essa vasta abrangência pode caracterizar também uma dificuldade em 

potencial, tendo em vista que, se todos os Juízos atenderem rigorosamente ao disposto no 

artigo 334 do NCPC e, assim, encaminharem para o CEJUSC a totalidade dos processos a eles 

distribuídos, isso colapsará o centro, o qual ainda não possui estrutura administrativa 

suficiente para suportar esse potencial excesso de demanda: 

Na verdade, a gente não poderia receber tudo no CEJUSC porque a gente 

teria que fazer quase um outro Tribunal. A gente tem 54 Varas Cíveis, 12 

Varas de Família, não sei quantas de JECRIM, não sei quantas de 

Empresarial, 7 Empresariais. É… Órfãos e Sucessões. Tudo isso vai para lá. 

[...] Então, por isso que eu tô dizendo… Quer dizer, elas [as varas] não vão 

obrigatoriamente [enviar processos]... Podem mandar [os processos para o 

CEJUSC]. E mandam. Então, se você pega uma Vara Cível que pega toda a 

distribuição e diz “ah, por obrigação [legal], vou mandar tudo para lá [para o 

CEJUSC]”... Então, a gente necessitaria de ter… o ideal seria ter os 

conciliadores nas varas atuando, ali, fixo, com os juízes, as agendas e as 

                                                 
79 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/cejusc/lista-centros-mediacao.> 

Acesso em: 10.11.2017. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/cejusc/lista-centros-mediacao
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pautas de conciliação. E os encaminhamentos para o CEJUSC nos casos que 

fossem casos típicos de mediação. Porque aí teria, assim, uma função 

específica de fazer a mediação. 

A escassez de pessoal parece ser uma dificuldade inerente ao Tribunal e que 

também tem impedido a instalação de outros centros pelo Estado. O contingente de pessoal 

das atuais serventias judiciais não é suficiente para possibilitar a migração de servidores para 

os centros, sem prejuízo ao bom andamento dos trabalhos nos respectivos órgãos. 

A solução provisoriamente encontrada foi a de contratar, em regime excepcional, 

terceiros para exercer funções administrativas. No CEJUSC da Capital, por ser o de maior 

abrangência, atendendo a um número maior de varas e casos, com muito trabalho 

administrativo, foram contratados quatro funcionários administrativos terceirizados; para os 

demais CEJUSCs (ou seja, para os 23 centros restantes) foi contratado um funcionário. 

Mas ainda assim parece não haver suficiente pessoal para a instalação dos 

CEJUSCs na forma prevista no §2º do artigo 8º da Resolução CNJ nº 125, ou seja, um Centro 

em todo foro que tenha mais de duas varas competentes para realizar o ato previsto no artigo 

334 do NCPC. Conforme revelado por um dos servidores do NUPEMEC, já foram criados 

cerca de outros seis CEJUSCs, com espaços, mobiliário, tudo pronto, mas que ainda não foram 

inaugurados por falta de funcionários. 

E essa insuficiência de pessoal torna mais desafiadora a realização das atribuições 

do CEJUSC da Capital. Neste, são realizadas cerca de 70 sessões de mediação por dia, de 

variada natureza, o que, na percepção da pessoa entrevistada, também pode dificultar a 

qualidade do serviço prestado, pois obstaculiza a prestação de uma atividade mais 

especializada. 

2.2.2.1. Procedimento de encaminhamento. 

Primeiramente, saliente-se que os CEJUSCs do TJRJ só realizam sessões de 

mediação – e não de conciliação –, muito embora a Resolução CNJ nº 125 estabeleça que as 

sessões de mediação e conciliação sejam realizadas nesses centros (art. 8º, caput)80. 

                                                 
80 “Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou 

CEJUSCs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e 

audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo 

atendimento e orientação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)” 
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As audiências de conciliação, realizadas por conciliadores81, acontecem nas Varas 

nas quais tramitam os respectivos processos. No campo, esse conjunto de conciliadores 

vinculados às Varas é conhecido por “Juizado Informal de Conciliação”. 

Há dois tipos de mediação possível: a chamada mediação “pré-processual” e a 

“processual”. A primeira caracteriza-se pela inexistência de um processo judicial, de uma ação 

ajuizada: a parte interessada em resolver um conflito pode procurar diretamente (com ou sem 

advogado) o CEJUSC, por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

(http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/pre-processual) ou presencialmente, 

com vistas a receber o atendimento e orientação devidos. A segunda é aquela que ocorre 

quando já existe um processo judicial instaurado. 

Na mediação processual, que ainda corresponde à grande maioria dos casos, existe 

um sistema de processamento interno do Tribunal chamado Distribuição de Controle de 

Processo (DCP), que permite à Vara, para onde o processo foi distribuído, consultar a agenda 

de sessões de mediação do CEJUSC e marcar a data e horário da mediação. Por meio desse 

sistema, a vara pode acessar diretamente a agenda do CEJUSC, escolher e marcar a data da 

sessão, intimando desde logo as partes para o respectivo comparecimento. 

Portanto, o envio do caso ao CEJUSC dependerá da triagem feita na Vara; é esta 

quem decide se o caso irá ou não ser enviado para o Centro. E esse processo de escolha 

envolve, fundamentalmente, a sensibilidade do juiz acerca dos métodos autocompositivos (sua 

importância ou não para o processo e para as partes; seu conhecimento sobre as técnicas etc) e 

da obrigatoriedade ou não sessão inaugural de mediação ou conciliação. Isso porque, por mais 

que a atividade administrativa das varas (aí eventualmente incluída essa triagem) esteja a 

cargo dos servidores dessas serventias, a instância hierárquico-decisória primeira e última é o 

juiz: tais atividades se dão conforme as orientações e o entendimento do magistrado acerca 

dessas matérias. Esse ponto será melhor desenvolvido adiante, quando tratarei das percepções 

dos juízes de família acerca desses métodos autocompositivos e as práticas nas respectivas 

Varas. 

O que se verifica da prática narrada pelos atores do campo é que há Juízos que 

enviam “tudo”, outros “nada”. Na prática, verifica-se grande confusão no envio de casos ao 

                                                 
81 A ressalva é pertinente porque, segundo amplamente apurado na pesquisa de campo, também o magistrado 

poderá realizar tal audiência. 
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CEJUSC pelas Varas, muitas vezes assoberbado com questões nas quais caberia apenas a 

conciliação, impedindo ou dificultando bastante a realização da principal atividade do centro, 

a mediação:  

Então a gente vê que tem muita diferença. Tem varas que mandam tudo. Tem 

outras que não mandam nada. 

O que acontece lá [no CEJUSC] é que fica esse mix, quando uma vara manda 

tudo para lá, vai muita coisa de consumo que não é mediação e que as 

pessoas não querem negociar. As empresas ainda se valem muito de… para 

elas, ainda é barato. Muitos escritórios de advocacia também. [...] Então a 

gente tem uma frustração lá [no CEJUSC] de ter muita coisa que vai, enche a 

nossa pauta, mas que não seriam casos de mediação. [...] Isso é uma coisa 

ruim porque, assim, os que precisam de fato, às vezes, não conseguem ser 

encaixados. Porque você olha ali “poxa, vai ter agora horário lá em 

novembro. Não vou mandar isso pro CEJUSC. Vou fazer alguma coisa 

porque se não o processo vai ficar parado esse tempo todo”. Então, esse fato 

de não ter esse filtro, vamos dizer assim, inicial do que é conveniente mandar 

cria esse problema, entendeu? Porque inviabiliza os que talvez fossem 

realmente necessários ir diante do espaço que tem [para mediação]. [S1] 

Vimos ao longo desta seção que a existência dos CEJUSCs por si só não garante o 

exercício das práticas de mediação e conciliação. Para além das intenções dos funcionários 

envolvidos nos Centros, eles dependem, na maior parte das vezes, da iniciativa dos próprios 

juízes e de cidadãos bem informados, além da colaboração eventual dos advogados. Todo esse 

campo de ambiguidades, de espaços institucionais e de agências diversas constitui mais um 

ambiente propício à existência dos encontros e desencontros entre normas e práticas, antigas e 

novas formas de pensar e de levar adiante os processos nas varas de família, objeto desta 

dissertação. 

2.3.  PROGRAMAS DE CIDADANIA82 

Conforme consta da Resolução CNJ nº 125 de 2010, os Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) são centros, como a própria denominação 

indica, também de cidadania. Em outras palavras, as ações da política judiciária de tratamento 

                                                 
82 Para preservar o anonimato dos entrevistados, levando em consideração a forte presença feminina na gestão 

desses programas que descreverei, optei por referir a psicólogo ou psicóloga, indistintamente, pela letra “P” e, em 

se tratando de servidor ou servidora do Tribunal, “S”, em todos os casos acrescidas de número cardinal 

sequencial, na ordem em que realizadas as entrevistas. Assim: S1 – entrevista realizada em 13/09/2017; S2 – em 

15/09/2017; S3 – em 04/10/207; P1 e P2 – entrevista realizada em em 27/09/2017. 
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adequado dos conflitos de interesses devem ser estendidas não apenas às partes de um 

processo, mas igualmente a pessoas não envolvidas em uma demanda (ação judicial) e que 

buscam esses órgãos na expectativa de receber o devido atendimento e orientação.  

A finalidade-mor dessa política é estimular a pacificação social mediante o 

fomento da cultura do diálogo e da busca pela solução consensual das controvérsias. A 

concretização desse fim dá-se por ações voltadas à prevenção e/ou ao tratamento adequado das 

disputas. Daí porque a necessidade de os tribunais desenvolverem e implementarem planos de 

atividades voltadas à realização desses objetivos. 

2.3.1. No TJRJ. 

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), os programas de 

cidadania são desenvolvidos e implementados por órgãos vinculados à presidência dessa 

Corte, seja por meio de seu Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (DEAPE), seja por 

meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC). 

O DEAPE foi criado em 2005 – antes, portanto, da Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado de conflitos, instituída pela Resolução CNJ nº 125. Esse departamento 

tem como atribuição gerir, analisar, coordenar e supervisionar a implementação de ações, 

eventos e campanhas institucionais sustentáveis nas áreas de acesso à justiça, gestão ambiental 

e promoção da cidadania; gerir e fiscalizar contratos e convênios com impacto social, bem 

como o programa de voluntariado; e monitorar a alocação de recursos proveniente da conta de 

prestação pecuniária judicial, conforme Resolução CNJ nº 154/2012.83 

Tal departamento é composto organizacionalmente por quatro divisões 

administrativas: (i) divisão de apoio a programas de promoção da cidadania; (ii) divisão de 

inclusão social; (iii) divisão de acompanhamento de contratos e convênios com impacto social 

e de penas e medidas alternativas: (iv) divisão de gestão ambiental. 

Enfim, cuida-se de uma unidade organizacional que implementa práticas 

socioambientais, no âmbito do Poder Judiciário fluminense, e, em prol da sociedade, 

desenvolve os projetos de inclusão social e de promoção da cidadania, coordenando outros já 

                                                 
83 Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3813680/informativo-deape-1-2015.pdf> Acesso 

em: 21.11.2017. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3813680/informativo-deape-1-2015.pdf


 63 

implantados, como, por exemplo, o Bem Me Quer – um dos programas observados na 

pesquisa de campo e adiante abordado. 

Embora isso não esteja tão explícito nas informações oficiais, parece-me, diante do 

contexto de criação e de sua missão institucional – e, principalmente, diante do que apurei nas 

entrevistas referentes aos projetos Bem Me Quer e Oficina de Parentalidade –, ser possível 

distinguir o escopo dos programas de cidadania desenvolvidos pelo DEAPE daqueles 

desenvolvidos pelo NUPEMEC: nos primeiros, a abrangência é mais ampla, englobando ações 

para além da política judiciária de tratamento adequado de disputas; nestes últimos, a ações 

estão limitadas por essa política. 

Por isso, o DEAPE possui projetos como Bem Me Quer, Começar de Novo, 

Justiça pelos Jovens, Justiça em Ação, Justiça Cidadã, Pais Trabalhando, Estudar para 

Qualificar, Sementes da Paz, Casamento Comunitário, Jovens Mensageiros dentre outros.84 

Já o NUPEMEC desenvolve projetos como Oficina de Parentalidade, Oficina de 

Convivência, Casa da Família etc85, mais voltados às dinâmicas das relações pessoais sociais e 

familiares, campo frequente das controvérsias. 

Isso fica ainda mais claro, quando se compara a realidade prática dos dois projetos 

que presenciei, o Bem Me Quer e a Oficina de Parentalidade. O primeiro é autônomo em 

relação ao NUPEMEC/CEJUSC e, pois, em relação aos métodos autocompositivos; o segundo 

está vinculado ao NUPEMEC e, assim, referindo-se diretamente a esses mecanismos, 

especialmente à mediação. Somente na Oficina de Parentalidade as instrutoras oferecem aos 

interessados a oportunidade de encaminhamento dos seus casos à mediação, como parte 

necessária da dinâmica; já no Bem Me Quer inexiste essa obrigatoriedade de apresentação do 

instituto da mediação e de oferecimento aos presentes da oportunidade de manifestarem 

adesão ao procedimento mediativo. 

2.3.2. Projeto “Bem Me Quer”. 

Com esse projeto, pretende-se oferecer aos juízes das Varas de Família a 

alternativa de encaminhar as partes envolvidas nos processos para um encontro informativo e 

                                                 
84 Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/projetosespeciais> Acesso 

em: 21.11.2017. 

85 Informação obtida junto a uma das pessoas entrevistadas, na pesquisa de campo. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/projetosespeciais


 64 

reflexivo sobre os conflitos normalmente vivenciados em uma separação litigiosa, a fim de 

compreenderem que esses processos ocorrem, majoritariamente, por dificuldade das partes em 

dialogar e negociar, promovendo com isso um impasse que congestiona as atividades 

judiciárias e causa grande sofrimento e angústia aos envolvidos, especialmente aos filhos.86 

Na visão de seus idealizadores, cuida-se de uma oportunidade de se levar às partes 

de um processo – e/ou a qualquer pessoa interessada – informações sobre os nocivos efeitos 

psicoemocionais gerados nas vidas dos filhos pelos acirrados conflitos familiares, sendo 

também um momento de provocar reflexões nos pais e responsáveis sobre seus 

comportamentos e suas contribuições para o contexto conflitivo e/ou dificultoso em que se 

encontram. 

É um projeto institucional destinado principalmente a auxiliar as Varas de Família 

na condução dos casos litigiosos. Por isso, em tese, essas palestras dirigidas às partes litigantes 

podem acontecer em qualquer outra comarca do Judiciário fluminense, desde que solicitadas. 

Mas, na prática, tudo dependerá dos arranjos logísticos possíveis. Por exemplo, na pesquisa de 

campo obtive a informação de que juízes da Comarca de Barra do Piraí solicitaram o projeto; 

então o Tribunal disponibilizou carro para buscar as partes, trazê-las para as palestras 

ocorridas na ESAJ e, após, levá-las de volta. Também os juízes do Méier enviaram casos, 

cujas partes compareceram ao encontro ocorrido na ESAJ. 

Agora, vem muito de Méier. Vários juízes do Méier [enviam casos para o 

Bem Me Quer]. Barra do Piraí... Barra do Piraí vem de carro pra cá. [o 

Tribunal] Disponibiliza um carro, e aí, vem três, quatro pessoas. E tem 

muitos resultados, porque pra mandar, né? Já tão mandando há mais de dois 

anos. [P1] 

De acordo com o folheto informativo distribuído pelas instrutoras a todos os 

presentes na apresentação, o público-alvo é constituído por: (i) famílias com processos nas 

Varas de Família; (ii) pais e mães em processos de separação/divórcio, enfrentando disputas 

relativas à guarda, convivência (“visitação”) e alimentos dos filhos; (iii) pais, mães e demais 

familiares em dificuldade no exercício das funções parentais. 

Na pesquisa de campo ficou claro que esse projeto se destina a toda e qualquer 

pessoa interessada, existindo ou não processo judicial em curso. Inclusive, os advogados 

                                                 
86 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/bemquemequer> Acesso em 

07/09/2017. 
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podem recomendar a seus clientes assistirem/participarem do projeto (havendo ou não 

processo deflagrado), além deles também poderem participar espontaneamente, sem qualquer 

determinação judicial, bastando que o interessado busque informações junto ao DEAPE. 

Como salientado por P1e P2: 

Tem vários advogados que vem espontaneamente e indicam, inclusive. 

Porque a gente aqui tá aberto a qualquer um. Pode vir você e o amigo, pode 

vir não sei quem, que conheceu na esquina! Algumas [pessoas] vêm 

espontaneamente. Porque são pessoas que sabem do projeto. Temos recebido 

muito pessoas espontâneas. Aí, elas vêm espontaneamente porque estão 

vivendo essa situação. 

Trata-se, portanto, de um projeto de âmbito institucional, mas de alcance 

ultrainstitucional/social: acontece dentro do Poder Judiciário fluminense, mas está aberto à 

sociedade. 

Foi pensado e desenvolvido inicialmente por três psicólogas servidoras do 

Tribunal que, inquietas com suas experiências profissionais junto a menores infratores e em 

conflitos familiares, criaram-no, entre 2009 e 2010, com o intuito de ajudar aos pais e 

responsáveis a se conscientizarem sobre as severas consequências geradas pelo conflito na 

vida emocional-afetiva dos filhos. 

O Projeto Bem Me Quer é um projeto que foi elaborado, como eu falei para 

você, por três psicólogas, né? O primeiro momento, a implementação, foi 

com a A, a B e comigo, C. E o nosso objetivo era exatamente fazer com que 

os pais pudessem, dentro do litígio, ver os prejuízos na vida emocional dos 

filhos. E foi focado, sempre, na questão psicológica. Então, tanto eu, A e B, a 

gente ficava sempre preocupada em fazer com que os pais pudessem refletir 

sobre esses prejuízos na vida emocional. Porque a gente sabe que dentro do 

litígio, eles priorizam o quê? O ego, quem ganha, quem ganha, e aquelas 

situações, às vezes, de ressentimento, de vingança. E a gente queria fazer 

com que eles pudessem refletir, né? Até as questões deles que não estão bem 

resolvidas. Para que eles possam também se libertar porque vira um 

aprisionamento para todos. E usam a Justiça como desculpa, como um local 

de encontro. Nós percebemos isso. Então, aqui, cria-se um vínculo na Justiça. 

E até é falado isso também, como é, tudo é levado para a Justiça. E aqui não 

são eles, não é? Aqui eles têm um vínculo. [...] É porque o Judiciário, como a 

gente falou, passa a ser para eles o quê? Um lugar de ponto de encontro. E 

aqui eles se mantêm como um casal. Essa conjugalidade que é difícil de ser 

separada, ela é mantida pelo Judiciário. Eles se mantém aqui como um casal. 

E aí com questões ainda daquela conjugalidade que não conseguiu separar. 

Então aqui, às vezes… O Judiciário, às vezes, perpetua essas questões [P1] 
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Fundamenta-se em três eixos de reflexão, conscientização e sensibilização dos pais 

e responsáveis: (i) as consequências do conflito na vida emocional dos filhos; (ii) a dificuldade 

em separar o conjugal do parental; e (iii) a desconstrução da família idealizada/projetada. 

[...] mas a gente nunca perde os nossos três eixos: As consequências do 

litígio na vida emocional dos filhos, a dificuldade de separar o conjugal do 

parental e a desconstrução da família idealizada. O que a gente acrescenta 

novas leituras, e novos conteúdos. E até a questão mesmo das próprias 

consequências psicológicas. Você viu que a gente falou... de alguns 

transtornos possíveis. Isso a gente vai acrescentando. Até porque, no dia a 

dia, as partes também trazem para gente, quer dizer, o que esses filhos estão 

apresentando. Porque fica evidente que vai trazer prejuízo e a gente já vê no 

próprio dia a dia, os pais já identificam. É na escola, é no relacionamento. 

[...] [P1e P2] 

O objetivo é conscientizar pais, mães e demais familiares, envolvidos em 

processos de separação ou divórcio, união estável, alimentos e/ou guarda dos filhos, de que o 

litígio continuado e fomentado acarreta prejuízos à formação da estrutura psicológica dos 

filhos.87 

O enfoque é exclusivamente psicológico, não sendo abordados aspectos jurídico-

legais. Conforme verifiquei na palestra, não há menção à Lei de Alienação Parental (Lei nº 

12.318/2010) ou a seus dispositivos, nem à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), nem a 

qualquer outro conceito jurídico recorrente nessa área, como, por exemplo, “guarda 

compartilhada”, “convivência alternada”, “convivência equilibrada/proporcional”, “binômio 

possibilidade-necessidade dos alimentos” etc. Todas as dramáticas situações vivenciadas nessa 

área (v.g., abusos variados, agressões morais e/ou físicas) são retratadas pelo viés psicológico, 

e não jurídico: o objetivo é, antes e sobretudo, a conscientização da causa psicológica geradora 

do comportamento inadequado e de seus respectivos efeitos sobre os filhos: 

 [...] E aí, sentamos para fazer o projeto e percebemos, né, que a 

característica, o enfoque era psicológico. Como a gente colocou aqui. Então 

nunca nos perdemos nessa questão do nosso foco é psicológico. Você vê que 

a gente não fala aqui, em momento nenhum sobre alienação parental. 

Ninguém ouviu falar em alienação. Você que falou. A gente tem esse 

cuidado. Por quê? Porque a gente quer, primeiro, trabalhar as implicações 

que estão dentro dessas relações que acabam trazendo o quê? A consequência 

de uma questão jurídica: alienação. Mas, antes de ser jurídico... tem uma 

causa psicológica... que gera um comportamento abusivo, que vai trazer o 

                                                 
87 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/bemquemequer> Acesso em 

07/09/2017. 



 67 

quê? Dentro da lei, alienação parental. A gente não quer isso. A gente quer 

exatamente conscientizar. 

[...] Os pais chegam aqui com um texto pronto. São personagens. [...] E com 

histórias que a gente viu que não são verdadeiras, né? Então, pra isso, é que a 

gente fez o projeto. Para mostrar que não adianta essas questões. Eles é que 

têm que ter essa consciência do que eles estão fazendo com os filhos e que 

isso vai trazer prejuízos. E, se eles querem ter filhos felizes e bem sucedidos, 

têm que começar agora na convivência. Porque se não, vão ser filhos que vão 

passar a vida inteira tentando se recuperar. A gente chama atenção deles 

nisso. E, muitas vezes, a gente sente que as pessoas ficam muito 

sensibilizadas. 

[...] E a gente nomeia aqui, a gente vai falando [sobre os transtornos 

psicológicos gerados nos filhos e sobre as condutas inadequadas e/ou 

abusivas dos pais]. É isso, é essas questões [concretas experimentadas nos 

juízos de família], né? Porque muitas vezes [as pessoas e os profissionais] 

não falam. E é o principal. [P1e P2] 

O resultado da Pesquisa de Satisfação do Usuário, efetuada pelo DEAPE, com 581 

participantes, no ano de 2016, indicou que 66% considerou o Projeto “Ótimo”, 29% “Bom” e 

5% considerou “Regular”, no tocante à aplicabilidade nas relações familiares.88 

Além de juízes, outros profissionais também podem indicar o projeto a pessoas 

interessadas, tais como psicólogos, mediadores e advogados dos escritórios-modelo das 

faculdades de Direito. 

As partes são encaminhadas pelos juízes. Algumas vêm espontaneamente. 

Porque são pessoas que sabem do projeto. Temos recebido muito pessoas 

espontâneas. Aí, elas vêm espontaneamente porque estão vivendo essa 

situação. Às vezes, escritório modelo vinha muito da UERJ [...]. E psicólogos 

encaminham também, psicólogos que atendem, e aí, vem. Mediadores 

mandam também. [...] A [...] também mandava da PUC. [P1] 

Essas informações e reflexões acontecem em palestras realizadas periodicamente 

por uma equipe de instrutoras-psicólogas servidoras do Tribunal, no fórum central da Capital – 

na Escola de Administração Judiciária (ESAJ) – e nos fóruns ou CEJUSCs de São Gonçalo, 

Mesquita e Nova Iguaçu. No fórum da Capital, são dois encontros, normalmente na mesma 

semana, às quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h; nas comarcas regionais de São Gonçalo, 

Mesquita e Nova Iguaçu as atividades concentram-se em um único dia, com duração de cerca 

de três horas e meia. 

                                                 
88 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/bemquemequer> Acesso em 

07/09/2017. 
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Lá [CEJUSC de Nova Iguaçu] nós fazemos o compacto. [...] A primeira e a 

segunda etapa no mesmo dia, [...] umas 3 horas, 3 horas e meia. Mas lá é por 

quê? Porque as pessoas têm poder aquisitivo muito menor. As pessoas lá, 

também são um pouco mais limitadas, então, o conteúdo tem que ser um 

pouco mais... [Adaptado, mais apurado, mais mastigado – eu disse] 

Exatamente. Então, lá, a gente faz dessa maneira para poder tentar 

sensibilizar mais. E a gente faz o mesmo em Mesquita, em São Gonçalo e em 

Nova Iguaçu. E a gente vai adaptando porque, com a prática, a gente também 

vai mudando. E fora que a gente lê livros. Eu, toda hora, tô comprando livro, 

viajando, participando de seminário pra poder servir o conteúdo que tá hoje. 

[...] Aqui [na Comarca da Capital], a gente, como faz em outras comarcas, a 

nossa periodicidade aqui, geralmente, é de 15 em 15 dias ou, às vezes, até 

três vezes. Entendeu? [...] Então pode acontecer de 15 em 15 dias. E tem 

meses, que pode acontecer até 3 vezes. Sendo que a gente tá sempre nas 

outras comarcas, né? Todo mês a gente tá [nas outras comarcas – São 

Gonçalo, Mesquita e Nova Iguaçu] [P1] 

As atividades se dão em duas etapas, que, resumidamente, são constituídas da 

seguinte maneira: na primeira, concentram-se informações sobre o contexto familiar litigioso, 

os efeitos sobre os filhos, os comportamentos mais comumente adotados pelos pais e 

responsáveis, a necessidade de se envidar esforços na preservação de vínculos afetivos 

saudáveis com a prole etc; na segunda, o foco está na visão dos filhos, em suas percepções, 

sentimentos e desejos a respeito dessas disputas – “o foco é na fala da criança e nas 

consequências na vida dessa criança”89. 

A realização de atividades em dupla etapa objetiva proporcionar aos participantes 

mais tempo de reflexão e maturação acerca do material exposto, buscando mais sensibilização 

e mudança positiva nesses contextos de forte controvérsia. Esse momento é percebido pelos 

atores do campo como uma oportunidade de conferir aos pais/mães e demais responsáveis um 

espaço de escuta qualificada, ou seja, um momento em que serão ouvidos sem julgamentos, 

sem enquadramentos jurídicos, sem formação de juízos de valor a respeito de suas condutas. 

[...] Você viu que a gente deixa aberto? Assim, a gente dá um tempo. Você, 

se você não puder vir nessa sexta-feira. Não vai ter agora, mas, assim… [...] 

Nós deixamos a pessoa se… A gente dá opções pra que a pessoa comparecer 

à segunda [etapa] também. Mostrando a importância da segunda etapa. E nós 

falamos isso aqui também [...] E eles vêm [...] espontaneamente até porque 

você viu que eles precisam desse espaço aqui. Você vê que eles vêm porque, 

na mesma hora que marcou, todo mundo diz que vem. Você viu que não teve 

resistência nenhuma. Por quê? Porque eles precisam desse espaço de escuta. 

Porque aqui é uma escuta qualificada. E aqui, eles vão começar a entender 

                                                 
89 Entrevista realizada em 27/09/2017. 
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diferente esse processo. E vão ver que tem pessoas aqui muito mais 

preocupadas, né, com outras questões do que jurídica, de quem que é 

culpado, sem julgamento. E levando pra eles esse olhar dos filhos, né? Quer 

dizer, direcionando eles. [P1] 

Não configura uma etapa processual – seja porque fica a critério do juiz decidir se 

e quando enviar o caso, seja porque está desvinculado do processo, havendo possibilidade de o 

projeto ocorrer para qualquer pessoa, havendo ou não demanda ajuizada –, e sim de uma 

instância auxiliar de informação e reflexão, utilizável em qualquer momento segundo o juízo 

de conveniência e oportunidade dos magistrados, demais profissionais e terceiros interessados. 

Estando judicializada a questão, normalmente acontece de o caso ser enviado para o Bem Me 

Quer antes de algum tipo de audiência. Isso porque, em tese90, a audiência constitui a 

oportunidade que as partes têm para se encontrar e dialogar. Sendo o Bem Me Quer, em última 

análise, uma instância conscientizadora e sensibilizadora para a comunicação, pode ser 

proveitoso o encaminhamento das partes para esse projeto antes de uma sessão de 

mediação/conciliação ou de uma audiência de instrução e julgamento. 

Às vezes, os juízes… Quer dizer, antes de uma audiência, eles encaminham. 

Porque, aí, quando chega na audiência, já chega com outro entendimento, né? 

Agora, não está vinculado a nenhuma etapa...[...] Nós temos o resultado, que 

é feito pelas mediadoras de lá [CEJUSC de Nova Iguaçu], que são as 

responsáveis pelo centro, que dizem que é 90%. Passou no Bem Me Quer, 

muda. É 90% [...]. E aqui também. Os juízes sempre falam “[...], depois que 

vai pro Bem Me Quer, volta outro!”. A não ser que sejam casos de doença 

mental porque a gente tem casos aqui… Aí é um comprometimento que 

impede de que a pessoa possa refletir. Entende? Aí, tem casos de doença 

mental evidente aqui. E o que é mais interessante é que muitas partes falam 

que “se eu tivesse assistido ao projeto antes, teria evitado muita coisa”. [...] 

muitas vezes falam que “se talvez, eu, no início, tivesse vindo aqui, eu não 

teria feito tudo isso que eu fiz com o meu filho”. Como a [...] hoje falou “eu 

errei muito”. “Eu falava muito mal”. A gente tem muita gente aqui. Tem 

gente que declara “eu coloquei uma Maria da Penha que não era verdadeira”, 

entendeu? Isso tudo a gente vai ouvindo aqui. Abuso sexual. [As pessoas se 

sentem livres para falar também] porque a outra parte não tá aqui e porque 

ficou muito sensibilizada. E a gente deixa à vontade, você viu? [P1 e P2] 

Além de ser autônomo em relação ao processo judicial, ao projeto não são 

enviados os respectivos autos. A equipe de instrutores não toma conhecimento das alegações, 

provas, decisões ocorridas no âmbito do processo. Com isso, pretende-se garantir a qualidade 

                                                 
90 Digo “em tese”, porque a realidade judiciária é bem diversa, muitas vezes refratária à efetiva participação do 

jurisdicionado; quando muito, permite-se o debate entre os advogados. Mas esse diálogo entre as partes é bastante 

raro, conforme constato da minha militância na advocacia e do relato de colegas advogados. 
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da escuta oferecida aos participantes e a confidencialidade de suas manifestações, livres de 

juízos de valores ou de um olhar viciado pela percepção de terceiros. 

[...] A gente, quando fez o projeto, a gente fez até uma apresentação primeiro 

para os juízes, e colocamos isso para os juízes. A gente não quer ter acesso a 

processo e a gente não quer levar informação para o juiz. Tá? [...] Só quando 

é coisa extrema. Eu já tive um caso aqui que eu fui obrigada a levar para o 

juiz. [narra uma estória em que a fala do pai lhe pareceu psicologicamente 

inadequada e/ou perigosa e que haveria um risco real à integridade física dos 

filhos] não faço relatório e a relação aqui é confidencial. [P1] 

Também foi relatada a possibilidade de o mediador encaminhar as partes ao 

projeto (sempre com a concordância delas), situação em que funcionaria como uma espécie de 

“pré-mediação”. Em verdade, não seria propriamente uma “pré-mediação” – no sentido 

técnico, de explicar às partes no que consiste a técnica da mediação, apresentando-lhes as 

possíveis vantagens do método e, assim, sensibilizando-as para a importância do diálogo e 

abertura para uma solução consensual da questão –, mas sim uma oportunidade de 

sensibilização das partes para a necessidade de abertura ao consenso e à comunicação, 

facilitando assim o início do procedimento mediativo.  

Nós fazemos o projeto Bem Me Quer, no centro de mediação [CEJUSC] de 

Nova Iguaçu. Elas fazem sempre o projeto Bem Me Quer antes de iniciar a 

mediação. Uma pré-mediação. Porque já vai para mediação... [...] com outra 

visão e já com uma responsabilidade sobre a vida dos filhos. [P1] 

A regra geral é a da não obrigatoriedade dos interessados em comparecer aos 

encontros. Mas há juízes que, embora reconhecendo tal faculdade às partes, encontram 

mecanismos de forçar esse comparecimento, como, por exemplo, fazendo constar no mandado 

de intimação-convite a advertência de que a ausência ao projeto poderá ensejar a inversão da 

guarda do filho comum em desfavor do/a faltante; com isso, busca-se dar a máxima 

efetividade aos propósitos do projeto – e que, segundo a equipe entrevistada, de fato são 

realmente muito proveitosos para as partes. 

Então [...] é um convite. Também tem essa questão porque eles são 

convidados, [...] E aí, alguns juízes entendem de formas diferentes com 

relação quando a parte não comparece. Mas... É uma intimação, mas é mais 

como um convite. [...] às vezes, assim, é… [...] O Dr. X coloca isso, 

inclusive, se a pessoa não comparecer a questão pode vir até a perder a 

guarda ou ter algum outro... [..] É, ele coloca que é obrigatório o 

comparecimento. É. E as partes chegam aqui... Aí depois, quando sai, “poxa 

eu adorei, eu pensei que fosse ser alguma coisa... Porque olha o que está 

escrito aqui”. Eu falei “mas sabe por que Dr. X faz isso? Para vocês virem.” 
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Porque se não fica aqueles advogados, batendo aqui na porta e dizendo “meu 

cliente não vai assistir”. Porque a gente ouve de tudo. [...] Tem advogados 

beligerantes que chegam aqui. [...] “Ah, eu não aceito. Porque meu cliente 

não vai participar”. É interessante como eles saem com outra visão. [...] Os 

juízes sempre falam “[...], depois que vai pro Bem Me Quer, volta outro!”. 

[...] E o que é mais interessante é que muitas partes falam que “se eu tivesse 

assistido ao projeto antes, teria evitado muita coisa”. [...] muitas vezes falam 

que “se talvez, eu, no início, tivesse vindo aqui, eu não teria feito tudo isso 

que eu fiz com o meu filho”. [P1] 

As palestras são oferecidas a um grupo de, no máximo, 12 a 15 participantes, para 

proporcionar um ambiente de mais acolhimento e reflexão.  

[...] Vai depender da demanda. Quando tem muito, a gente concentra. Para 

não juntar todo mundo, porque a gente acha que mais de 12 não é legal. De 

12 a 15 porque a gente quer essa reflexão. [...] A gente está preocupado 

exatamente nisso: em conscientizá-los através de uma reflexão. Entendeu? 

[P2] 

As partes de um mesmo processo não comparecem simultaneamente a esses 

encontros. Com isso, evitam–se constrangimentos e eventuais desentendimentos entre os 

participantes e enseja-se um ambiente mais acolhedor, tranquilo e propício às informações e 

reflexões provocadas pela equipe instrutora. 

A preocupação e o cuidado com a preservação da qualidade do serviço foi algo 

muito marcado na entrevista, sendo inclusive o motivo pelo qual não houve a expansão do 

projeto e da equipe em maior escala. Na visão da equipe, por envolver questões psicológicas, 

somente pessoas tecnicamente habilitadas podem prestar tal serviço, não cabendo haver mera 

reprodução desse conteúdo por equipe não especializada. 

A gente tem muito cuidado em abrir, tá? Porque questões psicológicas, 

aconselhamento, a gente não pode colocar qualquer um. E a gente tem tido 

até resultados de algumas informações, e a gente não acha legal. A gente quer 

manter a qualidade do Bem Me Quer. A Y, quando veio, já veio com esse 

perfil, né? Quando eu entrevistei a I, eu vi o conteúdo, eu vi que ela tinha 

realmente essa motivação ...e esse preparo para estar aqui. Então, às vezes, as 

pessoas questionam “ah, o Bem Me Quer não abre para as outras”. A gente 

não quer fazer que Bem Me Quer se torne popular. A gente não quer perder a 

qualidade porque, quando você abre muito, a qualidade… então a gente não 

quer perder. Eu não me incomodo, nós duas, de irmos para qualquer 

comarca, e que eles venham, mas o que a gente não quer é perder essa 

qualidade. Entendeu? A gente tem muito cuidado. [P1] 

Como indicado acima, é um projeto vinculado ao Departamento de Ações Pró-

Sustentabilidade do TJRJ (DEAPE), e não ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
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Solução de Conflitos (NUPEMEC). A independência do projeto em relação aos projetos de 

mediação e ao NUPEMEC/CEJUSC foi bem destacada pelos agentes do campo, embora 

salientada a complementaridade dos trabalhos: 

[...] esses centros nos procuraram. O CEJUSC não, as pessoas. Algumas que 

já eram minhas amigas, que assistiram o Bem Me Quer, perguntaram se 

havia possibilidade, nós falamos que havia. [...] não temos nada a ver com os 

CEJUSCs. Quem me chama, em Nova Iguaçu, é a pessoa… O que a gente 

fazia antes do CEJUSC? Antes de ter Y, antes de ter esse pessoal? A gente 

faz isso desde 2010.  Então isso é contínuo, entendeu? [...] Existe uma 

relação, eu não vou te dizer, assim, direta. Existe uma relação indireta, que os 

mediadores mandam. E que a gente também participa desses grupos, né? Mas 

não tem uma relação direta, não. Mas eu acho também que não tem 

necessidade porque o que a gente faz aqui é somar. [P1] 

2.3.2.1.  Breve etnografia dos espaços e das reuniões.  

A apresentação aconteceu em 27/09/2017, em uma das salas do 5º andar da Escola 

de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ESAJ), 

sediada nos 4º e 5º andares do prédio situado na Rua Dom Manuel, nº 29, Centro, Rio de 

Janeiro – onde fica o museu da Justiça. 

A sala tem configuração “padrão”, esperada para esse tipo de ambiente: espaço 

quadricular, mobiliado com cerca de 30 “cadeiras universitárias” na cor preta; com mesa 

retangular para apoio dos professores, guarnecida com cadeiras; lousa branca e tela de 

projeção retrátil; equipamento “data-show”; bem iluminada por luminárias com “luz fria”; 

janela(s) com cortina(s) branca(s) com “blackout”. 

No dia, havia cinco participantes: três homens e duas mulheres. O horário marcado 

era das 14h às 17h, e o início aconteceu poucos minutos após o estipulado em razão de certo 

atraso de alguns dos participantes, e o término de deu pontualmente. 

O início ocorreu com as instrutoras apresentando-se a si mesmas e narrando 

brevemente o histórico do projeto, as experiências profissionais que resultaram na criação do 

Bem Me Quer; indicando o objetivo de sensibilização dos participantes para a importância dos 

cuidados com os filhos em situações de acerbo dissenso entre o ex-casal ou entre familiares. 

Continuam a parte introdutória salientando não terem acesso aos autos dos processos e que, 

portanto, não conhecem as questões concretas que levaram os participantes a esse encontro, 

bem como destacando que não elaboram nenhum relatório psicológico dos presentes para ser 

enviado aos juízes das respectivas causas. 
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O método é o da exposição oral dos instrutores, também com utilização de recurso 

de “data-show”, com muitos “slides” (imagens em arquivo “pdf”) e vídeos com áudios. 

O conteúdo começa a ser desenvolvido com o destaque dos “três eixos” para 

reflexão: (i) a consequência do litígio na vida dos filhos; (ii) a diferença entre o par parental e 

o par conjugal; e (iii) a desconstrução da “família idealizada”. Abordam os conceitos ou visões 

sobre a família e os arranjos familiares: o modelo tradicional, no qual as relações se baseiam 

na imposição de regras; e o modelo atual, em que as relações são permeadas pelo diálogo e 

negociação. Destacam, ainda, a diferença entre “autoridade” parental e “autoritarismo” 

parental e que, atualmente, a família compartilha “valores construídos”, há necessidade de 

negociação das diferenças entre os membros e que as funções parentais não são fixas, podendo 

ser exercidas alternada e concomitantemente pelos responsáveis. 

Dando força e embasamento técnico às informações apresentadas, as instrutoras 

leem slides com trechos de algumas obras e estudos de psicologia familiar, tais como: “A 

família e o desenvolvimento familiar” (D. W. Winnicott); “Psicanálise dos pais” (Durval 

Checchinato); e “Anatomia de um divórcio interminável” (Ricardo Weiner). Várias questões 

são abordadas, como, por exemplo, a importância também da figura paterna na formação dos 

filhos, as diferentes fases da separação (negação, resistência e aceitação), a identificação dos 

transtornos psicoafetivos sofridos pelos filhos em um ambiente de forte litígio entre pai-mãe-

responsáveis (v.g., transtornos de personalidade, distúrbios alimentares, cognitivos, 

comportamentais, drogadição), o aumento do número de suicídios entre adolescentes e jovens, 

o uso do processo judicial como forma de manutenção do vínculo conjugal. 

Na sequência, mostram trecho de um documentário relativo à alienação parental, 

chamado “A morte inventada”, no qual uma jovem relata sua triste e sofrida experiência nesse 

assunto. O relato é muito pungente e bastante emocionante. Ao final desse vídeo, as 

instrutoras propõem uma dinâmica de grupo, pedindo para que os participantes sentem-se 

formando um círculo na sala e, caso queiram, manifestem suas considerações e observações. 

Uma mulher se voluntaria e narra a difícil situação vivenciada, afastada que está do filho 

adolescente (14 anos de idade) há mais de dois anos; diz que existem oito ações judiciais 

propostas pelo ex-marido contra ela, inclusive na esfera criminal; ela reconhece que, enquanto 

esteve com a guarda do filho, costumava falar mal do pai para a criança; narra, ainda, uma 

série de fatos dramáticos desse contexto. Essa fala ocupou o tempo inteiro da dinâmica, 
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absorvendo a atenção e a dedicação da equipe, assim como a dos presentes – dois dos quais, 

um homem e uma mulher, emocionaram-se com tal testemunho. 

Em seguida, as instrutoras fizeram uma breve exposição de encerramento, 

propondo aos presentes uma reflexão sobre o material apresentado e informando a data da 

segunda etapa. Feito isso, distribuíram para todos os presentes a cartilha “Refletindo o 

divórcio através do olhar dos filhos” e de um prospecto informativo sobre o projeto Bem Me 

Quer (ANEXO 2). 

2.3.3. Oficina de Parentalidade. 

Considerando a necessidade de se consolidar a política pública permanente de 

incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução e prevenção de litígios, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou, em 08 de maio de 2014, um ato normativo 

denominado Recomendação nº 50, encarregando os NUPEMECs dos Tribunais de Justiça e 

Tribunais Regionais Federais de adotarem as Oficinas de Parentalidade como política pública 

na resolução e prevenção de conflitos familiares.91 

O primeiro ponto de destaque é o fato de a Oficina caracterizar-se atualmente 

como uma política pública do Judiciário. É uma diretriz institucional de âmbito nacional e, 

pois, de observância e implementação em todos os tribunais do país. 

Esse projeto foi idealizado e iniciado por Vanessa Aufiero, juíza titular de Vara de 

Família na Comarca de São Vicente – SP, que, diante de sua percepção de que as decisões 

judiciais muitas vezes não bastam para trazer estabilidade e harmonia às famílias e, ainda, de 

que o Judiciário deve ser um protagonista da cultura de paz92, pensou em um instrumento de 

ajuda às famílias que buscam o Judiciário na expectativa de resolver seus litígios. Esse 

trabalho se apoia na necessidade de oferecer atendimento aos casais e também um espaço para 

a reflexão e reorganização familiares. 

                                                 
91 Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pd

f>      “Art. 1º Recomendar aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, por meio de seus Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que:  

 I – adotem Oficinas de Parentalidade como política pública na resolução e prevenção de conflitos familiares nos 

termos dos vídeos e das apresentações disponibilizados no portal da Conciliação do CNJ;[...]” 

92 Conforme entrevista concedida ao programa “Justiça Legal”, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

publicada no Youtube em 06/09/2016, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X1OTS7xxgiI>. 

Acesso em 28/11/2017. 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X1OTS7xxgiI
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Pesquisando experiências educacionais nessa área ocorridas em outros países 

(como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra e Portugal), além de se basear 

também na literatura sobre os efeitos do divórcio e na importância de os pais e demais 

membros da família buscarem maneiras saudáveis de lidar com o término do casamento, a 

referida magistrada pensou na Oficina de Pais e Filhos: um instrumento para a pacificação 

das relações, auxiliando os pais a protegerem seus filhos dos efeitos danosos de uma 

abordagem destrutiva de seus conflitos, reduzindo traumas decorrentes das mudanças das 

relações familiares.93  

Algumas práticas realizadas em outros tribunais brasileiros, inclusive o projeto 

Bem Me Quer do TJRJ, também foram pesquisadas: 

A Dra. Vanessa fez uma pesquisa no Brasil e no exterior. Aí, ela coletou 

umas coisas que ela achava relevantes. Se juntou com as psicólogas e o Dr. 

Andre Gomma também fez um trabalho. Aí, eles se juntaram e criaram isso a 

partir dessa experiência, inclusive o Bem Me Quer, a Escola da Família. [S3] 

Desse modo, a Oficina de Parentalidade pretende ser um programa educacional 

interdisciplinar para casais em fase de ruptura do relacionamento e com filhos menores, 

pretendendo, ainda, oferecer atendimento aos casais e também um espaço para a reflexão e 

reorganização familiar. A expectativa é a de ensejar às pessoas que buscam o Judiciário para a 

solução seus conflitos o apoio e as condições mínimas para que elas próprias consigam 

encontrar a solução de seus impasses e, ainda, responsabilizem-se por suas vidas e pela vida 

de seus filhos.94  

Não se trata de uma entidade mediadora ou consultiva, mas sim de um programa 

educacional e preventivo, que não se presta a orientar casos específicos, nem a resolver 

disputas individuais.95  

Tal projeto objetiva: (i) auxiliar o casal em vias de separação a criar uma efetiva e 

saudável relação parental junto aos filhos; (ii) apoiar as famílias a entenderem o que ocorre 

com as crianças e os adolescentes após a separação e, a partir disto, se organizarem para 

colocar em prática mudanças eficientes para o bom entendimento familiar, buscando o menor 

                                                 
93 Informações colhidas em documento fornecido na palestra da Oficina de Parentalidade do NUPEMEC TJRJ. 

94 Idem. 

95 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-

conciliacao/cursos-formacao/curso-de-formacao-de-instrutores-em-oficinas-de-divorcio-e-parentalidade> Acesso 

em: 02/08/2017. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/cursos-formacao/curso-de-formacao-de-instrutores-em-oficinas-de-divorcio-e-parentalidade
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/cursos-formacao/curso-de-formacao-de-instrutores-em-oficinas-de-divorcio-e-parentalidade
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dano emocional a todos os envolvidos; (iii) prevenir a alienação parental, na medida em que 

procura conscientizar o casal de que é importante para a criança conviver com ambos os pais, 

para que construa uma relação e forme por si uma imagem de cada um dos pais; (iv) 

conscientizar os pais da importância da presença de ambos na vida dos filhos e dos malefícios 

que a perda parental lhes ocasiona. Ainda de acordo com as informações colhidas em campo, 

o objetivo primordial desse programa educacional não seria apenas a resolução do conflito 

jurídico, mas, principalmente, da questão subjacente e a prevenção de novos 

desentendimentos, bem como a harmonização das relações familiares.96 

A experiência local dessa magistrada se difundiu e tornou-se a política pública 

nacional na resolução e prevenção dos conflitos familiares instituída pelo CNJ, acima referida. 

Do material colhido na pesquisa de campo e posteriormente, apurei o seguinte 

panorama: (i) a existência do programa original, criado pela referida magistrada, chamado 

Oficina de Pais e Filhos, cujas palestras acontecem em uma casa fora do prédio do fórum 

daquela Comarca (de São Vicente – SP) e são realizadas para até 20 famílias, que são 

separadas da seguinte forma: sala para os filhos crianças, sala para os filhos adolescentes, sala 

para as mães e sala para os pais; e (ii) a existência do programa regulamentado pelo CNJ, 

chamado Oficina de Divórcio e Parentalidade  que é composta pela Oficina de Pais e pela 

Oficina de Filhos, sendo esta composta pela Oficina dos Filhos Adolescentes (entre doze e 

dezoito anos de idade) e pela Oficina dos Filhos Crianças (entre seis e doze anos de idade 

incompletos)97. Do ponto de vista prático, parece-me não existir distinção relevante entre essas 

“oficinas”, de modo que ao que tudo indica o CNJ apenas nomeou especificamente aquilo que 

vinha ocorrendo na chamada Oficina de Pais e Filhos, realizada pela equipe da magistrada 

paulista. 

                                                 
96 Informações colhidas em documento fornecido por um@s d@s instrutor@s da Oficina de Parentalidade do 

NUPEMEC TJRJ. 

97 Conforme dispõe o inciso II do artigo 9º do Regulamento para os cursos de formação de instrutores das 

oficinas de divórcio e parentalidade do CNJ: 

“Art. 9º As Oficinas de Divórcio e Parentalidade a serem ministradas pelo instrutor em formação deverão 

observar as seguintes diretrizes: 

[...] 

II – A Oficina de Divórcio e Parentalidade é composta pela Oficina de Pais e pela Oficina de Filhos, sendo esta 

composta pela Oficina dos Filhos Adolescentes (entre doze e dezoito anos de idade) e pela Oficina dos Filhos 

Crianças (entre seis e doze anos de idade, incompletos).” 
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No Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pela coordenação e 

supervisão das Oficinas é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos – NUPEMEC, que não implementou esse modelo original utilizado pela juíza 

idealizadora na Comarca de São Vicente – SP, e adotado pelo CNJ: Oficina de Divórcio e 

Parentalidade. Por enquanto, são realizadas apenas as Oficinas de Parentalidade, isto é, 

aquelas direcionadas a pais e mães, que vão sendo ministradas de acordo com as demandas de 

público e condições de logística do Tribunal: 

[...] entretanto ainda não seguimos o modelo original implantado na Comarca 

de São Vicente–SP, pela Juíza idealizadora do projeto, Dra. Vanessa Aufiero. 

Naquela Comarca, as Oficinas são realizadas em uma casa, fora do Fórum, 

denominada, atualmente, Casa da Família, onde possuem 04 salas, 01 para as 

crianças, outra para os adolescentes e outras duas para os pais, que vão sendo 

acomodados formando salas mistas. 

Estamos buscando adequar nossas Oficinas de acordo com nosso público e 

nossa logística. Assim, hoje realizamos, na Comarca da Capital, 01 Oficina 

mensal, que atende as partes encaminhadas pelas Varas de Família e pais 

convidados pelos mediadores. [S3 - mensagem eletrônica de 28/09/2017] 

Nada obstante, após a pesquisa de campo sobreveio notícia de que o NUPEMEC 

iniciou a implementação da Casa da Família, sendo que as duas primeiras unidades serão 

sediadas nos CEJUSCs de Santa Cruz e Bangu. Segundo notícia divulgada pela assessoria de 

imprensa do Tribunal98 

A filosofia da Casa da Família é procurar resolver os conflitos familiares sem 

a necessidade de processo judicial. Casais que estão se separando poderão 

contar com psicólogos, assistentes sociais e mediadores que utilizarão 

métodos de mediação, justiça restaurativa e técnicas de constelação familiar 

para que os impasses sejam solucionados sem provocar danos para pais, 

filhos e parentes. 

E a Casa da Família também atenderá casos em que já existe um processo em 

tramitação, se um juiz entender que a mediação pode ser a melhor ferramenta 

de solucionar um litígio envolvendo as partes no processo. Assim, ações de 

alimentos, visitação e guarda compartilhada poderão ser encaminhadas às 

unidades. Toda a filosofia da Casa da Família afasta métodos impositivos e 

dispensa a participação dos advogados. 

Da notícia, parece possível inferir-se um certo relevo ou tônica na prevenção do 

litígio judicial – via deflagração de processo –, o que ratificaria a informação obtida na 

pesquisa de campo de que “toda política [de tratamento de conflitos] é pensando como você 

                                                 
98 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52312>. Acesso em: 21.11.2017. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52312
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faz o movimento contrário, ou seja, em como tornar o Tribunal um lugar residual”99 de 

solução de conflitos, só cabível quando insuficientes as demais instâncias e métodos.  

Diferentemente do que ocorre na cidade paulista de São Vicente, aqui a Casa da 

Família está sediada no CEJUSC dos fóruns regionais (por enquanto, de Santa Cruz e Bangu). 

Ou seja, não há um espaço próprio fora do prédio do fórum.  

Os destinatários da Oficina de Parentalidade são “as famílias com processos 

judiciais que revelem abordagem destrutiva de conflitos [...]”100. Na realidade, a Oficina 

ocorre tanto quando existe processo deflagrado, quanto quando não existe. Segundo 

entendimento convencional do campo, a Oficina tem cabimento em situações “pré-

processuais”, isto é, antes do ajuizamento de uma demanda, ou “processuais”, depois de 

deflagrado o processo. Conforme destacado em uma das entrevistas, “o comparecimento é 

voluntário e a participação nas Oficinas pode se dar em qualquer fase do processo, ou seja, 

antes da propositura da ação e até mesmo após o acordo.”101. 

Muito embora seja frequente a menção no campo à possibilidade de utilização dos 

programas (seja o Bem Me Quer, seja a Oficina de Parentalidade) na fase “pré-processual” – 

em oposição ao emprego dos projetos durante o curso de um processo judicial –, parece-me 

que, na verdade, o que se pretende salientar é a possibilidade de utilização desses projetos 

independentemente da existência de um processo, ou seja, antes do ajuizamento de uma 

demanda ou depois de extinto o processo. Logo, seria um momento extraprocessual, fora e 

independente do processo, cabível antes de deflagrada ou depois de extinta a lide (processual). 

Essa ideia comportaria as noções “pré-processual” e “pós-processual” referidas no campo. 

Essa dimensão extraprocessual parece indicar um alcance ultrainstitucional do 

programa: acontece no âmbito do Judiciário, mas vai além dos seus espaços, de seus agentes e 

de seus consumidores, franqueando-se diretamente à sociedade. 

Como inicialmente ressaltado, a Recomendação CNJ nº 50 estabeleceu a Oficina 

de Divórcio e Parentalidade como política pública a ser adotada pelos tribunais do país. 

Assim, visando a auxiliá-los na capacitação de instrutores para a implantação e a execução das 

                                                 
99 Entrevista realizada em 13/09/2017. 

100 Informações colhidas em documento fornecido por um@s d@s instrutor@s da Oficina de Parentalidade do 

NUPEMEC TJRJ. 

101 Mensagem eletrônica enviada em 28/09/2017. 
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Oficinas, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do seu Comitê Gestor Nacional da 

Conciliação, apresentou o Regulamento para os Cursos de Formação de Instrutores das 

Oficinas de Divórcio e Parentalidade, definindo as respectivas diretrizes102. Destacarei 

algumas delas a seguir. 

As Oficinas são ministradas de acordo com material didático fornecido pelo 

Comitê Gestor Nacional da Conciliação do CNJ, consistente em apresentações de slides (em 

arquivo PowerPoint), “Cartilha do Instrutor”, “Cartilha do Divórcio para os Pais”, “Cartilha 

do Divórcio para os filhos adolescentes” e gibi “Turminha do Enzo” para os filhos crianças 

(art. 2º, §1º). 

A preocupação com a preservação desse conteúdo, impedindo modificações 

eventualmente pretendidas pelos formandos (especialmente os do curso de multiplicadores), é 

uma realidade no campo, conforme indica S3: 

[...] Foi ótimo uma pessoa que está lendo sem ser o pai que está lá, sem ser os 

multiplicadores que querem reproduzir ou modificar tudo, porque as pessoas, 

quando fazem o curso [de multiplicadores] e elas terminam, elas vêm “Ah, 

mas eu tenho um vídeo, não sei onde”. Gente, pelo amor de Deus, não coloca 

vídeo nenhum, não faz nada. Nós estamos em uma instituição, eu não quero 

ter problema. Tem direitos autorais, não sei o quê. Não faz nada, pelo amor 

de Deus. Não adianta. Alguns acabam fazendo. Aí o NUPEMEC me liga. 

“Olha, quem está fazendo a oficina...”. Enfim. É [tem que ter controle sobre a 

equipe e o material exposto]. Aí, eu falo com eles isso. 

Podem se inscrever nesse curso (i) servidor público vinculado ao Tribunal e (ii) 

voluntário que, preferencialmente, tenha histórico de contribuição para o programa de 

mediação e conciliação (art. 3º, I). Cabe ao NUPEMEC selecionar os inscritos.  

Além do curso de formação de instrutores realizado pelo CNJ ou sob sua 

supervisão, no TJRJ também existe o curso de “Formação de Multiplicadores em Oficina de 

Parentalidade – PAREN”–, destinado a capacitar mediadores judiciais, assistentes sociais, 

psicólogos e pedagogos das equipes técnicas das diversas comarcas do Estado como 

multiplicadores das Oficinas103, ou seja, aqueles que apresentam o material programático para 

os pais, mães e filhos. 

                                                 
102 Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.p

df>. Acesso em: 09/09/2017. 

103 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/19240/ementa-paren.pdf>. Acesso em: 09/09/2017. 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/19240/ementa-paren.pdf
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Este Curso [multiplicadores] teve como objetivo atender a demanda das 

regionais e Comarcas do Interior, capacitando as Equipes técnicas 

(psicólogos e assistentes sociais que atuam no TJ) e mediadores judiciais, de 

diversas formações para atuarem naqueles Juízos. [S3 - mensagem eletrônica 

de 28/11/2017] 

Do curso de formação de instrutores oferecido pelo CNJ também participam a 

magistrada paulista Vanessa Aufiero e sua equipe, a qual capacitou instrutores do TJRJ: 

[...] fiz a formação em Oficina de Parentalidade. A teoria em Brasília e a 

prática em São Vicente, com a Dra. Vanessa Aufiero. [...]  nós fizemos a 

teoria e a prática lá com a Dra. Vanessa. E começamos tudo isso com a Dra. 

Vanessa. Então nós temos mais experiência. E as outras pessoas estão vindo 

mais devagar. [S3] 

Inicialmente, as Oficinas não aconteciam na ESAJ, e sim nos locais em que era 

possível sua realização, de acordo com a demanda e as possibilidades de pessoal e logística. 

Atualmente, elas acontecem em comarcas regionais (por exemplo, Santa Cruz e Bangu) e do 

interior; quando não há demanda suficiente em tais lugares, as Oficinas realizam-se na 

Comarca da Capital, na ESAJ. Segundo informação colhida na pesquisa de campo, atualmente 

existem quatro ou cinco instrutores de Oficinas no TJRJ: 

[...] Em vez de fazer Belford Roxo, que a gente fazia no Tribunal do Júri… 

Também aonde abrir espaço a gente faz, entendeu? Porque quando a gente 

começou, nós sentamos e falamos “Temos que começar”. “Ah, mas não dá 

porque tem que ter quatro salas, não sei o quê”. Eu falei: “Gente, se a gente 

não começar de algum lugar, não vamos começar de nenhum. Vamos 

começar de algum lugar?” E aí, eu falei “Gente, o juiz de São José, ele 

simplesmente…”. [São José dos Campos – SP]. Ele dividiu o Tribunal do 

Júri dele, pediu desenho dos filhos e decorou com a divisória e fez. Divide. 

Mistas. Duas salas mistas. [...] A gente não tem ainda demanda suficiente 

para fazer um curso em cada cidade. Aí, a gente faz aqui [na ESAJ], né? 

Concentra. A gente já fez três. Esse último foi o terceiro. E a gente coloca, 

geralmente, 20 pessoas, por aí. E aí, a gente vai fazendo, então, devagar. [...] 

o número de instrutor de oficina é pequeno porque o pessoal está começando. 

Na verdade, agora nós somos quatro [instrutoras de OP]. Quatro ou cinco, um 

negócio assim. Já tem mais porque tem um pessoal aí que foi a Brasília. É 

porque a gente está fazendo um levantamento que a gente não tinha sequer… 

Nós não temos assim... [estrutura administrativa]. Nenhuma. Assim, é no 

meu e-mail que as coisas se resolvem. [S3] 

As Oficinas podem ser solicitadas por magistrados, mediadores e advogados, em 

qualquer fase do processo. Parece existir uma certa dificuldade de divulgação interna do 

trabalho de programa junto aos juízos, havendo mais procura pelos juízos regionais e do 

interior do que pelos juízos da Capital – destes últimos, apenas um envia casos para a Oficina. 
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Advogados também podem encaminhar seus clientes, inclusive antes do ajuizamento de uma 

ação, situação enquadrada no campo como “pré-processual”:  

[...] Eles [os juízes] mandam um e-mail dizendo “Tô precisando de curso de 

oficina.”. [Então um juiz de qualquer lugar do Estado?] Pode… 

[remete/manda] Pro NUPEMEC. Aí manda [para Oficina de Parentalidade]. 

[...] Nós não temos assim... Nenhuma [estrutura administrativa]. Assim, é no 

meu e-mail que as coisas se resolvem. E aí, você fica pedindo pelo amor de 

Deus para o juiz enviar o processo... Aqui, na Capital, uma única juíza manda 

processo para oficina. Só ela. Mais ninguém. E os mediadores, que eu fiz o 

trabalho com eles para que eles mandem as pessoas. [quer dizer que juiz pode 

mandar para oficina e mediadores?] Sim. E advogado também. Se você 

quiser inscrever um casal seu, é tipo uma pré. Seria uma pré-processual. 

[como o interessado deve fazer?] Me manda um e-mail. [...] Isso tudo a gente 

vai ter até uma reunião agora… [...] E a gente não tem esse tipo de coisa 

[divulgação do trabalho das Oficinas]. E aí, fica muito difícil. [...] E o que 

acontece? A gente manda e-mail para os juízes, né? Informando como é, 

como deixa de ser. Se ele quiser mandar, pra dar para gente que a gente vai… 

Nada acontece. Mas tem juízes… Agora, por exemplo, interior a gente tá 

tendo mais. Do que aqui na Capital, porque os juízes realmente... A gente 

manda e-mail pra eles [juízes regionais e do interior]: “Quer? Quero! Manda 

pra cá, não sei o quê e tal”. Aí, a gente vai. Por exemplo, Belford Roxo. No 

meu caso, Belford Roxo foi onde eu comecei. A juíza de lá também fez o 

curso, Dra. X, e a Dra. Y, que é de Santa Cruz. Que é a nossa coordenadora 

das oficinas. [...] E aí, elas fazem na comarca delas. Não elas pessoalmente. 

[S3] 

Os mediadores judiciais também podem solicitar a Oficina, geralmente como 

forma de melhor sensibilizar as partes para as questões envolvidas na controvérsia e, assim, 

provocar um ambiente mais propício ao diálogo, permitindo o início ou a continuidade da 

mediação. Essa solicitação pode acontecer no início, na primeira sessão de encontro do 

mediador com as partes (situação prevista nos artigos 334 e 695 do Novo Código de Processo 

Civil), no intuito de sensibilizá-las a participarem da mediação, ou já no curso da mediação, 

quando surge alguma questão que faz com que o mediador entenda conveniente buscar auxílio 

da Oficina. 

Segundo a percepção dos atores, essa sensibilização realmente acontece, pois a 

maioria dos participantes das Oficinas aceita a mediação – essa taxa de adesão é normalmente 

de 90%, chegando a 100% em alguns casos. No dia em que estive em uma das Oficinas, dos 

18 pais e mães presentes 7 manifestaram interesse em participar da mediação, o que representa 

uma taxa de adesão de 38,89%. Nesse dia, segundo presenciei, grande parte do material 

didático relacionado à mediação não foi apresentado, o que, talvez, possa ter contribuído para 
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esse resultado, já que a informação pode não ter sido passada claramente e/ou não entendida 

pelo público. 

[...] o mediador pode ser no curso da mediação. No curso da mediação eles 

mandam para gente. [Como forma de sensibilizar?] Exatamente. E a pessoa 

já sai daqui com a próxima sessão agendada.  Então ele vai para oficina e 

depois ele volta pro mediador. Os mediadores, aqueles que têm me dado um 

feedback, dizem que as pessoas voltam muito sensibilizadas mesmo. [Todos 

vão pra mediação depois?] A maior parte. 90%. Algumas oficinas são 100%. 

[S3] 

Essa sensibilização também é verificada no campo não apenas em relação à adesão 

dos participantes da Oficina à mediação, mas também em relação ao fato de tais pessoas se 

tornarem mais abertas ao diálogo, ainda que necessitando de uma decisão judicial: 

Às vezes, na sessão de mediação ou na oficina, você não consegue nada, mas 

essas partes, quando vão sentar à frente do juiz, para buscar… Porque 

entendem que… Muitas vezes, as partes não confiam nelas mesmas para 

construir essa solução, né? A gente vive num Estado que é muito paternalista. 

A gente tem um Direito muito, ainda, que o Estado resolve tudo, não é? E 

que tem essa impressão de “não, quem vai dar boa solução é o juiz”. Essa 

fantasia. Então, assim, muitas vezes, as partes optam, ainda que tenham 

conversado, a deixar pro juiz resolver, tá? Então, mesmo assim, os juízes 

relatam que essas partes que passaram por esse processo vêm com um, um, 

um contingente, assim, de belicosidade menor. Vêm mais abertas ao diálogo. 

Vem com uma conscientização. Mesmo que não tenham resolvido na 

mediação, já, pelo menos, ouviram um pouco, né? [S2] 

No campo, também se destacou a necessidade de triagem dos casos levados para a 

Oficina, sob pena de se tirar espaço ou chance de participar daqueles que realmente precisam 

passar por ali – o que, talvez, limitasse ou reduzisse as chances de mediação e, 

consequentemente, de uma solução consensual.  

O que acontece? Se a gente tivesse uma triagem desse pessoal que vem pra 

oficina... Porque, pra oficina, não adianta você ficar me mandando se o pai tá 

no exterior. Aí, não vai vir para mediação. Porque ele não vai nem vir. Então 

essa triagem para a gente seria muito importante porque a gente deixava vaga 

para quem realmente precisa passar por lá. Mas não temos. [S3] 

O conteúdo programático das Oficinas é passado em forma de palestras (com 

exposição de slides e de material audiovisual) realizadas pelos multiplicadores e, via de regra, 

mensalmente. Hoje em dia, ocorrem na Escola de Administração Judiciária (ESAJ) e nos 

CEJUSCs ou fóruns, por exemplo, de Santa Cruz, Belford Roxo, Méier, Volta Redonda, 

Petrópolis e em outras comarcas onde houver solicitação e participantes suficientes.  As 
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Oficinas acontecem em único encontro, com cerca de três horas de duração – na ESAJ, a 

palestra que presenciei se deu das 9h às 12h. 

[...] hoje realizamos, na Comarca da Capital, 01 Oficina mensal, que atende 

as partes encaminhadas pelas Varas de Família e pais convidados pelos 

mediadores. O comparecimento é voluntário [...] Até junho de 2016 já 

estávamos realizando Oficina em 12 Comarcas e regionais, média de uma 

Oficina. [S3 – mensagem eletrônica de 29/09/2017] 

[...] É aquilo que eu te disse. Como hoje nós só temos a Dra. X que manda 

para gente... E a gente já agradece imensamente, pelo menos, assim a gente tá 

trabalhando.  [...] Todo mês tem. Todo mês, no mínimo, 20 pessoas. Fora as 

Regionais, como eu te disse, ou comarca, como Belford Roxo, que faz no 

Tribunal do Júri. [...] Tem oficina em Volta Redonda, Petrópolis, né? [...] 

Mas, enfim, a gente tem atendido bastantes cidades. De janeiro… O que 

acontece? [...] A gente atendeu [...] 2.600 pessoas, por aí... de janeiro a junho 

[...] no Estado e nas Regionais. A gente tem uma boa demanda. [...] Trabalho 

maravilhoso. E a maior parte das pessoas que vão aderem à mediação. Que é 

o que a gente estimula bastante. [S3] 

Esse conteúdo é essencialmente constituído pelos seguintes temas: ciclos de vida 

familiar; a família e as novas formações; o processo de divórcio; consequências dos conflitos 

entre pais e mães para os filhos; o que os pais e mães podem fazer para ajudar os filhos; a 

comunicação entre o casal parental (comunicação não-violenta – CNV); o novo formato 

familiar, novas moradas; o que fazer com as diferenças; as responsabilidades dos pais e mães e 

os direitos do filho; parentalidade cooperativa; como reduzir o conflito; alienação parental; 

como ajudar o adolescente no ambiente de conflito familiar; métodos de solução de conflitos. 

Parece existir alguma flexibilidade na forma adotada para exposição do conteúdo 

programático, já que, por exemplo, na Comarca de São Vicente – SP os familiares sentam-se 

em “círculo”, em uma abordagem que parece ser mais participativa. Essa flexibilidade de 

exposição também parece estender-se ao próprio conteúdo programático: não pode ser 

alterado em sua substância, mas pode haver escolha sobre aquilo que será apresentado, 

excluindo-se o que eventualmente se tornar desnecessário: 

Em São Vicente, eles fazem 4 horas, mas elas colocam as pessoas em círculo, 

interagindo. [...] Não é o nosso caso. Nosso caso é palestra. Então palestra 

não dá para fazer esse tempo todo. Cansa sim, cansa. Eles cansam também. 

Então, a ideia é a gente excluir algumas coisas que não for interessante, que 

você pode falar no contexto de algum filme, de alguma coisa. E separar as 

salas e fazer, e chamar para o diálogo. E agora, para chamar para o diálogo 

tem que estar separado, porque se não a gente… acaba por polemizar ao 

invés de ajudar. [S3] 
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Nesses encontros, as partes de um mesmo processo comparecem conjuntamente. 

Com isso, pretende-se “mostrar-lhes, principalmente aos filhos, que todos continuam unidos, 

embora separados, com o objetivo comum de promover o bem-estar dos filhos”104; mas nos 

casos de violência doméstica, a recomendação é convidar os participantes para dias 

distintos105. Contudo, a percepção de alguns atores do campo é a de que esse modelo não é o 

ideal, ao menos enquanto não houver Oficina de Filhos e salas distintas para o recebimento de 

pais e mães. No ponto, a insuficiência ou falta de apoio institucional para as Oficinas também 

foi destacada, embora já se esteja buscando meios de solucionar essa dificuldade: 

[...] [Eu percebi que as partes estavam juntas] É. Aqui é [sempre assim]. 

Infelizmente, para nossa tristeza. [...] Eu acho que tem que ser separado. [...] 

O que a gente precisa? A gente precisa realmente de apoio da instituição. 

Porque até para conseguir uma sala é um problema. [...] Fora as Regionais, 

como eu te disse, ou Comarca, como Belford Roxo, que faz no Tribunal do 

Júri... [...] Eles deixavam cheio. Aí, a gente começou a falar “Não façam isso. 

Isso é horrível, isso é horrível”.  Quanto mais intimista melhor.  E não 

separam também [pais e mães]. [...] Não, vamos separar. Quero ver se a gente 

faz isso a partir desse mês [outubro].  Se a gente começar na Capital... porque 

aqui a gente tem condição de arrumar duas salas. [E aí, como que ficaria? 

Ficariam duas multiplicadoras num e duas multiplicadoras no outro?] É. De 

preferência, duas em cada. 

[E sem que um saiba da presença do outro, né?] Sabe. Mas sabe por quê? A 

ideia é que a família toda venha para o mesmo dia, inclusive os filhos 

adolescentes e as crianças. É, para que, segundo o entendimento das 

psicólogas que ajudaram na criação… Elas dizem que, quando a família vai 

toda, passa pros filhos que a família tá toda trabalhando em prol de uma 

transformação... Essa ideia de que vai haver uma mudança, que eles estão 

tentando fazer algo pela família. Então eles compreendem isso.  Então a 

gente traz o casal no mesmo dia. A ideia é continuar trazendo. A criança e o 

adolescente, tão cedo, a gente não vai conseguir, pelo menos, não temos 

nenhuma abertura para isso. Agora já temos uma realidade que já está vindo 

aí. Casa da Família. [...] Parece que em Santa Cruz vai abrir uma e em 

Leopoldina vai abrir uma. [S3] 

Muito embora a Oficina não constitua etapa do processo judicial, na prática poderá 

funcionar como se fosse uma, nomeadamente como audiência ou sessão de “pré-mediação”, 

prevista nos artigos 334 (para as ações cíveis em geral) e 695 (ações de família) do Novo 

Código de Processo Civil. Como apurei em entrevistas, um dos juízos de família da Comarca 

da Capital encaminha as questões de guarda e convivência para Oficina de Parentalidade, 

                                                 
104 Conforme documento fornecido por umxs dxs instrutorxs da Oficina de Parentalidade do NUPEMEC TJRJ. 

105 Idem. 



 85 

utilizando o ensejo como aplicação do referido dispositivo legal. Nesse caso, se após a Oficina 

as partes decidirem não participar da mediação o processo retoma os trâmites previstos na lei 

processual, com a abertura do prazo para manifestação da parte contrária (contestação do réu). 

[...] Isso aí eu tenho dúvida, tenho até que conversar com ela porque eu sei 

que ela faz como se fosse uma pré-mediação. Ela manda para lá como uma 

audiência preliminar. [S3] 

Um dos objetivos específicos da Oficina é o de “Fornecer aos participantes 

informações úteis acerca das questões jurídicas em que estão envolvidos, filhos e pais, no 

processo de divórcio ou dissolução de união estável.”106. Em outras palavras, apesar de o 

programa trazer aportes psicológicos e contar com equipe técnica da área de psicologia, seu 

conteúdo também é jurídico, ou seja, os expositores levam informações a respeito de aspectos 

jurídico-legais das controvérsias comuns no dia-a-dia das varas de família, como, por 

exemplo, a alienação parental (Lei nº 12.318/2010), a violência doméstica (Lei nº 

11.340/2006), guarda e convivência, pensão alimentícia etc. A Cartilha do Divórcio para os 

Pais, desenvolvida e distribuída pelo CNJ e que constitui material obrigatório das Oficinas, 

contém uma parte dedicada a explicar a alienação parental, inclusive transcrevendo trechos da 

lei, assim como um anexo (Anexo 2) apresentando conceitos jurídicos tais como ação judicial, 

união estável, poder familiar, guarda, direito de convivência, pensão alimentícia. 

Como acima explicado, o programa surgiu da experiência de uma magistrada. 

Assim, conquanto tenha havido muita pesquisa na área da psicologia, assistência social e em 

programas estrangeiros, a produção do material escrito incorporou o estilo dos juristas, o que 

pode soar estranho para os participantes não nativos dessa área. 

Sobre esse fato, uma das instrutoras entrevistadas me contou uma experiência 

vivida em uma palestra no interior do Estado, para um público formado por advogados. Em 

um determinado momento da palestra, depois da exposição de um vídeo sobre alienação 

parental, apresentam-se slides com textos que deveriam retratar a fala dos filhos, a forma 

como eles se sentem diante do conflito entre pai e mãe.  Ao escutar a leitura do texto do slide, 

escrito muito formalmente, com ênclises, próclises e mesóclises (como pude constatar 

presencialmente) – ou seja, completamente diferente da forma que a esmagadora maioria das 

crianças e adolescentes brasileiros fala –, ela percebeu esse paradoxo: 

                                                 
106 Conforme salientado por S2. 
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[...] Quando você lê somente o artigo, o dispositivo pra eles, eles não 

entendem muito bem não. Não. Cada artigo daquele... Eu não sei o porquê... 

Como os filmes não abriram, eles têm um videozinho que é a prática daquela 

situação. [...] Então, quando passa esse videozinho, aí ele compreendem que 

aquela atitude é uma atitude que tá prevista na lei. Assim, a gente procura, 

como falei, procura ao máximo falar na linguagem deles, entendeu? Não 

adianta você falar, ler o dispositivo somente porque isso para eles realmente 

não… [...] Na sexta-feira, eu fiz uma palestra em Y [...] Quando eu li... Ou 

melhor, quando eu passei os slides dos pedidos e os advogados que estavam 

assistindo leram, gente, eu vi isso aí que você está vendo. Tipo assim, a 

linguagem do jurista. É, mas olha que curioso. Naquela hora, eu falei “Isso 

precisa mudar!”. Por que sabe qual foi minha fala final? “Gente, é bom 

lembrar que isso aí foi traduzido para o português. É que vocês podem ver 

que a linguagem não é uma linguagem da criança, é uma linguagem formal”.  

[S3] 

2.3.3.1. Breve etnografia de um encontro na Oficina de Parentalidade. 

A apresentação aconteceu em 15/09/2017, na sala 402 da Escola de Administração 

Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ESAJ), sediada nos 4º e 5º 

andares do prédio situado na Rua Dom Manuel, nº 29, Centro, Rio de Janeiro – onde fica o 

museu da Justiça. 

A sala tem configuração “padrão”, esperada para esse tipo de ambiente: espaço 

quadricular, mobiliado com cerca de 30 “cadeiras universitárias” na cor preta; com mesa 

retangular para apoio dos professores, guarnecida com cadeiras; lousa branca e tela de 

projeção retrátil; equipamento “data-show”; bem iluminada por luminárias com “luz fria”; 

janela(s) com cortina(s) branca(s) com “blackout”. 

No dia, havia 18 participantes, distribuídos equilibradamente entre homens e 

mulheres, não existindo diferença significativa entre a quantidade de uns e outras. A faixa 

etária estava em torno dos 35 anos. Além dos pais e mães, havia três multiplicadoras. 

O horário marcado era das 9h às 12h, e o início aconteceu pontualmente (apesar do 

atraso de alguns participantes), com as multiplicadoras apresentando-se a si mesmas e 

propondo um exercício de relaxamento, no qual se buscava resgatar memórias afetivas de 

família, solicitando uma postura pacífica e positiva dos participantes. Também se lembrou da 

existência de um ambiente colaborativo, inclusive entre Ministério Público, Defensoria 

Pública, Magistratura e Advocacia.  
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Em seguida, abriu-se oportunidade para os presentes se apresentarem. Após alguns 

instantes de demora ou relutância, três mulheres se ofereceram e suas falas se concentraram 

nos filhos. 

Na sequência, uma das multiplicadoras explicou que: aquele não era um espaço 

destinado a formar juízos de valor sobre as manifestações dos participantes; não haveria 

discussão sobre os processos judiciais em curso; o divórcio/separação é situação muito comum 

e normal, e que não extingue a família; há vários tipos de configuração familiar etc. Seguiu 

expondo acerca dos efeitos do dissenso entre pais e mães sobre a vida dos filhos; das questões 

patrimoniais normalmente envolvidas; dos conflitos entre o par parental etc. 

Depois de aproximadamente 40 minutos, outra “multiplicadora” apresenta um 

vídeo (trecho de uma novela “das oito” atual), mostrando cena em que o pai fala muito mal da 

mãe para o filho comum, situação cotidiana, mas enquadrável no conceito legal de condutas de 

alienação parental. No intuito de buscar a participação dos presentes e, talvez, gerar empatia, a 

multiplicadora perguntou “quem já sofreu ou praticou algo assim ou semelhante?”. Ninguém 

respondeu. Depois de uns instantes de silêncio, a própria multiplicadora respondeu: “Eu já fiz. 

E assim como eu, infelizmente, muitos pais e mães também fazem, ainda que não saibam que 

isso é um tipo de alienação parental.”. 

A exposição seguiu com inúmeros outros slides e alguns outros vídeos. 

Após cerca de uma hora do início, chegou uma das magistradas de vara de família 

da Capital para palestrar. Iniciou dizendo que não trouxe um texto pronto, que sempre diz que 

vai preparar mas acaba esquecendo; diz que abordará alguns aspectos práticos ou questões 

mais comuns examinadas em varas de família. Nesse sentido, indicou: a diferença entre a ação 

de alimentos e a de guarda e convivência, lembrando que ambas podem ocorrer em um único 

processo107 e que o fato de eventualmente um dos genitores estar devendo o pagamento da 

pensão alimentícia não lhe retira o direito de conviver com os filhos, especialmente por ser 

mais que tudo um direito da criança/adolescente; a diferença entre guarda e convivência, 

lembrando que a guarda “é compartilhada. Ponto. Não é assim porque eu quero [...], mas 

porque o legislador estabeleceu assim. E isso é bom. Isso é muito natural. [...] Ora, quando os 

filhos nascem, os pais estão juntos e alguém precisou dizer a eles que a guarda era 

compartilhada? Porque seria diferente no divórcio ou separação, se os pais são os mesmos, se 

                                                 
107 No campo do direito, essa possibilidade é conhecida por “cumulação de pedidos”. 
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eles continuam sendo pai e mãe?”; que nos processos de família, a solução é “artesanal”, pois 

para cada processo a decisão deve ser diferente, para atender às particularidades do caso; que 

na convivência, cada um do par parental terá uma contribuição/atribuição e que ambos 

deverão cumprir, independentemente do que o outro faz; explicou o regime básico de 

convivência com os filhos: finais de semanas alternados (normalmente buscando-se o filho na 

sexta-feira após o horário escolar e o devolvendo-o na segunda-feira no início do turno letivo) 

e mais, no mínimo, um pernoite durante a semana (normalmente às quartas-feiras). Por fim, 

recomendou a leitura do Código Civil, na parte relativa à guarda e convivência, e da Lei de 

alienação parental, a título de “dever de casa” para os participantes. 

Ao término de sua fala, a magistrada abriu oportunidade para os presentes se 

manifestarem. Algumas mulheres o fizeram. A juíza procurou responder às dúvidas, sempre 

lembrando que não estava ali para examinar particularidades individuais, já que a isso está 

impedida por lei. 

Concluída essa fase, a magistrada disse que as expositoras iriam apresentar o 

instituto da mediação, cujos resultados têm sido muito positivos na experiência dela e que, por 

isso, é “fã” da mediação e que firmemente recomenda a sua utilização. 

Finda essa fala, a juíza se despede de todos, dá por concluída sua participação no 

encontro e se retira de sala. Eram 11h15min. Assim que a magistrada saiu, outras pessoas 

também saíram, em um total de aproximadamente cinco, retornando após alguns minutos. Não 

houve intervalo para um breve café ou descanso. 

A palestra das multiplicadoras prosseguiu, mas em um ritmo mais acelerado. As 

expositoras tentaram cobrir todo o conteúdo programático, mas isso claramente não era 

possível diante do tempo restante. Elas me pareceram ter ficado um pouco atrapalhadas depois 

da fala da magistrada, mas não sei dizer se foi porque ela ultrapassou o tempo combinado ou 

se a fala sequer havia sido combinada. Esse momento destinava-se à explicação do instituto da 

mediação, mas que me pareceu que ficou insuficientemente claro, pois em nenhum momento 

se trouxe o conceito da mediação ou qualquer explicação mais detalhada do instituto – apesar 

dos slides conterem textos sobre o tema –, dando-me a impressão de que o assunto ficou 

“naturalizado”, como se todos os presentes já tivessem conhecimento ou alguma familiaridade 

com o instituto.  
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Na parte final da palestra, destinada à percepção ou fala dos filhos, a exposição é 

feita com mais slides, com textos reproduzindo aquilo que os filhos normalmente costumam 

expressar nesses contextos de acirrado conflito familiar. Aqui, as expositoras pediram para 

algum dos participantes se voluntariar para a leitura dos slides. Esse pedido acontecia a cada 

slide apresentado. Depois de certa demora, algumas pessoas se voluntariaram: inicialmente, 

algumas mulheres; depois alguns homens. 

Com o fim da apresentação desses slides, as multiplicadores anunciaram o término 

da palestra, agradecendo a participação dos presentes e se colocando à disposição para o 

esclarecimento de dúvidas. Além disso, passaram uma lista de presença e, também, de datas e 

horários disponibilizados para os interessados em mediação. Dos 18 participantes, 7 aderiram 

à mediação. Também passaram aos presentes um formulário de pesquisa de satisfação. O 

término aconteceu às 12h. 

Por todo o exposto, fica clara a importância dos chamados Projetos de Cidadania 

na promoção e execução das técnicas autocompositivas nas varas de família. Juízes, 

advogados e partes litigantes podem lançar mão desses projetos, encaminhando os casos ou se 

informando sobre a natureza da mediação, de forma adotá-la em suas questões. No entanto, 

como apontado repetidamente pelas personagens entrevistadas, muito fica ainda a critério dos 

juízes ou depende das orientações dos advogados. 

Outrossim, é de se registrar o fato de que os projetos de Cidadania introduzem no 

âmbito jurídico especialistas de outras áreas do conhecimento, especialmente psicólogos e 

assistentes sociais, que ganham nesses espaços grande relevância na compreensão e promoção 

dos MASCs na prática dos juízes de família. 

Resta examinar agora, ainda que brevemente, a atuação e o ponto de vista dos 

próprios mediadores e conciliadores,  a fim de completar o universo no qual juízes pensam 

sobre e se relacionam com os meios consensuais de solução de controvérsias. 

 

2.4. MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS 

Nos itens anteriores, apresentei a estrutura orgânico-administrativa em que a 

mediação e a conciliação se realizam ou devem se realizar, descrevendo a constituição e 

funcionamento do órgão gestor dessas atividades, isto é, o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), e também do órgão executor das 
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estratégias e ações, qual seja, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). 

Também apresentei e descrevi dois programas mencionados por alguns dos 

magistrados entrevistados e disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJRJ) para sensibilização e fomento das atividades autocompositivas, nomeadamente 

o Projeto Bem me Quer e a Oficina de Parentalidade, destacando semelhanças e diferenças em 

suas origens e finalidades. 

Neste item, tratarei de alguns dos agentes diretamente envolvidos nessa estrutura, 

a saber, os mediadores e conciliadores, os quais me pareceram ser, na percepção da maioria 

dos magistrados entrevistados, importantes auxiliares nesse enredo. A pesquisa de campo 

revelou a existência de magistrados aposentados que se capacitaram em mediação e que, 

atualmente, também atuam como mediadores, parecendo-me pertinente trazer, tanto quanto 

possível, esse contraste de experiências entre, de um lado, o do juiz-conciliador/mediador (i.e., 

do magistrado que ele mesmo desenvolve essas técnicas) e, do outro, o do 

mediador/conciliador-juiz (i,.e., do especialista nos métodos autocompositivos, o qual 

eventualmente enxerga estes à luz da experiência anterior na magistratura). Entrevistei ainda 

servidores do quadro do Tribunal e que também são mediadores judiciais atuantes no 

CEJUSC, cujas percepções podem ajudar a perceber dificuldades nem sempre aparentes a 

respeito dessa particular realidade. Das entrevistas com os magistrados (objeto do capítulo 3), 

extraí a informação de que as audiências de conciliação realizadas por conciliadores 

restringem-se, basicamente, às ações de alimentos, isto é, aos processos nos quais se discute a 

forma de contribuição financeira e/ou material eventualmente devida entre pais/mães e filhos, 

ex-cônjuges/companheiros e/ou parentes. Assim, aleatoriamente, consegui entrevistar duas 

conciliadoras vinculadas a juízos distintos, por meio das quais pretendi verificar as respectivas 

percepções acerca de pontos como dificuldades da/na respectiva prática autocompositiva, 

experiência(s) com a mediação, influência do magistrado etc. 

Minha descrição e análise partem das entrevistas que realizei, entre os dias 

27/09/2017 e 06/10/2017, com quatro mediadores judiciais: dois servidores do Tribunal e duas 

magistradas aposentadas, tendo uma delas titularizado vara de família por cerca de 15 anos; e 
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duas conciliadoras vinculadas a varas de família da comarca da capital108. Semelhantemente 

ao que fiz com os magistrados, nas entrevistas com mediadores e conciliadoras optei apenas 

por um guia de perguntas, de modo a permitir, tanto quanto possível, mais liberdade para os 

entrevistados manifestarem suas opiniões. No intuito de preservar o anonimato dos 

entrevistados, irei me referir a cada conciliadora pela letra “C” acrescida de número cardinal 

distinto; e, da mesma forma, em relação aos mediadores, eu os indicarei pela letra “M” e 

numeração cardinal distintiva109. 

Em termos gerais, parece-me possível registrar algumas percepções 

compartilhadas entre os mediadores e as conciliadoras entrevistadas, tais como, por exemplo, 

o fato de ver nesses métodos autocompositivos a possibilidade de as próprias partes decidirem 

ou construírem a solução de seu(s) impasse(s), bem como da dificuldade sentida quanto 

mudança da cultura jurídica, ainda muito presa ao litígio (cultura da sentença) e, assim, não 

favorecendo os métodos de solução consensuais como a mediação e a conciliação. Por 

exemplo: 

[...] eu acho bom, que é um momento que as partes vão estar ali, sem ter um 

juiz, um promotor pra decidir a vida delas. Elas vão decidir. [...] Eu acho 

conciliação e mediação super legal. [...] Acho que foi uma medida 

interessante. É o que eu tô falando, as partes estão na justiça e, ao mesmo 

tempo, elas estão decidindo. Entendeu? [C1] 

Do jeito como está, você não… Fica muito difícil criar a cultura da mediação. 

Em família, a gente trabalha muito ali a comunicação e tudo mais. Mas a 

parte sempre sabe que se… “Ah, depois o juiz resolve e vai ter uma 

sentença.” Principalmente aquela parte que se sente, que acha que o Direito 

está mais favorável a ela. Então eu sinto isso. Mas eu sou muito 

entusiasmada. [...] Agora, eu acho, assim, que no Brasil, vai demorar muito 

mais pra criar essa cultura exatamente pelo fato de que é alguma coisa, assim, 

a pessoa vem porque o juiz dá aquele despacho, no caso de família, é 

obrigatório, e tal. Mas você não tem, assim, muitas condições, a não ser com 

o tempo. A gente ainda tem uma cultura muito adversarial. [M3] 

Evidentemente que, quando se começa o projeto aqui do Tribunal, existe uma 

resistência, como até hoje ainda existe, por parte do método formal que é o 

                                                 
108 Ou seja, varas de família situadas no fórum do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Os conceitos de foro, 

fórum, comarca serão melhor explicados no próximo capítulo. 

109 Desse modo, teremos: C1 – entrevista realizada em 27/09/2017; C2 – entrevista realizada em 03/10/2018; M1 

– entrevista realizada em 04/10/2017; M2 – entrevista realizada em 10/10/2017; M3 – entrevista realizada em 

04/10/2017; M5 – entrevista realizada em 06/10/2017. 
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processo judicial. Porque essa, vamos dizer assim, essa forma de se compor 

conflito em que as pessoas dizem que não dá mais certo porque demora, 

porque não é eficaz, porque é isso tudo, mas é aquela coisa, está num lugar 

de conforto de todos os operadores do Direito. [...] Eu costumo a dizer que o 

lugar da mediação não é no Poder Judiciário. Mas eu digo que, dos três 

poderes, ele ainda goza de um pouquinho de legitimidade junto à população, 

né? Como diz o [Min. do STF] Marco Aurélio, [o Poder Judiciário] “é a 

última trincheira do cidadão”. Então, como última trincheira, o cidadão ainda 

acredita que talvez o Poder Judiciário possa resolver a vida dele. E por isso 

que tá aqui. Na verdade, eu acho que a tarefa do Poder Judiciário, nesse 

ponto, é formar cultura, né? [...]  há uma certa, uma séria resistência, né, dos 

operadores do método formal, que é o processo. A cultura da sentença. [M4] 

A partir dessas considerações gerais, exporei a seguir alguns pontos destacados 

pelos entrevistados, sem a preocupação de exaurir todas as questões problematizáveis, 

porquanto ou não são pertinentes à temática proposta na presente dissertação ou são 

abrangentes demais, demandando estudos específicos e mais aprofundados, escapando aos 

limites e propósitos deste trabalho. Assim, registro apenas alguns assuntos mencionados pelos 

mediadores e conciliadoras entrevistados que me pareceram se relacionar mais diretamente 

com o tema pesquisado ou que possam ajudar na compreensão desse complexo orgânico e 

procedimental no qual estão inseridos a mediação e a conciliação relativas às varas de família 

da comarca da capital. 

2.4.1.  Mediadores. 

Como destacado acima, o conteúdo completo das entrevistas não pode ser 

exaurido nesta dissertação, de forma que me limitarei a apontar apenas alguns tópicos gerais 

e/ou centrais à percepção deles sobre o contexto no qual a conciliação e a mediação judicial se 

realizam e que se relacionam mais diretamente com o foco central deste trabalho, qual seja as 

ideias e as praticas dos juízes, tais como (i) as dificuldades sentidas na implementação e/ou 

fortalecimento desses métodos; (ii) influência ou não dos magistrados nas respectivas 

atividades; (iii) e a participação dos advogados. Também indico um ponto particular relativo à 

influência ou não da experiência anterior na magistratura, enquanto juiz, em contraste com a 

atual atividade de mediador. 

No tocante às dificuldades percebidas pelos mediadores para o fortalecimento da 

mediação são de variadas naturezas, indo desde o sentimento de falta de apoio material-

administrativo do Tribunal para com os mediadores até a predominância da cultura do litígio 
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em detrimento dos métodos consensuais de solução de conflitos, passando pela questão da 

formação e/ou supervisão dos mediadores. 

O CEJUSC (apesar de ser uma unidade judiciária) não tem estrutura 

cartorária, então somos nós, os mediadores voluntários, uma funcionária do 

quadro de servidores do tribunal e todo o restante contratado, terceirizado, é 

um rodízio muito grande, pessoas que não conhecem processo, que nunca 

tiveram um processo. Então funciona assim: você chega, houve a designação 

[da sessão de mediação] pela serventia, mas não citou? Você tem que 

devolver o processo para a vara porque não houve a citação. O autor chegou, 

o processo dele vai voltar e vai ficar parado mais dois meses. [...] Eu acho 

que o CEJUSC tinha que ter uma estrutura administrativa, de forma que se eu 

não consigo realizar a mediação porque não houve citação a remarcação seria 

feita por aqui, o aditamento feito por aqui e a tentativa de citação você que 

comandasse isso. Se nós temos um juiz designado apenas para o Cejusc eu 

acho que não tinha que ter problema de você ter realmente essa estrutura 

administrativa à disposição. E eu sei das dificuldades administrativas do 

Tribunal com realização de concurso, da falta de funcionários nos cartórios, 

do limite orçamentário da lei de responsabilidade fiscal etc. Também tem 

outra questão: a da especialização das matérias, de mediadores especializados 

apenas em família, empresarial, etc. Uma terceira questão que eu percebo 

seria a mistura dos “mutirões” de conciliação aqui no CEJUSC. Não se 

deveria misturar nada do trabalho de mediação do Cejusc com os mutirões de 

conciliação. Eu soube que isso não iria mais acontecer, mas até o mês 

passado aconteceu. [M1] 

Bom, como eu coloquei pra você, esse primeiro gargalo, eu acho que decorre 

já desse fato de a mediação ter sido instituída no Brasil, como um passo lá no 

meio do processo. Tanto que quando nós fazemos aqui mediações pré-

processuais, a coisa flui melhor. São poucas [as mediações pré-processuais], 

mas a coisa flui melhor. Quer dizer, eu já sinto essa dificuldade. Porque não 

contribui pra formar a cultura colaborativa. Que mais de dificuldade que eu 

sentiria? Na área de família mesmo, é trabalhar essa carga subjetiva, 

emocional, que tem que ser trabalhada, mas que não é fácil. Isso é bem 

difícil, né? [M2] 

Eu acho, em relação a tudo o que vem acontecendo... Isso é uma crítica que 

eu levo pra eles [responsáveis pelo NUPEMEC]. Eu acho que precisa de uma 

capacitação sequencial, precisa disso. Nós todos. A gente precisa… Porque 

com um curso de 40 horas, não tem condição de você sair fazendo qualquer 

coisa. Todo dia abre a porta, chega e a gente não sabe o que fazer com aquilo. 

E olha que a gente tá nisso, lendo e não sei o quê... Então com as 40 horas é 

impossível. De teórica. Aí a observação também é curta. A observação não 

sei de quantas horas, mas também não é grande.  Aí, a pessoa já começa a 

mediar. Eu acho pouco tempo. Eu acho pouco tempo. Eu não sei. Assim, eu 

acho que o resultado é positivo, mas poderia ser muito mais positivo. 

Primeiro, se a instituição realmente abraçasse isso. [Você acha que o 

Tribunal não abraçou ainda?] Eu acho que não. Na verdade, assim… Eu 

acho assim… Que isso tem que acontecer lá fora. Fora do Tribunal. Eu não 

preciso de sentença se eu me disponho a fazer alguma coisa com você. Vou 
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precisar homologar pra quê? Isso é a essência da coisa.  Mas, se a gente vai 

fazer aqui dentro, eu acho que a coisa não é bem explicada. As pessoas 

chegam aqui meio que perdidas, entendeu? E saem, às vezes, assim também. 

Então eu acho que, se a gente vai fazer, a gente tem que dar um jeito de 

preparar melhor. Tudo. Da logística a... Também não tem condição de você 

manter o mediador aqui, se não tem uma garrafa d´água.  As pessoas, elas 

querem fazer, mas elas precisam também de um pouco de… [De 

acolhimento, estímulo…] Pros próprios mediadores mesmo. [M3] 

A gente tá aqui no centro de mediação da capital. Se você observar 

mediações aqui, você vai ver que não são mediações. Por quê? Por má 

formação. A mediação não é um curso eminentemente teórico, ele é prático-

teórico. Ou seja, ela exige uma supervisão continuada.  Eu sou uma das 

pessoas que digo isso há muitos anos. Não é porque sou hoje um mediador 

com uma certa quantidade de horas de vôo, que eu não preciso de supervisão. 

Todos nós, mediadores, precisamos de supervisão. Precisamos de grupos de 

estudo. Precisamos por quê? Porque a mediação não é uma equação 

matemática. Ela é um rio de possibilidades aonde você vai usar estratégia. 

[...] Então esse profissional tem que ter um suporte, né? Aonde ele vai dizer 

das dúvidas, das angústias, das estratégias. Agora, o que a gente vê no dia a 

dia na formação? Pessoas que não entenderam o papel do mediador. [...] 

diariamente eu via equívocos muito grandes de mediadores que se dizem 

mediadores e não têm nem uma base teórica e nem uma condição de prática.  

Então, em algum momento, o sistema não amparou como tinha que ter 

amparado. [M4] 

Ao contrário do que sucede com as conciliadoras, os mediadores entrevistados não 

estão vinculados a juízos, mas ao CEJUSC, de forma que a influência dos juízes sobre suas 

atividades ou não existe ou é neutralizada de modo a não interferir no exercício de sua função 

mediativa. 

[Há uma relação direta entre mediadores e juízes?] Não, aqui propriamente 

não. E eu não sei nos outros fóruns menores. O fórum da capital, ele é 

imenso. Aqui é o maior CEJUSC que tem. Eu vou te contar uma experiência 

que eu tive, que não tem nada a ver com mediação de família, mas volta ao 

mediador entendendo qual é o papel dele. [...]. Então, chega esse processo, 17 

sindicalistas, o Procurador Geral do Município que foi pra lá pra dizer não, o 

que foi legal porque ele foi lá para dizer não, mas ainda ficou três ou quatro 

sessões. A mediação andou. Não chegamos a um acordo, mas andou. Ao 

longo daquela negociação, eu recebo um e-mail do órgão especial: “Olha, o 

desembargador tá querendo a ata e o resultado, como é que tá, em que fase tá, 

o que tá sendo tratado na mediação”. Eu disse “Não”. Peguei a resolução 125 

[do CNJ], tem lá um artigo que fala da confidencialidade. Escrevi um e-mail 

bonitinho pra ele, dizendo, pro assessor dele, explicando por que eu não ia 

contar. Eu não ia contar, porque a lei me garante isso. Por isso que eu tô 

dizendo que a gente precisa saber a nossa área de atuação. Porque aí não tem 

pressão que me faça ceder. Expliquei para ele, bonitinho, confidencial, botei 

o artigo, botei o inciso, botei o parágrafo, botei tudo. Vem a resposta: 

“Obrigado pela informação, continuo aguardando.”. Então eu não sei te 
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responder se nos tribunais menores, nos regionais, nos CEJUSCs menores… 

Eu nunca sofri pressão alguma de magistrado. [M4] 

Não, não. Os juízes, não interferem não. [M2] 

[Vocês informam para o juízo o que acontece aqui?] Eu não. [Mas tem gente 

que faz?] [Risos] Já ouvi dizer que sim.  Mas eu não. Absolutamente nada, 

entendeu? Nada. A minha ata é a ata remarquei, agendei pro dia tal. A sessão 

foi agendada para o dia tal ou acordo.  Se não tem nem uma coisa nem outra 

ou ausente a parte, também não digo quem foi. [Os juízes ficam muito aqui 

em cima de vocês?] Nunca tive. Nunca tive qualquer problema desse. [M3] 

Em relação à presença e/ou papel dos advogados na mediação judicial, os 

mediadores entrevistados, de forma geral, percebem a complementaridade ou a importância da 

advocacia colaborativa, embora vendo alguma resistência, talvez explicada, segundo eles, pelo 

desconhecimento do instituto.  

Os advogados chegam meio receosos, “ai, meu Deus, pra que será que o juiz 

mandou este processo pra cá, pra mediação?” Muitos dizem que já 

participaram de mediação, mas depois se percebe que não, mas dizem isso 

para não mostrar fraqueza para o cliente. E outros se abrem, escutam, 

desmancham aquela armadura de guerra, são mais colaborativos. Mas tenho 

tido uma boa experiência, no geral. [M1] 

A postura colaborativa dos advogados ainda não está difundida como a gente 

gostaria e precisaria, né? E a gente vê, em relação de consumo 

principalmente, aquele advogado audiencista, que ele chega sem proposta 

até. Não tem nem proposta. Aí não sabem, às vezes, nem do que se trata. E 

aí, a gente até procura “olha, não haveria possibilidade de você entrar em 

contato com a pessoa que tem poderes de decisão nesse momento? Fazer uma 

ligação, alguma coisa assim?”. Mas a gente sente que não existe aquele 

interesse… Muitas vezes, a gente consegue. Eles ligam, e tal e a gente até 

acaba conseguindo um acordo, e tal. Mas, na maioria absoluta das vezes, é o 

advogado audiencista, nessas relações de consumo, principalmente. [M2] 

Eu digo, olha, quando a gente começou, aqui, lá na idade da pedra lascada, 

você olha os primeiros vídeos do CNJ, não têm advogado. O primeiro vídeo, 

no âmbito institucional, que eu conheço se chama “A locatária” e foi 

produzido pelo TJRS. O “A locatária” já tem advogado. Agora, a oficina do 

Andre Gomma, não tem advogado. Então você imagina, naquela época, você 

falava da participação, que tinha lá o capítulo do advogado na mediação, no 

manual judicial, mas era en passant. Então o que acontecia naquela época? 

Chegavam as partes, o mediador ia buscar e virava pro advogado “não, Dr., o 

processo é de mediação, o Sr. não precisa participar”. Abria-se a porta, vinha 

o advogado “não, Dr., o Sr. não, o Sr. aguarda aí fora.”. Quando o advogado 

insistia muito, botava no cantinho do pensamento, sabe aquela coisa que se 

faz com criança? “O Sr. vai sentar no cantinho ali do pensamento”. [...] Eu, 

naquela época já, eu falava “isso não vai dar certo”. Mas por que não vai dar 

certo? “O advogado na mediação não pode falar.”. Eu falei “olha só, não 
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pode dar certo porque a gente tá dentro do tribunal de justiça, aonde o 

advogado, ele entra no gabinete do desembargador, no gabinete do juiz, na 

sala de sessão, no cartório e você vai dizer que aqui, que é um prédio público 

do Poder Judiciário, ele não vai entrar?” [...] Eu não preciso brigar com o 

advogado pra dizer “cara, você é muito importante aqui, mas…” Ou seja, 

mediador e advogado são complementares, não são concorrentes. Então a 

responsabilidade de tratar esse profissional é minha. Ele não pode entender 

do dia pra noite, se é que ele já não saiba, qual é o papel dele ali. E eu preciso 

usar técnicas que não digam para ele calar a boca, mas pra que ele entenda 

que a mediação vai tratar do porquê a minha mulher não me ama mais. 

Entendeu? Então aprender a lidar com o advogado é necessário. Hoje, graças 

a Deus, tá a lei lá, 13140, que diz que o advogado, na mediação judicial, é 

obrigatório, é necessário. É, eu costumo dizer. Ontem me fizeram uma 

pergunta “Ah, mas o advogado não está na sala de sessão.”. Não tem 

problema. O que o mediador tem que saber é que aquela parte tem um tipo de 

assistência. Por quê? Porque não sou eu que vou dar esclarecimento jurídico 

a esse respeito. [M4] 

Por fim, um ponto particularizado refere-se à atividade de mediadores egressos da 

magistratura, ou seja, dos magistrados aposentados que atuam como mediadores (após a 

necessária capacitação): a influência ou não que essa experiência pretérita na judicatura exerce 

na atividade de mediador. Para uma mediadora entrevistada, magistrada aposentada, essa 

influência não é difícil de ser controlada por ela, especialmente em razão de sua prática nas 

audiências de conciliação realizadas no exercício da judicatura. Em seguida, como 

contraponto, transcrevo a fala de um mediador entrevistado que lembra dos dizeres de uma 

outra magistrada aposentada que também atua como mediadora: 

Consigo [não ser influenciada pela experiência na magistratura]. É…. Lógico 

que eu não vou dizer a você que nunca acontece, né? Porque eu seria… Às 

vezes, você vê que tá tão ali evidente, né? Mas como eu já fazia, na vara de 

família, muita audiência de conciliação, e tal, então, pra mim, não foi difícil 

não. Eu, normalmente consigo lidar bem com isso, né? E deixo fluir a partir 

do requerente e do requerido, e tal. Até tratar como “você”, entendeu? E eu 

logo digo que o tratamento “você”, o tratamento informal é extensivo aos 

mediadores. E eu acho que essa coisa de termos essa mesa assim redonda, 

isso também facilita muito. Tem uma simbologia. [M2] 

Olha, eu vou te relatar uma coisa que a magistrada X, do Tribunal do Estado 

Y, chega num dia, na aula do mestrado, e fala assim: “Vocês imaginam qual 

é a minha dificuldade, depois de 30 anos decidindo, eu ter que me colocar 

num outro lugar?”. Então você vai encontrar juízes cientes e conscientes da 

grande dificuldade que eles têm, a partir duma mudança de lugar. “Que lugar 

é esse que eu estou agora que eu não decido? Que lugar é esse que eu 

respeito a decisão dos outros? Que lugar é esse?” E você vai encontrar 

mediadores magistrados que, na verdade, é uma extensão daquilo que eles 

fizeram durante 30, 40 anos e que eles não conseguem ir para o outro lugar. 
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Então tem aqui, aqui nesse centro, eu vejo, entendeu? É mediação-audiência, 

entendeu? Então é o que eu digo, mediador, eu acho que qualquer pessoa 

pode ser, desde que tenha aptidão. Não é aquela coisa de “Ah, a mediação é 

de todo mundo”. [...] Então os juízes, eles acham o seguinte: “Bom, eu 

conciliava, quando eu julgava”. Agora eu digo pra você o seguinte: “Amigo, 

você tá num tablado, com respaldo de cadeira de quase 1,80 metro, com uma 

capa preta... Que conciliação é essa que você faz?” [...] E eu brinco com isso, 

com esta metáfora: imagina um homem-médio, que entrou num lugar 

inóspito pra ele, que é uma sala de audiência, geralmente fria, gelada. Olha 

pra cima, e aí o cara dá uma sugestão. Aí o cara pensa: “É o juiz que tá 

falando!”. Que conciliação é essa? Entendeu? Então é… Tem magistrados 

que conseguiram e são mediadores brilhantes. E eu os reverencio pelo grau 

de… Foi mais difícil para eles do que pra mim.  Agora, eu digo isso, tem que 

querer muito. [M4] 

Descritas as percepções dos mediadores acerca dos pontos supramencionados, 

indicarei no próximo sub-item as concepções das conciliadoras entrevistadas sobre os mesmos 

pontos gerais e outro particular. 

2.4.2. Conciliadores. 

Tal como salientado no sub-item anterior, aqui também não será possível esgotar o 

conteúdo completo das entrevistas, por fugir aos limites e objetivos deste trabalho, e, no 

intuito de preservar a coerência e simetria na exposição, tratarei os mesmos tópicos gerais 

destacados quanto aos mediadores, isto é, (i) as dificuldades sentidas na implementação e/ou 

fortalecimento desses métodos; (ii) influência ou não dos magistrados nas respectivas 

atividades; (iii) e a participação dos advogados; indicando, em seguida, percepções ou pontos 

particulares da experiência das entrevistadas. 

Algumas das dificuldades apontadas pelas conciliadoras entrevistadas foram (i) a 

predominância da cultura adversarial, em desfavor da cultura consensual – o que também foi 

apontado pelos mediadores entrevistados – e (ii) a postura refratária dos advogados à 

realização de acordos, o que, na verdade também fala da persistência da cultura jurídica 

fundada no litígio.  

Eu acho que, culturalmente, as pessoas não estão acostumadas a fazer uma 

autocomposição. [Então a questão é de cultura jurídica?] É. Eu acho que 

culturalmente as pessoas não estão acostumadas a fazer uma 

autocomposição. Elas estão acostumadas a… Elas são beligerantes por 

natureza. Elas estão acostumadas a brigar. É o que eu vejo muito advogado 

chegar aqui, e ele não percebe que isso aqui é um momento de as partes 

tentarem se autocompor sem ninguém… Sem eu, eles, juiz ou defensor ou 
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promotor se meter. Às vezes, eles já chegam beligerantes e acabam 

transferindo isso pras partes. [C1] 

Às vezes, quando eu tento conciliar, quando as duas partes estão aqui, às 

vezes, é mais difícil quando tem advogado. Porque eu sou advogada, mas, 

assim, eu, por ser conciliadora, sempre tento, até com os meus clientes, eu 

tento conciliar. Porque eu acho que a conciliação é o mais viável. Mas eu 

entendo que vários dos meus colegas, a maior parte, acha que o melhor é 

continuar até porque dinheiro está entrando. [Como assim?] Porque, na área 

de família, se você consegue prolongar um pouco mais, às vezes, você ganha 

mais, o cliente vai te pagando. Entendeu? Então, às vezes, nem sempre é jogo 

pro advogado fazer o acordo. Entendeu? Às vezes, também tem advogado 

que orienta a parte mal. “Ah, não! Você pode conseguir absurdos de dinheiro, 

isso e aquilo outro”.  Então a pessoa já vem aqui com aquela visão “não! eu 

vou conseguir bastante”. E aí, mesmo eu mostrando que não, que a proposta 

está boa e isso e aquilo outro, não convence aquela parte porque o advogado 

já fez a cabeça… E aí, já vem com o coração fechado, né? Infelizmente. [C2] 

Conforme previamente salientado, nas varas de família do TJRJ, os conciliadores 

vinculam-se aos juízos – e não ao CEJUSC – e, em razão disso, tem sua ação limitada pelas 

diretrizes traçadas pelos respectivos magistrados.  

Eu tenho determinados limites, mas é aquele tal negócio, não tem nada 

assim... “Ó, se você conseguir de outra forma, ok, você conseguiu o acordo. 

Se não conseguir de nenhuma das formas, parou e deixa que eu resolvo”. 

[C1] 

[...] quem dava as orientações era o secretário e o juiz, né? Que ele dá umas 

orientações do quê que eles gostariam que a gente falasse, como é, entendeu? 

[...] [Da sua prática de antes para a sua prática de hoje, mudou alguma 

coisa?] Não.  [A orientação continua sendo a do juiz?] É. Exatamente. 

Assim, porque o curso, ele só vai te mostrar mais ou menos pra quem é cru, 

quem nunca viu conciliação. Mas pra quem já tinha dois anos já de prática de 

conciliação, fazer um curso de conciliação pra alguém que já tá na ativa, é 

meio complicado. [...] Claro que eu aproveitei umas coisas do curso. Valeu a 

pena, valeu. Eu não falo que é desnecessário, não. É necessário. Entendeu? 

Até pra gente dar um embasamento mais ou menos como você tem que atuar. 

Entendeu? Mas tem coisas que não é o curso que vai te mostrar, e sim, é a 

vivência. E cada juiz tem uma forma de trabalhar. E não adianta eles botarem 

num geral, se o juiz não gosta daquele jeito. Você, a gente basicamente tem 

que atuar conforme o juízo, né? [C2] 

Diferentemente da visão dos mediadores entrevistados, as conciliadoras são um 

pouco mais críticas com os advogados, entendendo que, às vezes, esses profissionais 

obstaculizam o diálogo ou acordo entre as partes. 



 99 

Vou ser bem sincera: às vezes, eles atrapalham. Porque começam a querer 

falar, querer mostrar, nãnãnã, e, às vezes, deixam a pessoa insegura de fazer 

um acordo. Eu peço a eles “Dr., é uma audiência informal de conciliação, 

vamos deixar as partes tentar resolver.”. Aí, quando eu vejo que o advogado 

não vai deixar, eu também cesso e aí a Dra. X sabe colocar eles no lugar 

deles. [C1] 

Às vezes, quando eu tento conciliar, quando as duas partes estão aqui, às 

vezes, é mais difícil quando tem advogado. Porque eu sou advogada, mas, 

assim, eu, por ser conciliadora, sempre tento, até com os meus clientes, eu 

tento conciliar. Porque eu acho que a conciliação é o mais viável. Mas eu 

entendo que vários dos meus colegas, a maior parte, acha que o melhor é 

continuar até porque dinheiro está entrando. [Como assim?] Porque, na área 

de família, se você consegue prolongar um pouco mais, às vezes, você ganha 

mais, o cliente vai te pagando. Entendeu? Então, às vezes, nem sempre é jogo 

pro advogado fazer o acordo. Entendeu? Às vezes, também tem advogado 

que orienta a parte mal. “Ah, não! Você pode conseguir absurdos de dinheiro, 

isso e aquilo outro”.  Então a pessoa já vem aqui com aquela visão “não! eu 

vou conseguir bastante”. E aí, mesmo eu mostrando que não, que a proposta 

está boa e isso e aquilo outro, não convence aquela parte porque o advogado 

já fez a cabeça… E aí, já vem com o coração fechado, né? Infelizmente. [C2] 

O ponto particularizado, aqui, fica por conta da percepção ou experiência(s) 

negativa(s) das conciliadoras entrevistadas quanto à mediação, expressando suas visões não 

enquanto conciliadoras, mas enquanto advogadas, sua profissão de origem: 

[...] eu tive um processo, uma ação de alimentos, onde a mediadora, se a 

gente fizesse a mediação do jeito que ela queria, ia sair o acordo, mas não 

como as partes queriam. Tanto que eu e a outra advogada, a gente saiu de lá, 

fez a proposta de acordo e levou para a juíza explicando que a gente tava 

saindo da mediação, mas a mediadora não… Foi antes do NCPC [...] A gente 

conseguiu chegar numa proposta referente a alimentos, visitação, mas a 

mediadora tinha que ser do jeito dela. Já aconteceu isso comigo. Nos demais 

processos, a gente geralmente não consegue chegar num acordo porque ou as 

partes perdem o interesse no meio do caminho, ou acham aquilo muito 

maçante… Ou querem se manifestar, mas aí elas [as mediadoras] “não, é a 

hora de Fulano...”. Parece escolinha. “É hora do ‘A’ falar. Agora, é hora do 

‘B’ falar”. [...] Mediação, dependendo do mediador, eu acho que é 

interessante. Às vezes, fica cansativo porque os mediadores querem impor 

aquele ritmo lúdico, e não sei quê… [...] Na mediação, é aquele negócio, 

tempo pra falar, tempo pra não sei o quê, e vamos remarcar... Eu acho meio 

demorado, não chega, não atinge… Pelo menos, todas as mediações que eu 

fiz, eu nunca consegui atingir o objetivo. [Você participou como…] Como 

advogada. [C1] 

Na verdade, já tive [experiência com a mediação] como advogada. [como 

foi?] Não fez muita diferença não. Até porque eu não gostei do mediador. 

Sinceramente… Eu acho que ninguém gostou, entendeu? Era um ex-juiz, 

então, acho que pegou mal botar... E ele tava meio que forçando lá, aquela 
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coisa toda, então, acho que ele não foi um bom mediador, não, entendeu? Eu 

acho que o certo é botar na mediação são pessoas mais novas, que não tem 

essa bagagem aqui... Porque ele acabou querendo conduzir como se fosse 

uma audiência mesmo, entendeu? Querendo questionar. “Mas por que isso? 

Mas por que aquilo?”. Não. Acho que a mediação é pra você tentar ver se 

consegue conciliar. [C2] 

Concluído o registro das percepções dos conciliadores, concluído também está o 

presente capítulo, no qual procurei descrever a estrutura orgânico-administrativa responsável 

pela implementação das políticas e atividades relacionadas com os métodos autocompositivos 

no TJRJ e no qual se inserem as percepções e práticas dos juízes entrevistados. 

Os magistrados e as varas de família integram um conjunto maior de órgãos, 

funções/atividades e agentes, dentre os quais destacam-se aqueles descritos neste capítulo: o 

NUPEMEC e os CEJUSCs, no plano mais propriamente institucional; os programas Bem me 

Quer e Oficina de Parentalidade, no plano mais funcional; e os mediadores e conciliadores, no 

plano individual dos agentes. Todos, instituições e pessoas, agencias e agentes, com as suas 

próprias histórias e trajetórias (p.ex., as dos magistrados aposentados que atuam como 

mediadores), fazem parte de um mesmo universo e são referências constantes, às vezes 

explícitas ou implícitas, na compreensão dos juízes e que serão tratados na sequência. 

Com isso quero dizer que tal conjunto não configura um simples “pano de fundo”, 

nem um mero “contexto”, mas consubstancia aspectos de um mesmo universo 

(simultaneamente social e jurídico), no qual a mediação e a conciliação estão inseridas de 

diversas formas (mesmo na sua ausência) nos processos e nas atividades dos juízes e das 

partes envolvidas nos conflitos ajuizados perante as varas de família. 

Descrito esse cenário, é momento de ingressar no fulcro deste trabalho: a 

percepção sobre os métodos autocompositivos e os procedimentos adotados pelos juízes das 

varas de família da comarca da capital, o que se fará a seguir. 
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CAPÍTULO 3.  

AMBIENTES/ESPAÇOS, PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS JUÍZES DAS VARAS 

DE FAMÍLIA 

Este capítulo descreve o ambiente das varas de família e trata centralmente das 

percepções e das práticas dos juízes com relação aos meios consensuais de solução de 

controvérsias e, em especial, a mediação. 

Baseado em longas entrevistas com a maior parte dos magistrados das 12 varas de 

família do fórum central da cidade do Rio de Janeiro, ao longo do capítulo mostro a variedade 

de visões e ritos relacionados a um conjunto de assuntos que se mostraram nucleares nas 

entrevistas, como: 1) a afinidade, percebida pelos juízes, entre os métodos consensuais de 

solução de disputas e a natureza do conflito, segundo a maior ou menor presença  de questões 

“objetivas” (relativas a patrimônio e alimentos, por exemplo) e questões “subjetivas” (como 

aquelas relativas a questões de guarda e visitação de filhos) – a princípio, como veremos, os 

juízes parecem ser mais favoráveis ao uso da mediação no segundo grupo de questões; 2) a 

diferenciação dos procedimentos adotados face à distinção dessa natureza de causas (i.e., 

objetividade ou subjetividade) e também em razão da própria experiência e trajetória dos 

juízes (o que pode, por exemplo, fazer com que utilizem mais ou menos intensamente os 

programas de cidadania tratados no capítulo anterior); 3) a gestão do tempo dos processos, 

tensionada entre a intenção de resolver o conflito (o que para muitos não é sinônimo de dar 

sentença) e a exigência de produtividade e mensuração/supervisão das instâncias 

administrativas superiores do Tribunal; 4) outros condicionantes ou constrangimentos 

infraestruturais (como a quantidade de processos, a escassez de pessoal etc), a própria natureza 

dos processos (alguns demandando mais tempo do que outros, os de conteúdo mais objetivo e 

os de conteúdo mais subjetivo), as pressões administrativas dos órgãos superiores de controle 

(com todas as ambiguidades do que se mede: quantidade de sentenças, processos em 

andamento, processos que originam recursos e que não acabam etc); 5) os procedimentos 

adotados na prática cotidiana das varas, incluindo, e.g., as tensões relacionadas à exigência de 

imparcialidade; e 6) a experiência e a formação prévia dos juízes e das juízas (é mister 

salientar o fato de que, como veremos, existe uma clara maioria feminina nos juízos de família 

do fórum central), especialmente a formação mais ou menos intensa (e, consequentemente, o 
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conhecimento mais ou menos claro e explícito) nas técnicas autocompositivas e, em especial, 

das de mediação e a sua singularidade comparada à conciliação. 

Veremos que mesmo antes da novel legislação os juízes eram estimulados a se 

familiarizar com os meios de solução consensual de dissenso pelo Tribunal em conferências, 

seminários e cursos de curta duração, e como isso impactou de maneira diversa a trajetória de 

alguns, as suas práticas e percepções sobre a utilidade dessas técnicas no dia-a-dia das varas. 

3.1. CONCEITOS PRELIMINARES. 

Tratando-se de uma pesquisa interdisciplinar em Direito e Sociologia, preciso estar 

constantemente alerta para manter meu estado de estranhamento em relação àquilo que me é 

familiar. Como parte desse esforço, parece-me adequado explicitar os significados de algumas 

palavras ou expressões comumente encontradas no campo, embora isso nem sempre seja fácil 

em razão das polissemias e das sinonímias observadas no Direito. 

Considerando o fato de o presente capítulo versar sobre a ambiência judicial, julgo 

adequado iniciar com algumas observações relacionadas à organização e divisão judiciárias. 

De maneira muito resumida, as leis processuais (ou seja, basicamente o Código de 

Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Consolidação das Leis Trabalhistas etc.) 

disciplinam a forma pela qual os juízes resolverão os conflitos submetidos à sua apreciação 

pelos cidadãos, por meio do processo judicial. 

Mas antes da aplicação da lei processual é necessário que existam órgãos 

julgadores devidamente constituídos e organizados administrativamente, com atribuições 

estabelecidas entre si, assim como é preciso que o exercício da função jurisdicional – o poder 

estatal de resolver as controvérsias – esteja distribuído em espaços territoriais definidos. Isso 

se dá por meio das leis de organização e divisão judiciárias. 

Para os propósitos e limites desta dissertação, é suficiente dizer que a Constituição 

Federal110 é o estatuto normativo ou norma superior em nosso ordenamento jurídico e o 

                                                 
110 Considerando o federalismo do Estado brasileiro, que reparte o poder estatal em vários níveis geopolíticos – 

federal, estadual, distrital e municipal –, é comum o uso nos escritos dos juristas da expressão Constituição da 

República – contrapondo-se a Constituição Federal – para designar o documento político-normativo estruturante 

do Estado brasileiro. Com isso, evitar-se-ia a confusão com as Constituições dos estados federados e, ainda, o 

equívoco de se pensar que sua eficácia estaria limitada apenas à esfera federal (ou seja, aos sujeitos, órgãos e 

entidades vinculados à União Federal). Seja como for, são expressões sinônimas e que utilizarei no texto 

alternadamente, evitando repetições desnecessárias, assim como pela mesma razão empregarei outras que 
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suporte de validade de todas as demais. Ali estão traçadas as diretrizes fundamentais de 

organização do Poder Judiciário em âmbito nacional (artigos 92 a 106). É a Constituição que 

confere aos estados o poder para legislar (competência legislativa) sobre organização da 

justiça estadual111. Dessarte, por iniciativa dos respectivos Tribunais112, cabe aos estados 

legislar sobre a organização e divisão judiciárias em seus territórios, sempre observando os 

preceitos fixados na Constituição da República. 

O conteúdo básico dessa organização é constituído pelos seguintes elementos: (i) 

disposições sobre a carreira da Magistratura (diferentes cargos – ex: juiz substituto; juiz de 

direito e desembargador –, tipos de acesso aos cargos superiores, critérios de deslocamento, 

fluxo de férias etc); (ii) fixação e composição dos órgãos julgadores de primeira e de segunda 

instâncias113, isto é, a estruturação jurisdicional e administrativa em órgãos inferiores (juízos) 

e superiores (tribunais); (iii) divisão territorial; (iv) épocas do trabalho forense etc. (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 2006). 

                                                                                                                                                         
possuem o mesmo significado, malgrado eventuais sutilezas técnicas: Lei Maior, Carta de 1988, Constituição 

Republicana, Lei Magna, Carta Magna, Lex Legum, Lei Fundamental etc. 

Considerando o fato de que a pesquisa empírica se realizou no estado do Rio de Janeiro, no texto tratarei apenas 

de aspectos relativos à justiça fluminense. 

111 Formada por tribunais e juízes estaduais, conforme previsto nos artigos 125 e 126 da Constituição Federal. No 

campo, costuma-se dizer da existência de uma “justiça comum” (em oposição à “justiça especial” – ex: justiça 

trabalhista, justiça militar, justiça eleitoral) de competência da “justiça federal” (composta pelos juízes federais e 

Tribunais Regionais Federais, consoante os artigos 106 a 110 da Constituição da República) e da “justiça 

estadual”.  

Entretanto, como salientam Cintra, Grinover e Dinamarco (2006, p. 191), “A jurisdição é uma só, ela não é nem 

federal nem estadual: como expressão do poder estatal, que é uno, ela é eminentemente nacional e não comporta 

divisões. No entanto, para divisão racional do trabalho é conveniente que se instituam organismos distintos, 

outorgando-se a cada um deles um setor da grande ‘massa de causas’ que precisam ser processadas no país.”. Por 

isso, qualquer qualificação da jurisdição (ex: jurisdição civil, penal; superior, inferior; contenciosa, voluntária) 

presta-se apenas a fins exclusivamente didáticos. 

112 Utilizarei a expressão “Tribunais” designando os órgãos administrativos de cúpula do Poder Judiciário 

estadual e federal – respectivamente, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal – e “tribunais” para 

designar os órgãos julgadores de segunda instância. Outrossim, empregarei “Tribunal” para designar o órgão 

Poder Judiciário em sua totalidade (primeira e segunda instâncias), e “tribunal” para indicar apenas os órgãos de 

segundo grau de jurisdição. 

113 É comum a sinonímia desses termos com as expressões “primeiro grau” e “segundo grau de jurisdição”, 

indicando, respectivamente, os órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias. Entretanto, são expressões 

que do ponto de vista técnico-processual são distintas: o grau de jurisdição indica a ideia de atribuição, de modo 

que o órgão julgador que primeiro julga a causa (competência originária) é chamado de “primeiro grau de 

jurisdição”; quando a causa é novamente decidida por um outro órgão julgador, em razão da interposição de um 

recurso, tem-se o denominado “segundo grau de jurisdição” (competência recursal). No entanto, é possível que 

em situações excepcionais um órgão de segunda instância (tribunal) exerça a função de primeiro grau de 

jurisdição (competência originária dos tribunais), assim como um órgão de primeira instância funcione em 

segundo grau de jurisdição – ex: competência recursal das turmas recursais dos Juizados Especiais (CÂMARA, 

1999). No texto, usarei esses termos como sinônimos, salientando o significado específico, quando for o caso. 
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A estruturação administrativa da jurisdição sobre o território dá-se com a divisão 

judiciária. É dizer, para efeito da administração do Poder Judiciário, o território do estado 

pode ser dividido em regiões judiciárias, comarcas, distritos, subdistritos, circunscrições e 

zonas judiciárias, levando-se em conta critérios de movimento forense, contingente 

populacional, número de eleitores, receita tributária, a extensão do município etc. No estado 

do Rio de Janeiro, tal previsão ocorre com a Lei Estadual nº 6.956 de 13 de janeiro de 2015 – 

Lei de Organização e Divisão Judiciária (LODJ). 

A comarca é uma forma de classificação do foro, isto é, da porção territorial no 

qual o magistrado exerce a função jurisdicional. Em uma comarca/foro, pode haver um ou 

mais juízos (varas). Como lembram Cintra, Grinover e Dinamarco (2006, p. 205), “em cada 

comarca haverá um ou mais juízos, ou seja, um ou mais ofícios judiciários, ou varas [...]”. No 

estado do Rio de Janeiro, a comarca é área territorial correspondente a um ou mais municípios 

contíguos, na qual os magistrados de primeira instância exercem suas funções. Já o tribunal 

tem sede na capital, mas sua jurisdição abrange todo o território estadual.114 

Conquanto distintos, foro e fórum são utilizados na praxe forense (inclusive na 

lei115) como sinônimos, fenômeno também percebido na literatura especializada (CÂMARA, 

1999, p. 86). Nada obstante, “fórum” designa o edifício em que funcionam os magistrados e 

servidores e nos quais se situam as instalações judiciárias (PLÁCIDO E SILVA, D., 1991). No 

fórum, sediam-se as varas, cartórios e todos os órgãos necessários à prestação jurisdicional na 

comarca. Neste texto, referir-me-ei a ambos como sinônimos, registrando a diferença quando 

necessário. 

Considerando que a comarca corresponde à área de um ou mais municípios 

contíguos, ela terá a denominação da respectiva sede. Por exemplo: comarca da Capital; 

comarca de Niterói; comarca de Teresópolis; comarca de Guapimirim. 

3.2. O AMBIENTE DOS JUÍZOS PESQUISADOS. 

                                                 
114 LODJ, arts. 4º; 5º; e 9º, §1º.  

115 Por exemplo, o artigo 10 da LODJ, dispõe sobre a criação de varas, juizados e “fóruns regionais”. 
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Feitas essas considerações iniciais, é possível agora descrever o ambiente da 

pesquisa de campo, concentrada nos 12 juízes de varas de família da comarca da Capital, 

localizados atualmente no fórum da Av. Presidente Vargas, Centro. 

Desse total, não foi possível entrevistar três: um declinou o meu convite, outros 

dois não tinham agenda disponível no período da pesquisa. Os demais aceitaram ser 

entrevistados e houve compatibilidade de horários e datas: oito presencialmente, em seus 

gabinetes; um por correio eletrônico (e-mail). No total de 12 magistrados, nove são mulheres e 

três homens; no universo dos nove entrevistados, dois foram homens e sete mulheres, de 

maneira coerente com essa predominância feminina entre os juízes das varas de família. 

Dos nove juízes entrevistados, a média de tempo de magistratura é de 22 anos; já a 

média do tempo de exercício da atividade judicante especificamente na área de família é de 10 

anos. Em relação à atividade profissional anterior à magistratura, cinco exerceram a advocacia 

privada (a maioria por cerca de 2 anos; apenas um exerceu por 10 anos), três foram defensores 

públicos e um foi promotor de justiça. 

 Ao longo da análise, tentarei estabelecer algumas correlações, ainda que 

provisórias, entre essa experiência prévia desses magistrados e as suas percepções e práticas 

relativas aos métodos autocompositivos. Será interessante perceber, por exemplo, que dois 

daqueles que passaram pela Defensoria Pública antes da Magistratura são juízes bastante 

interessados pelos institutos da mediação e conciliação (inclusive em suas práticas anteriores 

ao Novo Código de Processo Civil e à Lei de Mediação), enquanto aquele que adveio do 

Ministério Público se mostrou mais resistente a tais institutos, vendo-os com certa reserva 

sem, no entanto, negá-los ou rejeitá-los completamente116. 

Outros inúmeros fatores podem contribuir e/ou determinar o modo como esses 

magistrados veem tais métodos. Também, inevitavelmente, minha observação carrega minhas 

próprias experiências e interpretações a respeito daquilo que entendo como sendo as atividades 

dos defensores públicos e dos promotores de justiça ou daquilo que penso sobre as 

qualidades/habilidades/aptidões necessárias para o exercício dessas funções. Por exemplo, os 

                                                 
116 A transcrição do trecho inteiro da entrevista realizada em 11/07/2017 tem o seguinte teor: “Eu vejo com uma 

certa reserva porque eu tenho reparado, na minha prática, que delonga muito o processo. Eu não sou contra, em 

si, à audiência de conciliação e mediação. Eu sou contra que ela inicie o processo.” 
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defensores públicos teriam mais empatia e acolhimento com as angústias do assistido117, 

gerando uma necessária parcialidade – afinal, o defensor é o encarregado de representar 

judicialmente os respectivos interesses e direitos –; enquanto que os promotores guardariam 

um certo distanciamento do jurisdicionado, à semelhança do que supostamente ocorre ou se 

espera dos magistrados118, na medida em que é preciso atuar de forma imparcial em sua 

função de fiscal da lei119 – e mesmo quando agem como parte no processo, essa 

imparcialidade se mantém, em razão do dever constitucional de defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis120. 

Todavia, não é menos certo que nossas escolhas refletem em alguma medida o que 

somos ou como nos vemos diante do mundo naquele momento de vida, de modo que a 

reflexão parece pertinente. 

Sobre o lugar de atuação desses magistrados, saliento o fato de que as varas de 

família da Capital estão situadas temporariamente no prédio Presidente Business Center 

(Anexo Cidade Nova)121, localizado na Avenida Presidente Vargas, 2.555, no Centro do Rio 

de Janeiro, em razão das obras de readequação/remodelação que estão sendo realizadas no 

                                                 
117 No campo, assim é denominado o beneficiário da assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria 

Pública – dos Estados ou da União. 

118 Algumas das dificuldades prático-teóricas a respeito da imparcialidade do magistrado foram abordadas e 

desenvolvidas por Bárbara Gomes Lupetti Baptista, em sua obra Paradoxos e ambiguidades da imparcialidade 

judicial: entre “quereres” e “poderes”.Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. 

119 Foge à finalidade desta pesquisa o detalhamento deste ponto, que pode mostrar-se doutrinariamente complexo, 

demandando explicações infindáveis e desviantes do objetivo ora pretendido. Para esclarecer a ideia do texto, 

basta dizer que há duas atividades básicas do Ministério Público: a atuação como fiscal da lei (custos legis), ou 

seja, atuando no controle/supervisão do cumprimento da ordem jurídica e do respeito a direitos indisponíveis, 

como por exemplo nos casos que envolvam pessoa(s) incapaz(es), litígios possessórios de terra rural ou urbana e 

interesse público ou social – novo Código de Processo Civil, artigo 178; e a atuação como parte no processo, v.g., 

como parte autora da ação penal pública, da ação civil pública etc. O fato de, eventualmente, funcionar na 

qualidade de autor da ação não significa ser obrigado a pedir sempre a condenação da parte contrária, porque está 

vinculado antes e sobretudo à sua função primordial de defesa da ordem jurídica; portanto, se ao fim da instrução 

probatória o promotor de justiça se convencer pela ausência de provas ou mesmo da razão da parte contrária, não 

há como se lhe exigir que defenda algo que viole sua convicção (MAZZILLI, 1998; PINHEIRO CARNEIRO, 

2003). 

120 Constituição Federal, artigo 127, caput. 

121 Termo utilizado pelo próprio Tribunal, conforme notícia veiculada por sua assessoria de imprensa, em 

22/07/2014. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-

/noticias/visualizar/174701?p_p_state=maximized> Acesso em 30/08/2017>. Acesso em: 30/08/2017.  
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prédio Lâmina Central do Complexo do Judiciário, sediado na Av. Erasmo Braga, 115/ Rua 

Dom Manoel, 37 122.123 

Isso gerou uma consequência prática: o incremento da dificuldade de acesso aos 

gabinetes dos magistrados – pelo menos, para os advogados de um modo geral. Embora 

pesquisador, também sou nativo do campo jurídico. Essa dupla particularidade me gera 

facilidades e dificuldades. Dentre uma das facilidades está a possibilidade de notar sutilezas 

imperceptíveis àqueles não detêm o conhecimento prático na área. Muito provavelmente esse 

efeito empírico não seria notado por cientista social não versado neste campo. 

No fórum central (parcialmente em obras), geralmente o gabinete do magistrado 

era uma saleta situada dentro da serventia do Juízo. Ou seja, do ponto de vista físico-estrutural 

a vara era composta pelo “cartório” – lugar onde os funcionários do Juízo trabalham em suas 

funções rotineiras internas e de atendimento ao público –, pela sala de audiências e pelo 

gabinete/sala do magistrado (normalmente, contígua à sala de audiências). Desse modo, para 

se chegar ao gabinete do juiz, bastava ingressar no cartório e se dirigir diretamente ao 

gabinete, sendo comum sermos recepcionados em uma ante-sala por um secretário ou outro 

serventuário, fazendo as vezes de um secretário. 

Já nas “novas” instalações do prédio situado na Av. Presidente Vargas, o acesso se 

dá indiretamente, porque os cartórios e gabinetes estão separados fisicamente, dispostos em 

salas distintas e situadas em lados quase opostos do mesmo andar. Todos os gabinetes ficam 

situados em sequência ordenada, sendo cada um composto de duas saletas: uma ante-sala, em 

que ficam alguns funcionários (normalmente, 3 ou 4), inclusive o/a secretário/a; e a sala do 

juiz. Os cartórios e salas de audiências ficam sequencialmente dispostos a partir mais ou 

menos do centro em direção ao lado oposto do andar. Na parte central, estão os elevadores e, 

em direção a uma das extremidades dessa parte central, situam-se as salas de audiências (seja 

de conciliação, seja de instrução e julgamento), havendo um espaço com cadeiras fixas que 

serve de sala de espera para as partes e seus advogados; nesse local, há caixas de som 

embutidas no teto por meio das quais se transmite música de rádio e se anunciam as 

                                                 
122 Apesar de esse ser o endereço oficial constante do sítio eletrônico do Tribunal, no campo é comum a 

referência apenas a “tribunal de justiça” ou “fórum da [Av.] Presidente Antonio Carlos”, já que “Tribunal de 

justiça” só existe um no estado e a retromencionada avenida é uma das mais conhecidas do Centro da Cidade. 

123 Conforme notícia veiculada no sítio eletrônico do tribunal, em 30/07/2014. Disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175410?p_p_state=maximized>. Acesso em 

30/08/2017. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175410?p_p_state=maximized
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audiências. Nessa sala de espera, há também um segurança guardando o acesso ao corredor 

dos gabinetes dos juízes; e uma recepcionista encarregada de anunciar aos gabinetes a 

presença dos que pretendem falar com os magistrados e/ou seus funcionários. 

A configuração atual dessas varas corresponde, mutatis mutandis, à disposição 

espacial encontrada no tribunal (segunda instância), onde os gabinetes dos desembargadores 

situam-se em um lado do andar e as secretarias das Câmaras124 no outro lado, sendo o acesso 

aos gabinetes controlado por segurança(s) e recepcionista(s) e dependente de prévia 

autorização.  

3.3. O CONVITE E ACESSO AOS MAGISTRADOS: MÉTODOS. 

3.3.1. Convite 

Minha inexperiência com pesquisa empírica em Ciências Sociais aliada à 

permanente autoconsciência e autovigilância quanto à minha dupla identidade (pesquisador e 

advogado) foram uma constante durante todo o trabalho de campo, embora com o passar do 

tempo eu fosse fazendo ajustes e ganhando mais confiança, como é próprio do processo de 

pesquisa.  

Assim, a primeira questão referiu-se à escolha da forma com a qual convidaria os 

magistrados para as entrevistas: deveria telefonar, enviar e-mail, ir pessoal e diretamente nos 

gabinetes para agendar dia e horário? Como eu precisava me “destravar”, vali-me da minha 

condição de “nativo” do campo e da proximidade profissional que tenho com um dos 

entrevistados e decidi iniciar por ali: enviei uma mensagem de whatsapp, solicitando a 

possibilidade de me receber para essa entrevista. Para todos os demais, resolvi me apresentar 

pessoal e diretamente nos gabinetes. 

Embora consciente da supramencionada duplicidade de papéis (pesquisador e 

advogado), em alguns momentos foram inevitáveis e proveitosas do ponto de vista analítico a 

“familiaridade” com o campo e a utilização de algumas das facilidades daí decorrentes. Por 

exemplo, eu conhecia bem a localização dos prédios forenses, a disposição, horário e forma de 

                                                 
124Em regra, juízos de primeira instância são órgãos julgadores monocráticos, isto é, constituídos por um 

magistrado apenas; já os Juízos de segunda instância são colegiados, integrados por mais de um magistrado 

(denominado desembargador). Assim, Câmara é um dos órgãos julgadores de segundo grau, constituída, no 

mínimo, por três desembargadores – LODJ, art. 31, §2º. 
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funcionamento das serventias; também para tomar os elevadores de acesso aos cartórios é 

preciso passar por uma revista com detector de metais, o que é dispensado aos advogados que 

apresentarem sua carteira profissional, facilidade da qual me utilizei todas as vezes em que 

compareci aos fóruns (da Av. Presidente Vargas e da Av. Presidente Antonio Carlos). 

Aliás, por conhecer o campo e suas sensibilidades, eu precisava otimizar minhas 

chances de êxito na pesquisa. Posso explicar isso com essa questão do acesso aos juízes: por 

ser “nativo”, sei da dificuldade que é acessar os magistrados e, assim, busquei formas que 

pudessem minimizar esse obstáculo, modos que facilitassem minha aproximação. Então iniciei 

a pesquisa pelas varas em que eu conhecia algum funcionário ou, ainda, àquelas nas quais 

alguém próximo a mim pudesse conhecer o magistrado e/ou os serventuários – algo como um 

“informante-chave”. Foi o caso, por exemplo, da minha sócia na advocacia, que me ajudou no 

acesso a alguns juízos: o fato de ela ser conhecida por alguns magistrados ou por secretários 

de outros facilitou enormemente a receptividade desses servidores à pesquisa e, 

consequentemente, o acesso aos juízes. 

3.3.2. Acesso 

Para a realização da pesquisa, solicitei e obtive autorização da Presidência do 

Tribunal. Isso ocorreu mediante abertura de processo administrativo, iniciado por ofício 

emanado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSD/UFF), subscrito por meu orientador, Prof. Fernando Gama de Miranda 

Netto, expondo o escopo resumido da pesquisa. Ao final, foi-me autorizado o ingresso nas 

dependências judiciárias, assim como a realização das entrevistas com os magistrados e/ou 

servidores desde que previamente agendado. 

Como salientei, a atual disposição estrutural das serventias das varas de família de 

certa forma incrementou a dificuldade de acesso dos advogados em geral aos gabinetes dos 

magistrados. A imbricação e/ou dificuldade em equilibrar a identidade de pesquisador e 

advogado também aparece aqui. 

Primeiro, por experiência na advocacia, sei que são frequentes os casos de juízes 

que não recebem advogados, os quais acabam tendo que “despachar” (isto é, falar com o 

magistrado a respeito de requerimento específico que se pretende ver concedido ou postular 

sobre determinada questão urgente do cliente ou da causa) com os secretários. Em segundo 



 110 

grau, a situação é ainda mais frequente. Não queria que minha experiência profissional 

induzisse ou de alguma forma me atrapalhasse na atividade de pesquisa acadêmico-científica, 

obstaculizando ou comprometendo a coleta e/ou a análise dos dados colhidos. No particular, 

meu receio era o de que minha pesquisa se frustrasse ou que eu não conseguisse coletar dados 

suficientes em razão de eventual indisponibilidade dos magistrados para me receber.  

É bem verdade que, na minha militância na área de família – essencialmente na 

comarca da Capital (aqui incluída a Barra da Tijuca) e de Niterói –, fui atendido na grande 

maioria das vezes pelos magistrados, de modo que a expectativa talvez decorresse mais da 

minha inexperiência enquanto cientista social e, pois, de uma eventual indisponibilidade para 

receber um pesquisador acadêmico – mormente por não se tratar de algo da rotina judicial e, 

ainda, pelo volumoso trabalho nas varas –, do que não ser recebido enquanto advogado. 

Mas o resultado foi surpreendemente positivo, na medida em que consegui 

entrevistar nove dos 12 magistrados titulares das varas de família do foro central da comarca 

da Capital. Como já destaquei, apenas um recusou a entrevista, alegando excesso de trabalho; 

já em relação aos outros dois juízes, apenas houve incompatibilidade de datas e horários com o 

prazo que estipulei para encerramento da pesquisa de campo, de modo que, se não fosse isso, 

provavelmente teria conseguido entrevistar 11 dos 12 magistrados. Houve também uma juíza 

que aceitou o convite, mas pediu para que a entrevista se desse por meio de correio eletrônico 

(foi a única entrevista não-presencial). 

Em segundo, nessas idas ao fórum para realizar os convites de entrevista, percebi 

uma primeira dificuldade de acesso, uma espécie de “filtro” consistente no que ressaltei acima, 

ou seja, no fato de não conseguir ir diretamente ao gabinete judicial pretendido. Era preciso 

que, antes, eu me apresentasse à recepcionista do andar, a qual, por sua vez, anunciar-me-ia 

para o funcionário do gabinete. 

Quer dizer, para acessar os magistrados era preciso que eu passasse por, no 

mínimo, dois intermediários. A comunicação nessa primeira intermediação (com a 

recepcionista) nem sempre era muito clara ou fácil. Na verdade, nesse momento, muitas vezes 

não basta apenas se identificar (dando o nome) é preciso dizer o que se pretende. Nas 

primeiras vezes, isso se mostrou um pouco difícil. Eu iniciava dizendo: “bom dia / boa tarde, 

gostaria de falar com o gabinete da xx vara de família”. Ao que me era respondido algo do 

tipo: “pois não, quem gostaria?”. Eu dizia: “Evandro Souza e Lima, pesquisador da UFF”. 
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Pronto, já era o suficiente para algum tipo de ruído na comunicação: “mas... é para falar de 

algum processo?”. Ao que eu respondia: “não, não. Eu queria entrevistar o/a juiz/a para uma 

pesquisa que estou fazendo”. E a/o recepcionista dizia: “ah, tá... Espera aí. [telefonava] 

Fulano/a? Tem um pesquisador aqui, querendo falar com o/a dr/dra. XX”. Então, ou o/a 

funcionário/a pedia para falar comigo pelo telefone e eu explicava brevemente o escopo da 

pesquisa ou ele/a vinha até a recepção para saber do que se tratava.  

Houve oportunidade em que o/a recepcionista (outra – foram três ou quatro 

diferentes no total) me pareceu, não diria induzindo, mas talvez um pouco sem jeito em me 

anunciar (como pesquisador). Então, para evitar perder alguma chance, resolvi me identificar 

também como advogado, o que a fez mudar (ou assim me pareceu) de postura, como 

“aceitando” melhor minha identificação. Claro que são sutilezas, sensibilidades muito difíceis 

de descrever ou afirmar (mesmo porque situadas no plano da interação humana e das 

subjetividades, repletas de nuances interpretativas), mas que a experiência de vida indica como 

plausíveis. 

A comunicação nessa segunda fase de intermediação (com funcionário/a do 

gabinete) fluiu bem na maior parte das vezes, seja pela facilitação da apresentação feita por 

intermediário (por exemplo, minha sócia), seja porque consegui expor meus objetivos clara 

e/ou convincentemente. A bem da verdade, a receptividade foi muito positiva na maioria 

esmagadora dos casos; em um deles, apesar de uma certa resistência inicial (ou o que me 

pareceu impaciência) do funcionário quando nos falamos ao telefone, a situação mudou 

completamente depois que consegui estar presencialmente com ele em outro dia, oportunidade 

em que acabou me reconhecendo por minha atividade no campo. 

O acesso ao corredor dos gabinetes dependia de constante “renovação”, isto é, 

obtida autorização para ingresso e após ter falado em um deles era preciso que eu saísse dali e 

solicitasse à/ao recepcionista que me anunciasse a outro para, então, obter nova permissão, não 

sendo possível aproveitar a oportunidade de um único ingresso para ir me apresentando 

diretamente nos demais gabinetes. 

Também era importante estar preparado para a eventualidade de entrevistar algum 

magistrado no mesmo dia, de acordo com a respectiva disponibilidade, o que realmente 

acabou acontecendo uma vez. Como a minha intenção era a de obter o máximo de 

informações, com a maior liberdade possível e, de preferência, sem cansar o entrevistado ou 
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gerar alguma indisponibilidade, preparei apenas um guia de perguntas – e não um questionário 

fechado –, que levava sempre comigo nessas idas para agendamento de entrevista. Nesse guia, 

eu abordava basicamente a experiência profissional anterior, os entendimentos acerca dos 

métodos autocompositivos e a prática adotada nas varas.  

3.4. AS PERCEPÇÕES DOS JUÍZES ENTREVISTADOS125.  

Por meio de entrevistas, pretendia descobrir o que os magistrados da área de 

família pensam sobre a mediação e a conciliação, bem como o que eles fazem, a maneira com 

que utilizam esses mecanismos nos processos que comumente tramitam nessas varas. Assim, 

intencionava obter um retrato o mais fidedigno possível dessa realidade judiciária. 

Dessas entrevistas, surgiram alguns pontos, como, por exemplo, considerações 

sobre os significados e as distinções entre mediação e conciliação; a visão geral acerca dos 

métodos autocompositivos em si; algumas particularidades da área de família; a insuficiência 

da sentença para resolver os problemas familiares; os diferentes perfis dos operadores do 

Direito, notadamente os magistrados; a relação entre o “tempo do processo” e o “tempo das 

partes”; os resultados práticos; o impacto sobre a prestação jurisdicional; a relação entre 

“objetividades” e “subjetividades” na escolha dos instrumentos de composição do dissenso 

etc. Será esse o conjunto de questões exposto e analisado a seguir. 

3.4.1. Receptividade à mediação.  

Quase todos os entrevistados mostraram-se muito receptivos à mediação e à 

conciliação. Dos nove, sete se disseram bastante favoráveis ao instituto – mesmo que em 

algumas dessas varas o respectivo uso não fosse tão frequente ainda. Desses nove, três 

frequentaram curso de sensibilização em mediação, promovido pelo Tribunal e ministrado por 

um magistrado baiano, conhecido professor e doutrinador sobre a matéria, André Gomma de 

Azevedo, que chegou a integrar o Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho 

Nacional de Justiça. No particular, achei interessante a observação feita por um desses 

magistrados, segundo a qual existiriam três tipos de juízes: (i) os que acreditam nos métodos 

                                                 
125 No intuito de preservar o anonimato de meus interlocutores, optei por referir a juiz ou juíza, indistintamente, 

pela letra “J” acrescida de número cardinal sequencial, na ordem em que realizadas as entrevistas. Assim: J1 – 

entrevistas realizadas em 06/07/2017 e em 29/11/2017; J2 – em 11/07/2017; J3 – em 09/08/2017; J4 – em 

10/08/2017; J5 – em 10/08/2017; J6 – em 22/08/2017; J7 – em 04/09/2017; J8 – em 03/10/2017; J9 – em 

09/10/2017. 
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de solução consensual dos conflitos; (ii) os que não acreditam; e (iii) os que não conhecem126. 

Algumas das manifestações favoráveis: 

Foi ótima essa mudança no código, eu acho que, para as varas de família, tem 

que haver sempre essa… abrir uma possibilidade, um leque grande de opções 

para que se possa chegar a um consenso, não só com relação propriamente a 

esse espaço de mediação, mas também com auxílio, como projetos que a 

gente tem, o Projeto Bem Me Quer de conscientização, de avaliação 

psicológica, de ajudar as partes. Eu acho que, quando uma família entra numa 

vara de família, ela, na verdade, não está pedindo uma solução em termos 

jurídicos, ela está pedindo ajuda. E essa ajuda a gente tenta fazer mediante a 

composição, restabelecendo o diálogo, fazendo com que uma parte 

compreenda o ponto de vista do outro e, de alguma forma, se a gente 

consegue restabelecer isso, aí sim a gente resolve a questão. [J3] 

Especialmente, eu acho ótimo a mediação. Obviamente, nós precisamos de 

uma infraestrutura melhor, no sentido de uma especialização maior dos 

mediadores, de uma até uma avaliação de cada mediador, talvez alguns 

conhecimentos, acho isso tudo muito importante. [...] mas eu sou 

inteiramente a favor, eu acho que isso vai desafogar muito o Judiciário, 

especialmente na área de família [...] envolve [...] questões que dizem 

respeito ao relacionamento do casal por uma questão de separação, ou por 

uma traição, ou por uma questão de pensão alimentícia, que vai resvalar nas 

crianças, então, a mediação oportuniza às partes várias discussões ao redor 

dos temas, dos conflitos, então, na mediação você tem essa facilidade que, 

numa vara de família, você não pode [ter]. Eu mesma, embora adore essa 

área e tenha uma enorme paciência com as partes, eu não posso disponibilizar 

todo o meu tempo para ficar fazendo diversas e diversas audiências para nós 

chegarmos a um acordo. Chega uma hora que eu tenho que decidir. E na 

mediação, você pode remarcar esses encontros. [J4] 

Sou amplamente favorável [...]. Entendo que a mediação e a conciliação são 

funções colaborativas da função judicante e um caminho positivo para tirar 

do Judiciário a solução dos problemas das pessoas. [J5] 

Na mediação, a gente consegue extrair o conflito das partes e a solução 

também parte delas, que eu acho que é o mais importante. Por isso que as 

causas mais complexas eu encaminho para mediação, pois as pessoas 

precisam pensar porque elas estão ali, elas precisam deixar fluir o que as 

levou àquele momento, e, consequentemente, qual é a melhor solução. Faz 

muita diferença. [...] Só vejo vantagens, não consigo detectar desvantagens. 

A desvantagem é não usar. A desvantagem é a gente ainda ter que convencer 

as pessoas [a usarem a mediação] [...]. [J6] 

Mas o que a minha percepção... das nossas práticas aqui tem mostrado é 

que… Eu não vou dizer que a mediação e a conciliação sejam relevantes só 

para o Direito de Família. Absolutamente. É importante, eu penso, para 

qualquer outra área de aplicação do Direito. Eu só acho muito difícil essa 

composição para o Direito Penal. À exceção ali dos crimes de menor 

potencial ofensivo [...] [J7] 

                                                 
126 Entrevista realizada em 06/07/2017. 
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Ah, eu acho que ajuda. Ajuda muito. Muito. [...] A mediação… A única coisa 

que eu posso dizer da mediação, que está acontecendo aqui do Tribunal é o 

retorno que eu tenho. E eu tenho tido, assim, alguns processos, vamos dizer, 

talvez… [...] metade dos processos que vão para a mediação… Alguns fazem 

acordo, mas não é assim uma coisa certa. Entendeu? [...] Até porque, 

dependendo do processo mesmo, as pessoas querem é manter a briga, 

entendeu? [J9] 

Os contrapontos oferecidos por aqueles magistrados mais reservados em relação à 

mediação normalmente decorrem da percepção de que tal instituto atrasaria a marcha 

processual, consequentemente delongando a prestação jurisdicional. Mas há outros pontos 

levantados também, como, por exemplo, o encarecimento do processo em razão do aumento 

de seu custo e uma perda de controle por parte do juiz: 

Eu vejo com uma certa reserva porque eu tenho reparado, na minha prática, 

que delonga muito o processo. Eu não sou contra, em si, à audiência de 

conciliação e mediação. Eu sou contra que ela inicie o processo. [...] Aí, eu 

comecei a ver o seguinte, pelo menos, na infraestrutura do TJ. A mediação é 

mais cara para as partes. É, porque o TJ exige um valor de custas mais alto. 

É, tem essa. A [sessão prévia de] mediação, atualmente, está mais distante 

ainda do que outubro, tá mais diferida no tempo. E o que eu acho pior: a 

mediação ignora o juiz porque ela fica marcando sessões continuadas, e os 

processos não voltam para o juiz. Não é? Nova sessão de mediação, nova 

sessão de mediação, não é? E o juiz perde o controle do processo. Não perde 

porque, se for processo físico, estão aqui os autos, e, se for eletrônico, o juiz 

também vê. Mas o juiz não vai ver na prática, né? Ele tem outros processos e 

ele está trabalhando por provocação, então, ele não vê nunca mais esse 

processo voltar. [...] marca mediação para dali a seis meses. É muito tempo.  

Aí eu acho que, na prática, o processo fica mais tempo suspenso do que seria 

possível pela suspensão consensual, que depende de ato do juiz... o juiz perde 

o controle sobre o processo. [...]eu não vejo muita vantagem da mediação, na 

verdade. Eu acho que atrasa mais o processo sem grandes vantagens. [J2] 

Olha, no momento, nós não temos usado bastante [a mediação], não. Eu 

porque… Não que eu tenha nada contra, não. Mas a gente tem… No meu 

caso.. Porque a lei diz que a gente tem que mandar direto, primeiro. O que 

acontece é que isso atrasa um pouco o processo. Porque é o seguinte: a 

mediação não é a conciliação, ela é outra coisa. E a mediação, ela pode ir se 

desdobrando, né? [...] Porque sabe o que acontece? Essas experiências... É o 

meu ponto de vista: aqui o tempo não urge, o tempo ruge, né? [...] porque 

essa gente precisa de uma prestação jurisdicional rápida porque é a família ali 

que está se desintegrando. Às vezes, uma criança que está mal posicionada, 

está sendo submetida a um ambiente que não é bom para ela. É, é uma série 

de problemas. Então eu acho que o que atrapalha um pouco é a quantidade de 

processos e o tempo, entendeu?  [J8] 

Curiosamente, esses magistrados menos entusiastas da mediação exerceram a 

judicatura na área cível por mais de 20 anos, antes de assumirem a titularidade em vara de 
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família – há menos de três anos. A observação se justifica, na medida em que esses 

argumentos são comumente vistos na praxe forense entre operadores (juízes, promotores de 

justiça, defensores públicos e advogados) do direito e do processo civil – assim entendido todo 

o complexo de matérias não-penais. Para muitos profissionais militantes nessa área, esses 

métodos apenas retardariam ainda mais a tramitação processual, já que o cotidiano forense 

demonstra a pouca disponibilidade das partes para esses mecanismos ou mesmo a sua 

insuficiência ou ineficácia prática. 

3.4.2. Preocupação quanto à formação dos mediadores judiciais. 

Nada obstante, o fato de os métodos autocompositivos serem bem vistos pelos 

juízes de família não significa irrestrita adoção da mediação para todo e qualquer caso, nem 

que o instituto já esteja pronto e imune a críticas. A boa formação e capacitação bem como 

constante aperfeiçoamento dos mediadores foi uma das preocupações verificadas no campo: 

Eu fico às vezes com certa restrição, sinceramente eu tenho, da qualificação 

dos mediadores. Eu acho que a mediação é uma coisa muito séria, muito 

difícil e a pessoa tem que estar muito bem preparada. Eu só descobri isso, 

inclusive, vou dizer, sinceramente, com o André Gomma lá, quando eu fiz o 

curso, que eu percebi isso. A importância da figura do mediador. Ele tem que 

ter exatamente isso, ele tem que ser muito bem qualificado, e eu não sei se há 

uma… eu não acho que mediador seja viável para qualquer pessoa. Eu acho a 

mediação um instrumento fantástico, mas desde que os mediadores saibam 

fazer exatamente o que eles estão fazendo. E é difícil. É difícil fazer 

mediação [...] [J3] 

Eu particularmente acho que tinha que ser feita uma avaliação dos 

mediadores. Eu acho que o mediador da área de família tem o perfil diferente 

do mediador de uma área cível, assim como os juízes. [J4] 

Eu acho que eles [os métodos autocompositivos] têm que ser aperfeiçoados. 

Melhorados. [...] Eu tenho a opinião de que eu acho que o mediador devia 

conhecer um pouquinho mais do processo, mas a lei não autoriza isso, 

entendeu? Não. Ele não sabe do processo. Ele sabe o que é, assim, mas eu 

acho que ele poderia conhecer um pouquinho mais. Não digo o processo 

todo. Ter uma ideia assim ó, Fulano quer isso, mas há... [J8] 

A boa ou má formação dos mediadores judiciais é um dos elementos que parece 

contribuir, de modo positivo ou negativo respectivamente, na percepção que os magistrados 

têm sobre as técnicas de autocomposição. 

3.4.3. Importância da solução adjudicada (sentença). 

Outrossim, a boa aceitação que esses instrumentos de solução consensual têm 

entre a maioria dos magistrados entrevistados não significa perda de importância da solução 
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adjudicada (sentença). Há situações em que é preciso haver a definição do processo mediante 

prolação de decisão imposta às partes por esse terceiro imparcial, seja porque se valem do 

processo para permanecerem vinculadas entre si, seja por razões de política administrativa 

judiciária, que impõe meta de resultados/produtividade: 

Chega uma hora que nós temos que nos limitar, tem que dar um basta porque, 

às vezes, as partes se alimentam da briga do processo, então, o juiz tem que 

ter um timing. Ontem mesmo, eu, infelizmente, peguei um processo que está 

aqui desde 2010, sem necessidade, que é tanto vai e volta, tanta petição, o 

volume, isso é porque eu tô em dia, o volume é muito grande, nós ainda 

temos os eletrônicos, então, nós não paramos. Na audiência, eu falei que 

“olha, eu vou abrir prazo para alegações, eu vou julgar mais, não dá mais”, 

porque as partes se alimentam da briga. Esse caso, por exemplo, eles não 

quiseram mediação. A gente não pode obrigar. Eles não querem, eles querem 

brigar. É o vínculo que se permanece através da briga. Isso existe também. 

Não é o vínculo através do amor, mas através da dor, do sofrimento, a 

discussão... [J4] 

Se não for interesse de conciliação e mediação, objetividade! Eu não vou 

ficar perdendo tempo com isso. É objetividade: mando citar e se manifestar, 

vejo documento, papel e aí, parte. Existem graus de complexidade que o 

CPC, ele vai desandar, e, olha que eu sou profunda conhecedora das 

vantagens da conciliação e da mediação, e sou uma fã incondicional. Fã. 

Incondicional. Mas eu tenho meu lado também objetivo. Então, imagina, isso 

acontece muito em união estável, você tem um reconhecimento de união 

estável, um conflito que você sabe que vai gerar consequência patrimonial, e, 

geralmente, reconhecimento de união estável é com falecido. A pessoa morre 

e aí, “olha, eu vivi com ele”, e aí é contra a família, então, você tem questões 

patrimoniais deste tamanho, relações que não existem entre essas pessoas, ou 

seja, aquela que se alega companheira e os descendentes ou os herdeiros do 

falecido. Então você vai mandar essas pessoas conciliarem ou mediarem o 

quê, a não ser cumprir norma? [...] E, às vezes, a gente nunca vai chegar 

numa audiência de conciliação, porque é perda de tempo, porque é questão 

patrimonial mesmo. Aí, pode ser que marque para dividir, mas tem casos que 

a gente nem chega a isso. [...] Sim, somos muito cobrados, muito cobrados. 

Nós temos estatísticas, nós temos que vencer, nós temos metas, todo mês nós 

temos que bater metas. Essa meta não vai querer saber se foi por mediação, 

se foi por conciliação. Ela quer saber o seguinte: resolveu? Porque eu tenho 

uma meta mínima, que é se entrar processo número X, eu tenho que resolver 

o mesmo número. Tem que empatar, no mínimo. [...] É muito pesado. [...] Eu 

tenho tempo para o processo. O CNJ exige que eu fique, no máximo, 4 anos 

com o processo. Eu tenho que resolver a vida da família em 4 anos. Então eu 

tenho que bater meta do CNJ. No máximo! É o que a gente chama de META 

2 do CNJ. Por exemplo, se eu tiver algum processo de META 2, ele vai ter 

que ter uma tarjinha me avisando porque eu vou ter que acelerar o 

conhecimento dessa causa porque eu tenho que julgar em 4 anos. [J6] 

[...] mas há uma pressão do tribunal. Há uma pressão, há. Até um juiz aqui, 

que eu não vou dizer o nome, disse que, na vara dele, entra menos coisa do 

que sai, que ele dá mais sentença do que recebe, né? [Então há realmente 
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uma determinação, há algum tipo de pressão?] Sim. [Da própria estrutura 

do Judiciário?] Para dar sentença, para todos os juízes. Todos os juízes. [J2] 

Como se nota das falas supramencionadas, a solução adjudicada dos conflitos 

ainda tem grande relevância, máxime quando há metas administrativas de produtividade 

impostas aos magistrados pelos órgãos superiores de controle. 

3.4.4. Distinção(ões) entre mediação e conciliação. 

Além de a mediação e a conciliação acontecerem em espaços distintos127 – as 

mediações são realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Capital e as conciliações nas salas de audiência das respectivas varas de família –, também 

foram bastante variadas as noções apresentadas pelos magistrados entrevistados a respeito do 

que consistiriam esses métodos autocompositivos e sobre quais seriam as respectivas 

diferenças, mesmo porque alguns desses juízes reconheceram não estar familiarizados com o 

tema, especialmente com a mediação. 

Mas me parece que duas características despontaram com maior evidência: (i) a de 

que, na mediação, não é possível ao mediador intervir sugerindo soluções, as quais caberão às 

próprias partes com a ajuda desse facilitador; e (ii) na mediação seria possível ao mediador 

adentrar em um campo mais pessoal, em um contato mais aproximado com as partes – o que 

seria vedado ao magistrado, em razão de sua imparcialidade. 

Quando eu assumi essa vara, eu não sabia qual era a diferença. É, eu nunca 

vi, em vara cível, mediação. Aí, a X me disse, eu não sei nem se isso é 

correto, que o mediador, ele tem mais autonomia para, digamos assim, 

bisbilhotar a relação jurídica das partes, né? [...] No meu conhecimento, que, 

nesse ponto é muito leigo, não consigo ver, assim, uma grande diferença 

[entre mediação e conciliação]. Vou fazer uma piada, até. Dizia-se que tinha 

um juiz alemão que dizia o seguinte “qual é a diferença da pena e da medida 

de segurança? É que a pena se cumpre nessa ala e a medida de segurança 

nessa outra ala do prédio”. [J2] 

É, a conciliação é diferente, acho que o objetivo é outro.  É o que eu vejo, na 

minha opinião, na conciliação o objetivo é fazer um acordo relativo àquele 

processo, então, suponhamos, eu quero uma pensão de dez mil reais e vejo 

que a outra parte ganha oito mil reais, então, o conciliador ali vai mostrar as 

questões processuais, se tem condições, se não tem condições, o que é que 

pode ser feito, vamos fazer um acordo aqui dentro dos limites do processo, 

talvez. Por isso que os conciliadores têm uma formação jurídica.. [...] Não sei 

                                                 
127 Conforme resumido em entrevista realizada em 10/08/2017: “a conciliação [se realiza] nas mesma sala de 

audiências que faço [audiências], na Vara. Mediação em salas especiais do Tribunal.”. Conforme destacado no 

texto, a pesquisa indicou que essas salas especiais estão reunidas em outro prédio (Lâmina V) do complexo 

judiciário, no Centro da cidade. 
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se o Tribunal, sinceramente, essa parte, mas os conciliadores precisam ter 

uma formação jurídica, então, eles sabem mais ou menos. Pelo menos, os 

meus conciliadores eu oriento: “olha, eu julgo dessa forma, normalmente o 

meu caminho, o meu entendimento é nesse sentido” porque as pessoas são 

conciliadores de determinada vara. [...] A mediação é diferente. Eu acho que 

a parte, o mediador, não vai tocar diretamente no processo. Ele vai remeter as 

partes ao conflito existencial ou que diz respeito às partes, às pessoas daquele 

sentir. Então, na realidade, eles podem vir aqui, por exemplo, suponhamos 

que eu seja mediadora e o processo nessa vara por uma questão de pensão 

alimentícia, mas, quando eu chego lá para sentar com uma parte, ela não vai 

falar sobre pensão, vai falar da mágoa que tem do passado pelo fim, e vai 

refletir outras coisas. Eu acho que o mediador tem que estar aberto para isso, 

sem intervir, sem deixar as pessoas colocarem os seus conflitos [....] 

[Enquanto o conciliador] Intervém. “Eu acho melhor você fazer isso”, diz o 

conciliador. “Eu acho que vai ser melhor isso”, pois está vinculado ao 

processo. O mediador, ao contrário, não pode dizer que acha melhor a parte 

fazer isso, é uma diferença sutil, mas importantíssima. [J4] 

Mediar deixa as tratativas para as partes; conciliar permite a intervenção de 

terceiros com sugestões. O mediador precisa fazer considerações que leve as 

partes a construir a melhor forma de resolverem o conflito. O conciliador 

trabalha com proposições diretas, sugerindo acordos possíveis. [J5] 

Na conciliação, você obtém um resultado para solucionar o conflito com a 

participação de um terceiro elemento, de forma ativa. Na mediação, não. Na 

mediação, a gente consegue extrair o conflito das partes e a solução também 

parte delas, que eu acho que é o mais importante. [...] Porque uma coisa que a 

gente trabalha na mediação, e é importante, é que o mediador não conhece as 

partes, nem o conflito, então, o processo não vai para ele, ele não tem que 

ficar lendo petição inicial porque a petição inicial é totalmente focada no 

interesse da parte que a redigiu. Então ele tem que extrair o conflito das 

partes, do que elas vão trazer efetivamente. Isso que é o bacana. [J6] 

[Sobre as diferenças entre a mediação e a conciliação] Eu acho que, antes de 

mais nada, a disponibilidade de tempo, né? É uma coisa um pouco prática 

mesmo. Você senta para uma sessão de conciliação uma vez, durante uma 

meia hora, ali, que se estenda um pouco mais, uma hora que seja, mas é um 

encontro, é uma oportunidade, enquanto que, na mediação, você tem 

naturalmente, pelo próprio conceito do instituto, alguns encontros em que a 

coisa pode vir num crescendo, a confiabilidade, a sensação de que tá… de 

que a escuta é verdadeira. De que a disponibilidade existe. Isso tudo me 

parece que, num primeiro momento, é a grande distinção. [...] eu sentia falta 

da possibilidade de um procedimento que fizesse sobretudo a mediação. 

Sobretudo. E a gente não tinha mecanismo. E aí é que eu me disse que o 

papel do juiz não pode, eu acho, por conta das limitações de respeito mesmo 

à imparcialidade, ao exercício da ampla defesa, do contraditório e tal, você 

não pode se imiscuir tanto no trato pessoal com cada uma das partes. E aí, 

por vezes, dava um certo dó porque a gente percebe que, se pudesse ter uma 

conversa menos formal, aquilo... talvez a gente conseguisse chegar, evoluir 

mais. [J7] 

Hum... eu consigo distinguir da seguinte forma, nem sei se essa distinção é 

muito certa. Mas eu acho que a mediação, eu acho que a mediação é uma 
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coisa mais técnica. E mais, como se diz, de deixar as pessoas mais à vontade 

e fazer com que elas cheguem às conclusões delas próprias, entendeu? 

Através de um trabalho técnico, né? Diferente da conciliação. Que é uma 

coisa mais superficial. [J9] 

Como se vê, as diferenças apontadas variam segundo a percepção de cada 

magistrado. Nada obstante, parece-me possível identificar duas diferenças mais notadas entre 

os juízes: (i) na mediação, não é possível ao mediador intervir sugerindo soluções; e (ii) na 

mediação seria possível ao mediador adentrar em um campo mais pessoal, em um contato 

mais aproximado com as partes, abordando questões que não exatamente aquelas objeto do 

processo. 

3.4.5. Os processos de família e a “objetividade” ou “subjetividade” das causas. 

Outrossim, ficou claro que, na visão dos entrevistados, a mediação é especialmente 

importante e/ou adequada na área de família, por ser esta uma área impregnada de emoções e 

sentimentos, denotando maior “subjetividade”, em contraposição com a área cível, mais 

“objetiva”, um campo no qual essa carga emocional não é marcante ou tão intensa ou a 

solução jurídica imposta por uma sentença resolveria o dissenso. A maioria salientou a 

insuficiência da sentença como meio de resolver os conflitos familiares; com ela soluciona-se 

ou extingue-se processos, mas não a questão que deflagrou o processo judicial. Existiria assim 

uma distinção entre o problema exclusivamente processual ou jurídico e o problema familiar, 

de natureza extrajurídica/extrapatrimonial: 

Vara de família é emocional. Vara de família mexe com outro bem. Tudo 

mexe com bens gravíssimos, né? E, no fundo, todas as varas de processo 

civil, se reduzem a dinheiro. [J2] 

É lógico que, na área de família principalmente… Não tenho ideia, mas eu 

acho que sempre seja bom. Mas, na área de família, eu acho essencial 

[mediação e conciliação]. Eu acho que a solução, só existe solução na área de 

família mediante soluções consensuais. As soluções adversariais nunca vi 

resultar em questões boas, quer dizer, você resolve o processo, mas não 

resolve a questão. [...] Eu acho que, quando uma família entra numa Vara de 

Família, ela, na verdade, não está pedindo uma solução em termos jurídicos, 

ela está pedindo ajuda. E essa ajuda a gente tenta fazer mediante a 

composição, restabelecendo o diálogo, fazendo com que uma parte 

compreenda o ponto de vista do outro e, de alguma forma, se a gente 

consegue restabelecer isso, aí sim a gente resolve a questão. Quando isso se 

rompe, rompe a confiança, não tem jeito, aí parte-se para as decisões 

judiciais, e elas vão apenas dar um encaminhamento jurídico, mas não vai dar 

uma solução, não [J3] 
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[...] porque a área de família envolve…. às vezes, a pessoa tem um problema 

com um filho que não é diretamente ligado ao filho, são questões que dizem 

respeito ao relacionamento do casal por uma questão de separação, ou por 

uma traição, ou por uma questão de pensão alimentícia, que vai resvalar nas 

crianças, então, a mediação oportuniza às partes várias discussões ao redor 

dos temas, dos conflitos, então, na mediação você tem essa facilidade que, 

numa vara de família, você não pode [ter]. [J4] 

[...] eu acredito que a gente tem que alcançar a pacificação pelas próprias 

partes, e não na sentença. Ainda mais na área de família, [onde] a sentença 

não resolve o problema. [...] Na Vara de Família, no que diz respeito à 

regulamentação de visita de filho, guarda de filho, não [a sentença não 

resolve]. Não. Eu dou uma sentença: “a guarda será compartilhada, o pai vai 

ter convivência com o filho nos seguintes períodos, a mãe nos períodos tais”. 

A mãe tranca a criança na casa, não entrega. Que sentença é essa? Aonde vai 

parar essa sentença? Ela não vai nem para uma moldura. Não vai. Então, 

existem temas da área de família... É claro que nós precisamos ter energia, 

em determinados momentos, até para conseguir corrigir as falhas lá na frente, 

as falhas das pessoas, dos relacionamentos. Então a firmeza é: “no dia tal, às 

tantas horas, é direito do pai estar com os filhos”. Aí a mãe, pega as crianças 

e desaparece. “Ó, no dia tal, às tantas horas, vai a polícia, vai não sei quem, e 

vai pegar as crianças porque a Sra., e a Sra. vai correr o risco de ter a 

inversão da guarda e perder a guarda dos seus filhos”. Aplicação de multa, 

então, a gente é enérgico, a gente tem medidas para compelir o outro a ceder. 

Mas você não resolve o tempo todo dessa forma. É aí que entra a mediação, a 

conciliação, né, e mais ainda a mediação. [J6] 

Não existe solução de conflito oferecida por um terceiro que vá apaziguar 

verdadeiramente um desencontro, vamos dizer assim, com a mesma 

eficiência, com a mesma eficácia que um conflito em que as próprias partes 

conseguem compor os seus interesses. Para a área de família, isso ganha uma 

outra perspectiva, muito mais relevante do que para qualquer outra área, 

porque me parece que.... assim: eu fui juíza de vara cível durante a maior 

parte do exercício da minha judicatura; no cível, você está lidando com 

patrimônio, com dinheiro, as pessoas podem até ficar, num primeiro 

momento, insatisfeitas, mas a tendência, até pela fungibilidade, vamos dizer 

assim, do patrimônio propriamente dito, na medida em que as pessoas 

evoluem e adquirem uma outra casa, aquela casa que ele perdeu já não fica 

tão importante, o dinheiro que pagou a mais do juros do financiamento 

bancário já ficou compensado, eventualmente, por um lucro que recebeu 

mais ali numa aplicação financeira. Enfim, a coisa vai se resolvendo pelo 

movimento natural da evolução patrimonial de cada um. Agora, em família, a 

coisa é muito diferente. A gente pode até ter alguns aspectos patrimoniais em 

alguns processos, evidentemente que a gente vai ter, mas, mesmo nos 

processos em que a gente discute a questão patrimonial, para fixação dos 

alimentos ou para partilha de bens, o Sr. sabe, a carga emocional é muito 

maior, sempre. Ela, inclusive, cega as pessoas, ela embota o raciocínio e faz 

com que as pessoas tenham mais dificuldade de encontrar a composição. 

Muito mais dificuldade. E aí, é que a imposição de uma decisão de um 

terceiro, que é o juiz, o papel que o juiz exerce no final das contas, ela não 

resolve o conflito mesmo. Ao contrário, ela pode resolver aquela lide, mas 

ela naturalmente vai gerar uma outra. Porque as partes não saem satisfeitas, 
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né. Claro, ninguém sai nunca satisfeito com decisão judicial. [...] É um trato 

muito mais pessoal [no direito de família], né. Com os problemas [J7] 

Só que Vara de Família, toda… Sempre que alguém faz uma ação é porque 

está brigando com alguém. Mas aqui… a gente briga é no sentido formal da 

palavra. Mas aqui [em vara de família] é briga mesmo. A pessoa está 

revoltada querendo se vingar. É uma situação muito, muito peculiar. [...] 

Porque ou você faz acordo ou dá sentença, né? E o acordo é o ideal, sem 

dúvida alguma. Mas isso aí é indiscutível. É indiscutível. O acordo porque… 

Eu tento explicar para eles [os litigantes em um processo judicial] que [n]o 

acordo eles é que vão decidir. [Reflete a vontade deles. É isso que a Sra. 

acha?] Exatamente. Mas aquilo [a sentença] vai refletir a minha visão da 

coisa que pode não ser a de nenhum dos dois lados, né? Mas, às vezes, existe 

muito rancor, muita coisa e tal. [J8] 

Não adianta terminar o processo. Sabe por quê? Não, ainda mais em vara de 

família. Não adianta você “ah, esse processo acabou”. Mentira. Primeiro, que 

você vai causar um transtorno na vida das pessoas e não vai acabar. Isso vai 

voltar na forma de outro processo, entendeu? Processo de vara de família... 

Por isso que é diferente, eu acho, de qualquer outra vara. E eu acho que, às 

vezes, é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E, geralmente, a 

grande maioria desmerece o trabalho de vara de família [...] No entanto, é 

mais difícil porque não basta você acabar o processo. Você para dar aquele 

processo como acabado, ele tem que ter sido trabalhado antes. Por isso que, 

às vezes, quando as pessoas acabam fazendo um acordo… “Ah, não, de 

alimentos pode ser tanto, vai ser isso, vai ser aquilo.”. Eu vejo que aquela 

coisa está resolvida, mas eu vejo que eles ainda têm outras complicações… 

Aí eu mando para a [o setor de] Psicologia. Porque às vezes é uma 

oportunidade, entendeu? Depois não vai acontecer mais. [J9] 

Assim, na percepção dos entrevistados, as causas de família muitas vezes são 

impregnadas de elementos extrajurídicos, de natureza extrapatrimonial (ex: emoções, afetos, 

sentimentos) cujo enfrentamento ou problemática não é necessariamente solucionada pela 

sentença. Em outras palavras, os magistrados parecem conscientes da insuficiência da 

sentença para a solução de conflitos familiares subjacentes às causas levadas ao Judiciário. 

3.4.6. Outras nuances das causas de família: “complexidade”, “hostilidade” etc. 

Tema igualmente relacionado ao conteúdo acima exposto concerne à variação da 

noção de “complexidade”, algumas vezes tomada exclusivamente sob o aspecto técnico-

jurídico e, nesse caso, explicando a maior dificuldade das causas cíveis em relação às causas 

familiaristas; outras, tomada no que eu diria de sentido prático, para salientar o maior grau de 

dificuldade das causas de família comparativamente às cíveis; e em outros momentos, 

aproximando-se ou dissociando-se das ideias de litigiosidade e hostilidade. 
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[...] porque eu acho que é uma vara [a de família]... eu faço uma piada, de 

que é uma vara de menos “magia negra” do que a vara cível, pois a vara cível 

tem desconsideração da personalidade jurídica, que mais, inversão do ônus 

da prova a toda hora, prejudicial interna, prejudicial externa, prejudicial 

homogênea, é muito cansativo, é muito cansativo. Mas eu já havia 

substituído Vara de Família, mas nunca titular, essa é a minha primeira vez. 

[...] Eu não sei se é porque eu venho de vara cível, que é muito mais 

complexa, eu não acho aqui complexo, né? Então, é muito mais fácil. Às 

vezes, eu prefiro dar uma sentença do que ficar sete horas numa audiência. 

[J2] 

Processo de vara de família [...] é diferente, eu acho, de qualquer outra vara. 

E eu acho que, às vezes, é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E, 

geralmente, a grande maioria desmerece o trabalho de vara de família tanto 

que o juiz de vara de família, ele, né, as pessoas têm uma ideia de “ah, [é juiz 

de vara de família] quem não sabe Direito”. Quem não entende bem [de 

Direito], quem não gosta, então, é quem vai para vara de família. [...] No 

entanto, é mais difícil, porque não basta você acabar o processo. Você, para 

dar aquele processo como acabado, ele tem que ter sido trabalhado antes. Por 

isso que, às vezes, quando as pessoas acabam fazendo um acordo… “Ah, 

não, de alimentos pode ser tanto, vai ser isso, vai ser aquilo.”. Eu vejo que 

aquela coisa está resolvida, mas eu vejo que eles ainda têm outras 

complicações… Aí eu mando para [o setor de] Psicologia. Porque às vezes é 

uma oportunidade, entendeu? Depois não vai acontecer mais. [J9] 

Eu procuro, assim, eu procuro ficar com os casos menos complexos, tipo de 

rotina, que a gente tem casos de rotina. Então, quando a gente percebe que 

está dentro de uma rotina, não detecta, imediatamente, um conflito 

exacerbado, a gente encaminha para a conciliação. [...] Quando eu percebo 

que, dependendo das partes, o conflito é uma coisa mais elaborada, que há 

necessidade de uma figura mais austera, então, eu marco a conciliação 

comigo, eu mesma faço a conciliação. Às vezes, nem isso. Pela própria 

petição inicial, eu já detecto. [...] Eu estou dizendo isso, assim, 

objetivamente. Existem outras situações, por exemplo. Existem situações que 

eu nem vejo porque, só pela narrativa dos fatos, pelo volume de provas que 

eu já tenho nos autos, eu nem vejo as partes, eu já remeto direto para 

mediação, porque o grau de complexidade é tão elevado, que eu preciso de 

um profissional muito gabarito para fazer o quê? Como eu vou dizer? Fazer a 

limpeza, fazer a faxina, depois, eu entro, mas aí a casa está arrumada. 

Entendeu? [...] Eu tenho três níveis de dificuldade. O primeiro nível, 

conciliação; o segundo nível é conciliação comigo; e o terceiro nível, quer 

dizer, o mais elevado, mediação. [J6] 

E eu penso que, então, hoje a gente tem uma alternativa importante para 

casos mais delicados, casos que exijam realmente… E a delicadeza do caso 

vai ser determinada mesmo pela pessoalidade dos envolvidos naquela lide, 

porque é sempre essa coisa da litigiosidade mesmo, né? [...] Em alguns casos, 

a gente tem encaminhado para tentativa de mediação, quando a gente percebe 

que a coisa é mais... mais litigiosa mesmo, né? Muitas vezes, não é nem a 

complexidade… Porque a complexidade também não vai também se resolver 

na mediação. A complexidade, muitas vezes, é de natureza puramente 

técnica. Mas acho que a mediação é muito mais para litigiosidade [...] [J7] 
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Eu não tenho usado muito a mediação não. Mas as vezes que eu fiz a 

mediação tem dado certo. Tem. Nessas questões de alimentos, de guarda, 

guarda não complicada… Existe. Por exemplo, casais que já chegam “não a 

criança vai ficar...”. A guarda, agora, é compartilhada, então, sendo 

compartilhada, vai morar com a mãe, aí surge uma discussãozinha, questão 

da visita, ou vai morar com o pai, mas que não há aquele ambiente muito 

hostil. Aí vai. Quando a gente sente que o ambiente é muito hostil, aí não dá. 

Não, ele [o caso], às vezes, vai para a mediação e volta com o ambiente 

hostil. Eu digo, aí, eu prefiro fazer eu mesma a conciliação. Aí, ele nem vai 

pra conciliador, nem nada. [J8] 

Portanto, outras ideias estão associadas também às causas de família, tais como o 

de “complexidade”, cujo sentido pode variar para se explicar (i) a maior dificuldade técnico-

jurídica das causas cíveis ou (ii) a maior dificuldade das causas familiaristas, em razão de 

outros elementos extrajurídicos; ou, ainda, (iii)  para se aproximar ou se dissociar das ideias de 

litigiosidade e hostilidade. 

3.4.7. O perfil do juiz na adoção da mediação. 

Outro ponto destacado por alguns dos entrevistados refere-se ao fato de que a 

utilização ou apoio aos institutos da mediação e da conciliação depende do perfil do operador 

do Direito em geral e do juiz em particular. Embora não se tenha definido ou apresentado o 

conteúdo ou caracteres desse perfil, pareceu-me que com isso meus interlocutores queriam se 

referir a uma qualidade ou atributo pessoal, a uma sensibilidade individual do magistrado que 

o tornaria mais suscetível e/ou propenso à escuta e ao diálogo, ao entendimento sobre e entre 

as pessoas, isso tudo o tornaria, pois, mais voltado aos métodos de solução consensual de 

disputas. Nesse contexto, apontaram-se algumas práticas ou habilidades específicas 

necessárias, como, por exemplo, querer ouvir atentamente as partes, deixando-as falar mais 

livremente; não substituir os parâmetros de valores dos litigantes por seus próprios parâmetros 

etc.  

Eu acho que existem pessoas que têm mais…. Eu não me sinto vocacionado 

para isso [conciliação]. Eu acho que existem pessoas que têm mais traquejo 

para conciliação do que outras pessoas [...] Então, isso também é um pendor 

pessoal, um pendor individual. Umas pessoas gostam mais… Eu já gostei 

mais, para dizer a verdade. Quando eu era de vara cível, eu gostava daqueles 

meandros. [...] As varas cíveis foram ficando cheias de coisa chata, por 

exemplo, telefonia, juros de banco, previdência privada. Eu falei cadê o 

processo clássico que a gente aprendeu? Dano infecto, relação possessória de 

imóvel, só tem chatice de consumidor. Então, por exemplo, eu não gosto de 

audiência muito longa porque eu acho que é injusto com as partes e é injusto 
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com o juiz. O juiz tem que olhar a floresta, e não a árvore. Os processos que 

o juiz não está despachando, né? “Ô, consegui um acordo.”. Mas a que 

preço? Ficou o dia inteiro de produtividade em cima de um só caso, né? “Ah, 

mas eu alcancei a felicidade”. [...] Sou contra. [J2] 

Eu acho que isso [a utilização dos métodos autocompositivos] depende muito 

da formação de cada um, não tanto dos instrumentos existentes. [...] É, eu 

sempre tive essa preocupação de tentar entender que ali são pessoas, e que 

você não pode levar a sua realidade. O juiz não pode levar a sua realidade 

para o outro. Ele tem que compreender qual a realidade do outro. Eu não 

posso impor meus valores, o que eu acho certo, o que eu acho adequado, não. 

O que eu acho adequado para mim vigora para mim e para as minhas 

relações pessoais, agora, eu tenho que descobrir o que é adequado para os 

outros e para aquela relação que está estabelecida ali. Os meus parâmetros, os 

meus valores, os meus padrões, são meus. Eu tenho que me despir. O que é 

difícil, claro, mas eu tenho e faço isso, e passar a ver o que eles acham, e 

entendo os interesses deles, e tento encaminhar as coisas de acordo com esses 

interesses, valores e padrões deles. Porque eles é que vão vivenciar aquilo. E 

eles é que sabem como vivenciar. Eu posso achar que tenha que ser diferente. 

[J3] 

É o meu perfil. E o meu perfil é de escutar... eu tenho a sensibilidade, eu 

gosto de escutar as pessoas, acho que elas gostam de ser ouvidas. Eu acho 

importante que uma parte chegue aqui e vá ser ouvida pelo juiz, então, ela 

não vai chegar aqui como um objeto, “eu quero 10 mil”, não. Ela vai: “Dra. 

eu posso falar?” e eu digo que pode e dou a oportunidade para a outra parte. 

[J4] 

[...] o sentimento meu é de que é personalíssimo [o emprego da mediação e 

da conciliação]. Não adianta você me colocar numa sala e me dar todas as 

técnicas de conciliação e mediação, se eu não estou com vontade de utilizar a 

ferramenta. É perfil. Então, para quem não tem perfil, vai continuar sendo o 

que eu era no meu primeiro dia [de magistratura], achando que é 

objetividade: “tá com razão, dou sentença”, digo quem é que tem direito e 

acabou, entendeu? Então é questão de… eu vejo como perfil porque ninguém 

me exigia nada. Partiu de mim. [...] [J6] 

Não, eu tenho feito muito acordo. Eu também faço os meus acordos. Eu 

também na minha… Hoje eu vou fazer audiência e vou tentar puxar um 

acordo. Eu sou boa de acordo. Eu sou. Eu insisto. Eu tenho muita paciência, 

vou levando. Eu tenho tido bons resultados. [...] Por isso que eu gosto muito 

de fazer as audiências… Nisso eu e o promotor combinamos de fazer os 

processos grandes. O quê que tem por trás desse processo que ele não anda, 

que ele empaca, não sai do lugar, tem 300 petições e não se chega a lugar 

nenhum. Então você tem que ver… Muitas vezes você vê que por trás 

daquilo ali tudo tem uma outra coisa aí que... Enfim. Essa técnica de você 

ouvir, olhar, prestar atenção é muito importante. Eu gosto muito de fazer 

isso. [J8] 

Ainda nessa linha de ideias, alguns magistrados salientaram como sendo um traço 

de sua personalidade a sensibilidade para as questões mais humanas ou um gosto natural por 

assuntos referentes a pessoas. O seguinte trecho exemplifica e resume essa colocação:  
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[Minha área de predileção] Sempre foi a área de família. Como eu disse ao 

Sr. antes, eu tenho formação em Psicologia, eu me formei em bacharel e 

licenciada [...], só não fiz o último ano de formação porque eu poderia [...] 

fazer mais um ano para ter um consultório especificamente... É, poderia 

clinicar, mas eu me formei nessa área. Fui para a área jurídica, gostei muito e 

me identifiquei com a vara de família, por motivos óbvios, tinha muita 

ligação com o meu tipo de pessoa, com o meu gosto natural, que é o ser 

humano, eu gosto muito de pessoas. [J4] 

A personalidade do magistrado – ex: uma sensibilidade ou gosto pelo diálogo ou 

para a compreensão do ser humano – também é fator decisivo, na percepção dos magistrados, 

para a adoção/promoção ou não dos métodos autocompositivos no processo, notadamente a 

mediação. 

3.4.8. Relação entre “tempo do processo” e “tempo das partes”. 

Também merece registro a observação sobre as diferentes percepções acerca da 

relação do “tempo do processo” – isto é, a exigência de uma duração razoável dos trâmites de 

uma ação judicial, desde sua propositura até sua extinção definitiva (com a solução do 

problema levado à consideração do Judiciário) – com o “tempo das partes”, ou seja, do lapso 

temporal necessário para que elas possam compreender e superar o que se passa com e entre 

elas, inclusive, eventualmente, mediante solução consensual. 

Esse contexto sofre o influxo de vários fatores distintos, como, por exemplo, a 

exigência administrativa de produção de resultados, com prolação de sentença pelos juízes, em 

contraposição com a complexidade dos casos de família; a percepção de alguns magistrados 

de que a solução jurídica do conflito não significa a extinção do problema subjacente e que, 

portanto, muitas vezes as partes voltam a judicializar suas questões em outros e novos 

processos. Aliás, essas dificuldades do “tempo” não se referem apenas aos processos, mas 

também às mediações judiciais (realizadas no âmbito judiciário) e extrajudiciais (realizadas 

fora do Poder Judiciário), pois como salientam Fernando Gama e Irineu Soares (2013, p. 239) 

“[...] percebe-se que o tempo da mediação judicial é controlado pelo Tribunal, enquanto o 

tempo da mediação em Rio das Pedras depende da disponibilidade e desejo dos mediados.”. 

E disso resultam posicionamentos eventualmente antagônicos: um, defendendo a 

imposição da lógica processual, mediante controle do respectivo procedimento pelo juiz, rumo 

à solução por sentença; outros, priorizando o tempo das partes, sem preocupação com 

estatística ou pressão administrativa interna. Para os demais, conquanto reconheçam a 
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importância do tempo das partes, a duração do processo também é monitorada, especialmente 

para se atender às metas administrativas impostas pelo Tribunal e pelo CNJ, em um equilíbrio 

nem sempre muito fácil de se alcançar. 

[...] há processos de guarda, de regulamentação de visitas, que eu digo que 

são o elo fraco da jurisdição de família, porque demoram muito. O MP pede 

muita diligência que, às vezes, até para indeferir a diligência, se você 

indefere, manda de volta pro MP, tudo isso, a tal criança ou adolescente vai 

ficando maior, e não tem mais interesse em ficar com o pai, quer ir para sua 

turminha, então, um processo de guarda ou regulamentação de visita que dura 

3 anos, para mim, já está meio morto. [E o que o Sr. faz nesses casos?] Olha, 

ou eu forço a barra para dar logo a sentença. [...] O trabalho do juiz é 

solucionar a lide, dar a cada um o que é seu de direito. Mas também há uma 

grande pressão dos tribunais para os juízes darem sentenças. Então, por 

exemplo, eu não acho legal o juiz, que, a pretexto de criar a felicidade geral 

das famílias, não chega nunca a uma sentença [...] Eu não acho legal o juiz 

que fica querendo dar uma de sociólogo, querendo dar uma de assistente 

social, psicólogo, mãe de todos, entendeu? Benfeitor geral. Eu não acho isso 

legal porque eu acho que isso desborda da função do juiz, o juiz não é para 

isso, né? [O juiz julga?] É, assim, até já li uma frase, que parece que foi 

atribuída a um jurista espanhol [Joaquim] Dualde, que diz assim “Direito de 

Família só existe onde não há amor”. [...] Porque se não, como é que você 

explica você ter pedido uma sentença para o juiz e o juiz fala assim “você 

pediu uma sentença e eu te dou uma banana”, por assim dizer, né? E teve um 

caso aqui que eu deferi em novembro e as partes estavam faltando direto ao 

Bem Me Quer, eu cassei o Bem Me Quer, o tal projeto Bem Me Quer, eu 

cassei, falei “acabou, venham para sentença” porque senão eu não cumpro o 

meu dever constitucional, eu fico preocupado porque eu não quero autos em 

excesso. Eu quero que o acervo da minha vara diminua, não por razões de 

estatísticas, porque meu salário não oscila, mas há uma pressão do tribunal. 

[J2] 

Eu acho que isso depende muito da formação de cada um, não tanto dos 

instrumentos existentes. Eu falo isso até porque, por exemplo, eu sempre 

discuti essa questão do tempo de processo. O tempo de processo não dá para 

você calcular antes, se não em virtude da relação entre as partes. Por 

exemplo, eu tenho processos que demoraram aqui muitos anos, mas estava-se 

buscando uma solução. Então, você não dá para prever antes que esse 

processo vai demorar três, quatro anos e vai ser bom. Se você está num 

caminho, o que importa são os resultados que você obtém ao longo do 

caminho. [...] O tempo das partes é diferente do tempo do processo. Ah, 

demorou isso? Demorou. Mas era para andar rápido? Porque se você andasse 

rápido, você ia criar  uma ruptura. Então, quer dizer, isso tudo foi no [código 

anterior] [...]  então, depende muito da sua formação. Isso existe, isso está no 

código? Não, não está, você marcar essas audiências de tempos em tempos 

verificando? Não, mas a gente marcava. A gente estabelecia algumas regras 

para durar durante algum tempo, depois a gente fazia uma audiência de 

avaliação do processo, monitorando. Aí vai, vai, evoluindo não vai? tem 

algum problema? não? vai, e, se tem algum problema, a gente tenta consertar 

o problema; enfim, a gente tem feito assim. No tempo, eu nunca fiquei muito 
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preocupado com tempo, até porque as partes também não estavam em 

indisposição com isso. O tempo é natural da evolução da questão. Não tinha 

decisão judicial. Não é que não tivesse, até tinha, mas não era de caráter 

definitivo, como a vida não é definitiva; então, nem visitação, nem alimentos 

é definitivo, então não adianta, porque se você julgar definitivo aqui, ali você 

vai ter um outro processo para mudar aquilo que foi decidido aqui. [...] 

inclusive sobre isso, na época, teve uma época em que isso foi cobrado muito 

pelo presidente do tribunal [...]. Ele queria tempo. Eu levantei o dedo e falei 

“na minha vara, não, eu não estou preocupado com o tempo, eu não vou ter 

preocupação com o tempo, eu não quero saber do tempo, eu quero perseguir 

solução para o problema”, eu não estou lá para... Eu acho que ele não tem 

exatamente a visão de família... Porque ele é cível, estava no tribunal, tinha 

que dar uma resposta pública. E é engraçado porque, a cada processo que eu 

tenho, eu não me preocupo com estatística, eu me preocupo com as partes. 

Eu acho que só tem uma pessoa que pode me cobrar alguma coisa, que são as 

partes. Eles só. Só. Eu vejo eles e me preocupo com eles. O resto eu não me 

preocupo. [J3] 

Eu sou preocupada com o conflito, não é com o processo. Eu tenho que 

prestar até mais atenção em quantas sentenças eu dei ou não foi dada. [A Sra. 

está mais ligada no...] Nas partes, eu fico muito preocupada, com criança... 

É, eu acho que nós temos que nos colocar ali ao lado da parte, é um ser 

humano que eu estou tratando. [Sobre a importância do tempo das partes e/ou 

do processo] Ah, como eu acabei de responder, é o tempo das partes. Chega 

uma hora que nós temos que nos limitar, tem que dar um basta porque, às 

vezes, as partes se alimentam da briga do processo, então, o juiz tem que ter 

um timing. [J4] 

Consideramos os dois [o tempo do processo e o tempo das partes]. Um 

processo longo pode ser tão injusto quanto não aguardar que as partes se 

restabeleçam para compor o conflito. [J5] 

Sim, somos muito cobrados, muito cobrados. Nós temos estatísticas, nós 

temos que vencer, nós temos metas, todo mês nós temos que bater metas. 

Essa meta não vai querer saber se foi por mediação, se foi por conciliação. 

Ela quer saber o seguinte: resolveu? Porque eu tenho uma meta mínima, que 

é se entrar processo número X, eu tenho que resolver o mesmo número. Tem 

que empatar, no mínimo. Então, se eu receber 250 processos, eu tenho que ter 

250 sentenças. [...] Então, veja, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente 

não pode causar prejuízo para a parte, entendeu, então, eu tenho que atender 

as minhas metas, eu tenho que … Hoje, eu não tenho mais uma preocupação 

com estatística, eu tenho uma preocupação com a melhor solução. É a melhor 

solução. E, dentro da melhor solução, eu ainda tenho que atender meta, tenho 

que atender meta, então, equacionar isso, para nós, é bem complexo. Eu 

tenho tempo para [concluir] o processo. O CNJ exige que eu fique, no 

máximo, quatro anos com o processo. Eu tenho que resolver a vida da família 

em quatro anos. Então eu tenho que bater meta do CNJ. No máximo! É o que 

a gente chama de META 2 do CNJ. [...] Por exemplo, se eu tiver algum 

processo de META 2, ele vai ter que ter uma tarjinha me avisando porque eu 

vou ter que acelerar o conhecimento dessa causa porque eu tenho que julgar 

em quatro anos. E, às vezes, a família não está pronta em quatro anos. [E, 

nesse caso, é caso de sentença?] Sim, eu vou te falar, é aquela coisa, são 20 
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anos de magistratura, né. Chega uma hora que a gente tem que fazer opção. 

Eu vou fazer opção pela melhor solução, o que eu achar que é a melhor 

solução [...] [J6] 

Aqui o tempo não urge, o tempo “ruge”, né? O tempo “ruge”. Você fica 

tendo que dar conta daquilo tudo e… É porque essa gente precisa de uma 

prestação jurisdicional rápida porque é a família ali que está se 

desintegrando. [J8] 

Das entrevistas com os juízes de família, percebi sua grande dificuldade em 

equilibrar o “tempo das partes” com o “tempo do processo”, especialmente pelo fato de este 

ser fortemente impactado pelo controle administrativo-funcional dos órgãos judiciários 

superiores (seja do TJRJ seja do CNJ) .  

3.4.9. Importância dos resultados. 

A percepção sobre os resultados também reflete o modo como os juízes 

compreendem a mediação e a conciliação. Algumas das considerações direcionam-se 

principalmente à mediação, que é o instituto recentemente incorporado à legislação brasileira e 

ao qual os operadores do Direito ainda estão se adaptando. De modo geral, os mais otimistas 

ou entusiastas dos métodos consideram que os resultados com a mediação são positivos – 

embora a respectiva utilização ainda não seja possível de quantificar ou não haja consenso 

nem clareza sobre o que quantificar (número de sentenças ou recursos, por exemplo); os mais 

ligados ao processualismo não enxergam resultados significativos na mediação; já a 

expressiva maioria dos entrevistados indica a conciliação – notadamente quando realizada por 

eles próprios – como o meio de maior eficácia na obtenção de acordo entre as partes. Aliás, 

este é outro aspecto dessa visão acerca dos resultados: eles são avaliados à luz da obtenção de 

acordo, i.e., resultado significa alcançar a composição entre os litigantes e, pois, a extinção do 

processo. 

Eu não gosto, volto a dizer, desse negócio de começar pela conciliação, mas 

tenho feito em todos porque todos estão optando pela conciliação. [...] [A 

mediação] Não tem tido [grandes vantagens]. Não tem tido. Num computo 

geral, não... 50%. Porque, por exemplo, se eu mandei dois, eu mandei muito 

pouco. Mandei muito pouco, mandei muito pouco. A mediação tem mais 

resultados que o Bem Me Quer. Tem mais resultados que o Bem Me Quer, 

mas não vejo também, para dizer a verdade, assim, “ó, a mediação tem sido 

mais frutífera do que a conciliação para me arrancar acordos”. Estou vendo 

só por esse aspecto. [Só pela possibilidade de acordo.] Só por esse aspecto. 

[A mediação tem surtido algum efeito] mas não melhor que a conciliação. 

[J2] 
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Olha, em alguns casos, sim [a mediação tem sido eficiente]. Em outros casos, 

não. Então, eu não tenho uma média assim para te dizer, mas eu já fui bem 

surpreendido, alguns casos que eu pensei, assim, que tinha uma visão que era 

meio complicado, eles conseguiram alinhavar, de forma adequada, algumas 

coisas. Mas, por exemplo, teve um acordo que outro dia veio e eu não 

consegui entender qual foi o acordo, sinceramente, não dava para você 

entender o que estava escrito. Se você me perguntar o que eles acordaram, eu 

não sei. E não estou falando de mim, não. As secretárias viram e não 

entenderam. “Dr., o que eles acordaram aqui?”. Eu não sei. Então, foi o 

primeiro, bom, desde que começou, este é o primeiro caso, talvez seja uma 

exceção, mas estou dizendo que existe e estou te falando porque foi essa 

semana. [...] Mas já vi também coisas boas, coisas muito boas, muito boas 

mesmo, bem feito, bem alinhavado, questões mais amplas, de vários 

processos. Inclusive, me ligaram do CEJUSC perguntando se poderiam 

homologar no meu processo aqui questões de outras varas. Pode, pode 

englobar tudo, não tem problema nenhum. Então, tem coisas boas, mas a 

gente, de repente, tropeça numa coisa dessas. Agora, a gente não tem, a gente 

não trabalha com estatística, né? Eu acho que você tem que calcular quantos 

processos chegam e quantos fazem acordo. [J3] 

[A Sra. tem percebido se os processos estão sendo bem atendidos com a 

mediação?] Não, não tenho. [Nem a mediação, nem a conciliação?] Não. 

[Ou a conciliação a Sra. já tem um pouco mais de...] ... a conciliação é mais 

fácil porque é o processo que tá aqui, chega mais, é rápido, né? A conciliação 

funciona muito. Quer dizer, funciona... Dentro do limite, funciona. E acho 

que a mediação também, já me deram notícias, mas, para ser sincera, eu 

ainda não tive, eu não tenho uma quantidade que eu diga para o Sr. seja 

significativa. Ainda não. Talvez até porque os processos realmente estejam 

começando a ir agora. Acho que agora... que está se estruturando, entendeu? 

Embora já exista a mediação há algum tempo, é uma dificuldade para o 

Desembargador Cesar Cury organizar, acertar, coordenar, é muito 

complicado. Porque têm várias varas, vai daqui, vai para lá. Tem muitos 

mediadores que estão desanimados porque não recebem, né, e eles se 

esforçam muito para ir. [J4] 

[Na avaliação da Sra., a mediação tem produzido resultados?] Creio que 

sim, porém não tenho dados agora. [J5] 

A predominância é a conciliação porque, como eu disse, os casos mais 

graves, eles são em diminuta proporção. Entendeu? A gente tem… 

Geralmente, está ligado à guarda e visitação de filhos, que são as que trazem 

maior grau de complexidade e que exige de nós um maior esforço para 

solucionar, porque aí tem a equipe técnica, você precisa da participação da 

Sociologia... Da assistente social e também da psicóloga, do psicólogo, nós 

precisamos desses parceiros, muito, muito, então, há um volume grande 

nessa área. Agora, isso sabe que é em Capital né? Por exemplo, no interior, 

onde eu trabalhei, fiquei anos, lá em Campos, eu quase não tinha problema 

de guarda e visitação de filhos. 60% da minha vara era alimentos [J6] 

Mas o que tem acontecido é que, nesses processos [ação de alimentos em que 

a audiência é realizada pela própria magistrada], então, no mais das vezes, a 

gente consegue acordo, em quase todos eles. [A Sra. tem alguma estimativa?] 

A minha estimativa vai ter que te dizer o seguinte: eu tenho perfis diferentes. 
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Eu tenho uma pauta em que eu tenho advogados particulares e uma outra em 

que eu tenho defensores públicos. Os resultados variam, por incrível que 

pareça. Variam barbaramente. Então, eu vou lhe dizer, com toda 

tranquilidade, que, na pauta de advogados particulares, eu faço 50% de 

acordos. Enquanto que, com a pauta da Defensoria, eu faço entre 80… Num 

dia ruim, eu faço 70% de acordo. Num dia ruim, mas 80% é a média. [J7] 

Eu acho que eles [métodos autocompositivos] têm que ser aperfeiçoados. 

Melhorados. Mas ajudam. Eu tenho… Com relação à conciliação, eu tenho 

obtido muito bons resultados aqui com os conciliadores. Eu não obtinha no 

cível, mas aqui eu tenho obtido bastante bom resultado com a 

conciliação.128[...] Eu sou péssima com números. Mas eu acho que eu consigo 

uns 60%, com certeza. Talvez um pouco mais. 60% eu sei que eu consigo. Eu 

tenho tido bons resultados até em processos complicados, aqueles que parece 

que não ata nem desata, mas a gente consegue. [J8] 

Mediação? Eu faço sim. Em, por exemplo, reconhecimento de união estável. 

Entendeu? [E tem ajudado?] Tem. [J9] 

Das falas supracitadas está claro que, para os entrevistados, os métodos 

autocompositivos têm por finalidade a obtenção de acordo entre as partes, não entrando em 

consideração o (res)estabelecimento ou não do diálogo ou da fluidez da comunicação entre os 

litigantes. 

3.4.10. Impactos da mediação no processo: agilização ou atraso. 

Outra questão mencionada em algumas das entrevistas refere-se aos impactos dos 

métodos na prestação jurisdicional: uns percebendo que esses mecanismos a aceleram; outros 

acreditando atrasá-la.  

[...] eu não vejo muita vantagem da mediação, na verdade. Eu acho que atrasa 

mais o processo sem grandes vantagens. [J2] 

[Os métodos autocompositivos] Ajudam [na celeridade processual] porque, 

na medida em que você tem uma solução que é buscada e encontrada pelas 

próprias partes, você vence uma etapa. Você vai perder um tempo maior na 

fase cognitiva do processo, mas você vence uma etapa. Da instrução, que 

pode ser extremamente... Custosa, no sentido mais amplo da palavra. Você 

ganha um tempo dos prazos recursais, que são terríveis, e aí, nesse sentido, o 

código é muito pior porque ele estende os prazos muito mais. E aí, o 

resultado, em termos de celeridade, me parece que são muito mais positivos.  

Agora, pode acontecer… Eu tenho um outro processo, em que duas mães 

litigam pela guarda e visitação de uma criança. [...] Então, assim, a mediação 

se estendeu, não resultou positivo e a gente não conseguiu vencer o prazo da 

instrução.  Me parece que sim [que é um caso excepcional], fora da curva. É 

o que eu estou lhe dizendo, pode acontecer, a mediação não resultou na 

                                                 
128 Como um todo. Mas lembrando que a conciliação aqui é feita tanto por conciliador como pelo próprio “J”. 
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composição do litígio. Bom, então, aí a gente vai passar para a fase 

instrutória. Não tem como não fazer o processo demorar mais. [J7] 

Olha, pra mim, eu acho que, bom, quando dá certo, sem dúvida nenhuma que 

eles aceleram. Agora, quando é infrutífera a conciliação [reformula o 

raciocínio], a mediação, às vezes, pode atrasar um pouco. Porque, se eu não 

tivesse tentado a mediação, o processo teria andado. Porque depende muito 

da data, se a gente consegue marcar logo. Ou se vai demorar muito, 

entendeu? Às vezes, não vale nem à pena marcar. Porque se você vai esperar 

muito tempo pra marcar… Eu acho que não é muito não o que espera. [J9] 

A percepção dos entrevistados acerca do impacto dos métodos autocompositivos – 

especialmente a mediação – varia: uns entendendo que aceleram a prestação jurisdicional e 

outros que a atrasam, especialmente se não obtido o acordo entre as partes.  

3.4.11. Dificuldades para a consolidação dos métodos autocompositivos. 

Os magistrados apontaram ainda algumas dificuldades para a efetiva assimilação e 

incorporação dos métodos autocompositivos – especialmente, a mediação – pelos operadores 

da prática forense, tais como: a frustração das expectativas sobre os resultados; a 

indisponibilidade demonstrada por determinados perfis de jurisdicionados para a construção 

do consenso; a necessidade de melhor organização e estrutura do Tribunal; maior divulgação 

dos institutos (especialmente da mediação pré-processual); a conscientização dos próprios 

juízes acerca da necessidade de eles envolverem as partes e estimularem essas práticas 

consensuais.   

O único problema que pode existir é, em termos qualitativos, se eles [os 

métodos autocompositivos] frustrarem as expectativas, em virtude das 

mediações não alcançarem um resultado favorável. Mas isso eu acho que não 

é um erro do sistema e da mediação, mas sim de quem estava atuando como 

mediador. Porque a mediação é como se fosse um produto. Se as pessoas 

comprarem, vão ficar satisfeitas. Se as pessoas não comprarem, não vão ficar 

satisfeitas, então, aí vai cair no método antigo. Então, é a tal história, o 

mediador tem que vender a mediação para quem dela tiver precisando. [J3] 

Eu acho que o maior obstáculo é esse, é conseguir organizar, estruturar, que 

seja efetivamente feito, é muito complicado. [J4] 

O juiz precisa acreditar neste papel para envolver as partes e estimular a 

participação nas sessões de mediação e audiências de conciliação. [A 

dificuldade está em] o juiz acreditar na viabilidade [da mediação e da 

conciliação]. Ambas funcionam, mas precisam melhorar. [Precisa-se] de 

maior treinamento para conciliadores e maior tempo para realização das 

mesmas. [J5] 

Eu acho que tem tudo. É, tem dificuldades para todos os lados porque você 

tem que ter a estrutura para mediação... Eu não vou dizer que não seja 
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suficiente, né, porque eu tenho sido atendida nas minhas necessidades, mas é 

aquela coisa, quanto mais investimento você tem, né. E hoje também a gente 

está vivendo essa situação particular. Olha onde nós estamos? Nós estamos 

apartados do Foro Central. [Vai voltar?] Vai, ano que vem. Então, quando 

você tá mais próximo do teu núcleo, por exemplo, o Tribunal tem um projeto 

incrível, que é o Projeto Bem Me Quer. [A Sra. usa?] Uso. Já lá em São 

Gonçalo, eu usava. É, é. Mas aí, você estando próximo, né, tudo flui. Agora, 

nesse momento, a gente tem um problema estrutural, de acesso, mas, assim, 

todos os nossos processos estão sendo atendidos. Eu mando para mediação, 

imediatamente… Eu peço com urgência, tenho sido atendida. Não tenho do 

quê reclamar. Mas eu acho que a gente tem que investir mais, e mais, e mais. 

Na formação... e conscientização. Porque eu posso não querer atuar 

utilizando a mediação, mas eu preciso entender, valorizar e prestigiar, então, 

eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Muito. Muito. Mas o Tribunal 

tem investido muito. [..] Quando eu falo estrutura, é que nós estamos ainda, 

para o ideal, distante. Para o real, a gente está nota 10. [...] Claro que quem 

trabalha na área sempre quer mais, né? [é porque a demanda é quase que 

incessante, né?] É incessante. [...] eu acho que falta divulgação, falta as 

pessoas conhecerem. Como eu disse, se você não tem a cultura, você não 

entende. A gente não entende um monte de coisa, né. Então, a cada cultura, 

há uma explicação para suas atitudes. No nosso caso, não mediamos porque 

nós não conhecemos isso, nós somos forjados para o conflito. [...] eu acho 

que a gente tem que buscar a mediação pré-processual e deixar para o 

Judiciário efetivamente… Eu acho que para concluir é isso: a composição 

dos conflitos tem que ser pré-processual e deixar efetivamente para o 

Judiciário, que já está tão assoberbado, as causas que efetivamente precisam 

[de um juiz]. [J6] 

[A Sra. consegue também identificar quais os maiores obstáculos ou 

dificuldades que a Sra. está enxergando em relação à mediação e à 

conciliação?] Pois é, assim, se eu for pensar, a gente tem… Eu tenho aqui a 

história de uma família, que eu peguei com o processo já no final, ou melhor, 

o processo principal no final, mas eles têm outros. Esse processo, ele hoje 

está em grau de recurso, e a sentença dele não é minha, é de outro juízo. O 

que eu peguei aqui foram requerimentos de cumprimento das obrigações de 

fazer estabelecidas, mesmo na fase de interposição de recurso. E nesse 

processo, por exemplo, o outro juízo chegou a encaminhar para o projeto 

Bem Me Quer. E foi frustrada a composição. Aquelas partes são pessoas 

extremamente, como eu vou dizer... porque eu não tive também um contato 

físico com elas, mas, pelo que eu li do processo, do estudo social, do estudo 

psicológico, das atas das tentativas de mediação, e das petições, né, em que 

eles trouxeram um grande aparato de troca de mensagem de whatsapp, troca 

de mensagem de…, publicação facebook, não sei o quê, não sei o quê, a 

baixaria completa, e não são pessoas ignorantes. Não são pessoas ignorantes. 

têm formação. São duas pessoas acostumados a terem as próprias vontades 

satisfeitas. Uma pessoa com esse perfil não compõe. Nunca. Nunca. A 

sensação que eu tenho, um comparativo que eu faço é da criança mimada 

para quem se fazem todas as vontades. A impressão que eu tenho é essa. E 

isso dificulta muito. Agora, isso é muito pessoal. Muito. Não tem, não há, eu 

acho, que dá para nenhum operador do direito a possibilidade de reverter 

isso. Lamentavelmente, porque isso não é um problema do Direito, isso é um 
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problema psicológico, né, isso é um problema de outra natureza. Isso é 

diferente, por exemplo, da mágoa, né? A mágoa, ela pode ser suplantada, 

quando você chama uma pessoa à razão, ainda que aquilo demande um certo 

tempo, demande uma escuta para que a pessoa tenha oportunidade também 

de desabafar, de expor e tal, você tem a condição de transpor a mágoa. [J7] 

[O que a Sra. pensa sobre vantagem ou sobre um aperfeiçoamento?] Dessas 

práticas? Não, o que eu pensei que fosse um aperfeiçoamento você já disse 

que já existe, né? Que seria essa pré [mediação pré-processual]. Eu acho que 

talvez uma maior divulgação disso. Se as pessoas, talvez, soubessem que tem 

um lugar que elas podem chegar e falar. Porque as pessoas vinculam muito à 

Justiça, a ter que estar com um advogado, não é? Então, talvez, se 

desvinculasse… Não sei como fazer, mas eu acho que isso talvez ajudasse. 

[J9] 

Como visto, no sentir dos entrevistados, existem inúmeros desafios ou óbices à 

implementação e efetiva consolidação dos instrumentos consensuais de solução de conflitos 

(nomeadamente a mediação), tais como: a frustração das expectativas sobre os resultados; a 

indisponibilidade demonstrada por determinados perfis de jurisdicionados para a construção 

do consenso; a necessidade de melhor organização e estrutura do Tribunal; maior divulgação 

dos institutos (especialmente da mediação pré-processual); a conscientização dos próprios 

juízes acerca da necessidade de eles envolverem as partes e estimularem essas práticas 

consensuais. 

3.4.12. Visões sobre os advogados. 

A participação ou papel dos advogados também foi ponto indicado pelos 

magistrados. E as compreensões também variaram bastante. Uma primeira ordem de ideias diz 

respeito à distinção entre advogados públicos (defensores públicos) e advogados particulares. 

No sentir da maioria dos entrevistados, os defensores públicos são mais colaborativos, 

trabalhando para resolver consensualmente a causa; o que não sucede com a maior parte dos 

advogados particulares, os quais resistem à solução consensual do conflito. Uma segunda 

ordem de ideias refere-se às supostas causas ou explicações da resistência oferecida pelos 

advogados particulares: para uns, isso talvez decorresse da necessidade de justificar a 

remuneração do trabalho; para outros, de certa incompreensão sobre os métodos 

autocompositivos. Há quem entenda serem os advogados o maior óbice para a plena 
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efetividade dos meios de solução consensual de conflitos129. Os trechos de algumas entrevistas 

revelam tais percepções: 

Eu tenho uma visão, mas é uma visão sem muita base. Eu acho que os 

advogados ainda não entenderam a importância da mediação, mas isso é uma 

visão minha. Talvez até esteja sendo injusto, até porque, por ser uma coisa 

nova, eu acho que eles não entenderam. Tem alguns entusiastas da mediação, 

que são ótimos. A OAB, por exemplo, está empenhada, como categoria e 

entidade dos advogados. Está fazendo bastante coisa, está tentando, e eu acho 

que tem que tentar mesmo, mas eu acho que uns não entendem o espírito, 

outros acham que vão perder alguma coisa, outros não entendem porquê. [J3] 

Olha, eu acho que o advogado é 100% importante em todas as ações. O 

advogado conciliador... colaborativo, é de uma ajuda impressionante. [...] Eu 

não posso reclamar dos advogados, da atenção, do respeito, do carinho, da 

consideração, eu não posso reclamar. E olha, eu tenho as críticas dos dois 

lados. Eu tenho irmão que é advogado, sobrinho que é advogado. E agora 

uma filha defensora pública, então, eu escuto todos os lados, eu sei. [J4] 

Existe, eu acho, que uma resistência. Eu acho. Eu não quero ser leviana. Eu 

não sei se existe um receio, talvez, de que as partes se apercebam que a 

função do advogado se perde um pouco. Que eu acho que não se perde. A 

função do advogado é traduzir o interesse da parte, tecnicamente, para o 

operador entender qual é aquele propósito, qual é aquele interesse, qual é, 

enfim, a tutela que se pretende. E aí, tanto faz se o operador vai ser o juiz, vai 

ser um conciliador, vai ser um mediador… é uma… é mesmo uma tradução 

técnica. Mas eu não sei se ainda gera uma percepção no advogado de que ele 

está perdendo um espaço. Não sei. Eu acho que a gente também está num 

momento, em que os institutos de autocomposição estão… não é que eles 

chegaram. A conciliação, por exemplo, sempre existiu. Mas eles estão 

ganhando uma relevância que não tinham antes e, então, muito por conta 

disso, acho que é uma adaptação cultural, e a gente só vai perceber, de fato 

um pouco mais à frente. [J7] 

Eles [os defensores públicos] sentam ali e o intuito é resolver o problema 

daquelas pessoas. É única e exclusivamente esse. Tanto que, às vezes, uma 

delas até falou “olha, eu sou sua defensora, mas eu estou falando que ele está 

certo porque isso aqui que ele está falando é isso mesmo”, entendeu? Para a 

pessoa não se sentir… Não é? Porque as pessoas estão acostumadas com essa 

coisa assim de briga, né? E com a Defensoria isso não existe, isso não existe. 

Quando, às vezes, alguns advogados, eles começam a brigar entre eles. É 

triste. Eu vejo que muitos advogados, às vezes, na audiência mesmo, eles 

fomentam aquilo, sabe? Pelas perguntas que fazem, pelas coisas… Coisas 

que as pessoas não estão mais lidando, não estão mais sendo discutidas, já 

ultrapassadas e volta à tona. E aí, é uma coisa muito assim de justificar 

honorários, sabe? [J9] 

                                                 
129 J 1. Na opinião dessa pessoa entrevistada, os advogados não têm interesse em solucionar rapidamente o 

conflito, pois ganhariam mais (honorários) com a longa duração do processo. 
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Muito embora os entrevistados tenham sempre demonstrando respeito e cuidado 

ao se manifestar sobre este assunto, das respectivas falas parece transparecer uma visão não 

tão positiva dos advogados particulares na atuação em relação aos métodos autocompositivos, 

os quais ainda não teriam entendido a importância ou função desses mecanismos ou talvez 

precisem mostrar trabalho para os clientes e, assim, justificar a cobrança de (altos) honorários. 

3.4.13. Mudanças. 

Com a incorporação da mediação no novo Código de Processo Civil e a nova 

regulamentação da conciliação, alguns entrevistados perceberam mudanças de variados 

matizes na rotina forense:  

Eu acho que nós estamos mudando, sim. A cultura… eu acho que a 

mediação, na época que eu me lembro que eu entrei como coordenadora, 

havia uma resistência dos advogados enorme, enorme, enorme. Óbvio que eu 

escuto algumas reclamações, ainda, dos advogados [...] Mas eu acho que já 

teve uma grande evolução, mas ainda estamos caminhando lentamente. [...]  

[Como a Sra. vê aqui dentro mesmo, entre os seus colegas? Não digo de 

família não, agora. Agora, vamos ampliar o escopo. Como a Sra. vê?] Ah, eu 

não sei, eu acho que tem uma certa resistência. Tem. Eu acho até que os 

[juízes] de família são mais abertos... E mesmo assim temos dificuldades, 

mas, a partir do momento que aqui estiver muito bem organizado, 

funcionando... Eu acho que vai, se mostrar resultado. Tudo precisa de 

resultado. [J4] 

Para mim, em particular, sim [houve mudança com o advento do novo CPC] 

porque eu hoje envio 100% dos processos para solução por mediação ou 

conciliação e antes era cerca de 1/3 apenas. [J5] 

Eu acho que a gente também está num momento, em que os institutos de 

autocomposição estão… não é que eles chegaram. A conciliação, por 

exemplo, sempre existiu. Mas eles estão ganhando uma relevância que não 

tinham antes e, então, muito por conta disso, acho que é uma adaptação 

cultural, e a gente só vai perceber, de fato um pouco mais à frente. [...] Em 

relação aos métodos de autocomposição, assim… A mudança prática que eu 

percebo é que, como código tem um foco maior nessa... no interesse da 

autocomposição, existe, pelo menos, uma aceitação dos envolvidos. Não é no 

resultado, mas, pelo menos, na prática do ato. Porque se há um tempo a gente 

tentasse encaminhar – antes do código, antes da vigência do código –, 

encaminhar às partes para uma tentativa de mediação, iam suscitar todo tipo 

de nulidade porque a legislação lhes amparava. É até o argumento de que 

aquilo retardaria a marcha processual, e aquilo seria uma frustração. Hoje, a 

gente, quer dizer, o profissional, ele se conforma, digamos assim. É, eu tenho 

que ir, e aí, uma vez que está, a porta se abre para a possibilidade. Eu acho 

que a mudança cultural ainda não aconteceu porque a cultura é uma coisa 

mais difícil de se alterar, mas o império da lei, nesse caso especificamente, 
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tende a mudar essa mentalidade também, essa cultura da não composição. 

[J7] 

A [dificuldade para implementação da] conciliação, eu acho que aí é muito 

das partes mesmo quererem conciliar. Porque o conciliador nada faz além de 

perguntar “Olha, foi fixado tanto. O Sr. quer tanto. Ela quer tanto. Há uma 

possibilidade de acordo?”. Há? Não há? Tudo bem. Acabou. É isso. Agora… 

[Então a Sra. acha que a conciliação não mudou muito do antes pro depois 

do novo código?] Não.  Não. Não fez diferença nenhuma. A diferença que eu 

senti foi introduzir a mediação. [J9] 

Conforme exposto, o campo vive um momento de transição, em que as mudanças 

pretendidas ou esperadas não necessariamente aconteceram, embora os mecanismos 

consensuais de solução consensual tenham ganhado destacada importância neste cenário, com 

a edição do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, ambos em 2015. 

3.5. OS PROCEDIMENTOS. 

Vistos os espaços nos quais a atividade jurisdicional pesquisada se realiza e 

colhidas as percepções dos agentes centrais dessa função, é preciso agora descrever o modo   

como essa atividade acontece nesses espaços e de que forma as percepções dos magistrados 

acerca da mediação e da conciliação influenciam ou não esse atuar. 

Em geral, procedimento significa uma série ordenada de atos destinada à 

consecução de um determinado fim/objetivo. Assim, o rito processual configura um conjunto 

sequenciado de atos mediante os quais o juiz exerce a jurisdição e as partes, a defesa de seus 

interesses e direitos no processo (DINAMARCO, 2003, p. 330). Considerando que a 

jurisdição se dá à luz de normas jurídicas, de regramentos legais, é importante apontar os 

procedimentos das ações de família estabelecidos na lei e, ainda, aqueles efetivamente 

adotados na rotina diária das varas. É o que farei nos itens seguintes. 

3.5.1. Na Lei 

Para as ações cíveis em geral, existe o rito comum previsto no NCPC, artigo 334. 

Significa dizer que, uma vez ajuizada a ação, o juiz, depois de examinar a 

regularidade da petição inicial e não sendo o caso de uma decisão urgente, deverá designar 

uma audiência de conciliação ou mediação (segundo o NCPC, dependendo da existência ou 

não de vínculo anterior entre as partes: se existente, o caso é de mediação; se inexistente, o 

caso é de conciliação), à qual as partes deverão comparecer. 
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Essa audiência somente não será realizada em duas hipóteses: (i) se autor e réu 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; ou (ii) se o caso não 

admitir autocomposição (v.g., direitos que não admitam transação, tais como a vedação de 

pacto sucessório130, ou seja, de negociar herança de pessoa viva). O autor deverá indicar seu 

desinteresse na própria petição inicial dirigida ao juiz; já o réu deverá manifestar seu 

desinteresse por petição, em até 10 dias antes da audiência. Se as partes conseguirem construir 

consenso, o acordo é homologado judicialmente e o processo extinto; caso contrário, a 

tramitação processual é retomada, com o início da fluência do prazo para o réu apresentar sua 

resposta/defesa.  

No particular, a inovação mais importante do código vigente em relação ao 

revogado está na obrigatoriedade de as partes comparecerem a essa audiência prévia, inclusive 

sob pena de o não comparecimento injustificado ser considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e, assim, ser punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa. 

As ações de família estão basicamente previstas no artigo 693, caput e parágrafo 

único, ou seja, são os processos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união 

estável, guarda e convivência parento-filial, filiação e alimentos.  

Para todas essas ações, exceto a de alimentos, o código estabelece um 

procedimento especial, previsto no artigo 695. É dizer, assim como nas ações cíveis em geral, 

nos processos de família, uma vez ajuizada a ação, o juiz, depois de examinar a regularidade 

da petição inicial e, não sendo o caso de uma decisão urgente, também deverá designar uma 

audiência de mediação ou conciliação. Todavia, aqui a lei não estabeleceu a possibilidade de 

as partes manifestarem desinteresse. 

Em outras palavras, essa audiência prévia é aparentemente obrigatória nas ações 

de família. E, nesses processos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união 

estável, guarda e convivência parento-filial, a sessão de mediação é realizada por um/a 

mediador/a, e a sessão ou audiência de conciliação por um/a conciliador/a. 

O parágrafo único do artigo 693 do novo Código de Processo Civil estabelece que 

a ação de alimentos observará o procedimento previsto em lei específica (Lei nº 5478/68) e 

                                                 
130 Código Civil (Lei nº 10.406/02), artigo 426. 
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que as disposições nele (código) previstas, referentes às ações de família, somente se aplicarão 

às ações de alimentos naquilo que forem compatíveis. 

Pois bem. O procedimento da ação de alimentos também é especial, mas está 

previsto fora do código de processo, em lei esparsa, a saber, a Lei nº 5.478 de 25 de julho de 

1968 (Lei de Alimentos). 

Segundo a Lei de Alimentos, o juiz, ao receber a petição inicial do autor (o 

credor), fixará o valor provisório da pensão alimentícia devida e citará e intimará o réu (o 

devedor) para comparecer à chamada audiência de conciliação, instrução e julgamento (ACIJ). 

Essa audiência é presidida por juiz, que tentará uma composição consensual e, caso frustrada 

tal possibilidade, ouvirá as partes e eventuais testemunhas, colherá outras provas 

eventualmente produzidas pelas partes e, concluída a instrução, prolatará sentença. Por ser 

uma audiência em que se concentra a fase de tentativa de composição consensual e a etapa de 

instrução do processo, nela o réu deve apresentar sua resposta/defesa – e pela mesma razão é 

chamada, na prática, de audiência “una”. 

Daí resultam nítidas algumas diferenças procedimentais entre a ação de alimentos 

e as demais ações de família, ao menos à luz da literalidade da lei: (i) na ação de alimentos, 

não há audiência prévia de mediação ou conciliação, a ser realizada por mediador ou 

conciliador; (ii) na ação de alimentos, o réu toma ciência da petição inicial e deve apresentar 

na audiência de conciliação, instrução e julgamento (ACIJ) sua resposta/defesa, enquanto que 

nas demais ações a citação não ocorre com cópia da petição inicial – mas apenas os dados 

necessários à audiência (assegurado ao réu o direito de examinar o conteúdo da petição inicial 

a qualquer tempo) – e o prazo de resposta/defesa só começa a fluir após a audiência prévia de 

mediação/conciliação; (iii) na ação de alimentos, a tentativa de conciliação é realizada pelo 

magistrado. 

3.5.2. Nas varas 

As percepções dos magistrados acerca dos métodos autocompositivos influenciam 

o modo de ser dos processos que tramitam nas suas respectivas varas. Assim, as diferentes 

compreensões sobre “questões objetivas” e “questões subjetivas”, “complexidade”, 

“litigiosidade” e “hostilidade” no/dos conflitos determinam variações procedimentais 

particularizadas, muitas vezes não previstas na legislação. 
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Conquanto o conjunto dos processos de família seja mais abrangente, os 

entrevistados mencionaram apenas aqueles processos que parecem formar a grande maioria 

dos casos em curso perante as varas familiaristas, quais sejam, as ações de alimentos, guarda e 

convivência parento-filial e divórcio. Tratarei de cada uma delas, a seguir. 

3.5.2.1. Ação de alimentos. 

Em relação à ação de alimentos, foi possível distinguir dois tipos de práticas 

procedimentais: (i) uma, de observância rigorosa do rito especial, estabelecido pela Lei nº 

5478/68; e (ii) outra, de adoção desse procedimento, mas com modificações. 

Nos juízos em que se observa exatamente o disposto na lei especial, o/a juiz/a ao 

receber a petição inicial fixa o valor provisório da pensão alimentícia, ou seja, sem ouvir a 

parte ré e até que se decida ulterior ou definitivamente a questão (i.e., até que haja nova 

decisão sobre esse valor provisório ou sobrevenha a sentença decidindo o valor definitivo); 

nesse momento, o/a juiz/a também designará audiência de conciliação, instrução e julgamento 

– ACIJ, à qual o/a réu/ré deverá comparecer para compor consensualmente a questão ou, não 

havendo acordo, apresentar sua resposta/defesa, com eventual produção de provas e a 

tramitação seguindo rumo à prolação da sentença – que pode ocorrer nesse próprio momento 

ou posteriormente. 

Portanto, nessas situações não há intervenção de mediador – porque o caso não é 

remetido à mediação –, nem de conciliador, pois a conciliação é tentada pelo/a magistrado/a 

nessa audiência una. 

Eis algumas das considerações trazidas pelos entrevistados: 

[Na ação de] Alimentos [o procedimento é:] Cite-se para audiência no dia tal. 

Então, eu, por exemplo, hoje em dia, prefiro escrever “cite-se para audiência 

de conciliação e resposta”. Eu inventei esse nome para já saber que tem que 

responder nesse dia, né? [Isso naquela audiência prévia/preliminar, que o Sr. 

fala?] É. [A pessoa já tem que responder?] Sim, só na Lei 5.478/68. [J2] 

Ação de alimentos, eu faço o rito antigo. Faço o rito que a lei excluiu. Então, 

eu continuo fazendo… E ação de alimentos, eu gosto de fazer pelo rito 

antigo, porque o que acontece … para surpresa do advogado, também dizem 

que isso não acontece nas outras varas, o meu processo termina muito rápido 

porque marcou a audiência, tem sentença. Os meus processos de alimentos 

terminam em 3, 4 meses. Todas as sentenças são em audiência. Por isso que, 

como eu já vinha nisso, e a lei exclui os alimentos, o que eu achei bom. 

Como a audiência já é de conciliação, instrução e julgamento, eu faço 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, então, eu não mando para 
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conciliação alimentos nenhum. Ação de alimentos entra, a gente fixa os 

alimentos provisórios, cita para audiência, na audiência está marcada, 

sentença. [...] às vezes, quando eles querem tratar de outros assuntos, eu trato 

de tudo englobadamente. Quando eles não querem, querem só os alimentos, 

eu trato só dos alimentos. Aí a gente verifica, né, a gente vê as questões das 

possibilidades, das necessidades, vê se tem alguma necessidade descabida, vê 

se tem alguma mascaração das possibilidades, não querendo mostrar 

recursos, esconder recursos, e dá a sentença na hora. É rápido. Porque, para 

mim, se eu for marcar a audiência de conciliação, aí sim eu vou ter uma 

demora que eu acho desnecessária. Porque a ação de alimentos é bem 

específica e ela tem um parâmetro bem definido. Objetivo. Na audiência eu 

sempre peço para trazer a planilha, ver a planilha. Quando tem um 

assalariado, é fácil, a gente pega o imposto de renda, a gente requisita online, 

sai na hora. Eu vejo possibilidade de um, vejo necessidade do outro, vejo o 

que tem... E vai. Aqui mesmo. E os processos ficam finos de ação de 

alimentos, às vezes, complica um pouco mais, mas o procedimento é esse. 

[J3] 

Eu tenho feito os processos de alimentos. Eu decido. Na verdade, eu faço 

audiência una. [Aquela do rito especial?] Exato. Com todas as ressalvas de 

entendimento que possa haver, eu sei que existem, inclusive, eu sei que tem 

colegas aqui que fazem diferente, né, me parece que o CPC ressalvou as 

ações...em matéria de Família, com rito especial. E aí, nesse sentido, é que eu 

tenho presidido as audiências de alimentos, as audiências unas. E aí, eu faço 

a audiência una, mas eu faço a intimação deixando isso muito claro, 

evidentemente, para resguardar o direito de ampla defesa, porque, do 

contrário, a gente tem aí uma consequência drástica. E tem funcionado muito 

bem. Os advogados, de um modo geral, compreendem perfeitamente bem o 

meu posicionamento. Quando suscitam qualquer… Quando entendem 

diferente, que teria que partir, eu defiro prazo para apresentar resposta, eu 

não vou criar embaraço porque, para mim, exercício de ampla defesa é 

sagrado, a gente não pode causar... Não dá para negociar. Mas o que tem 

acontecido é que, nesses processos, então, no mais das vezes, a gente 

consegue acordo, em quase todos eles. [J7] 

Nos demais juízos, esse procedimento da lei especial sofre a seguinte modificação: 

a audiência una (ACIJ) é bipartida em (i) audiência de conciliação – AC e (ii) audiência de 

instrução e julgamento – AIJ. A primeira é realizada em juízo informal de conciliação, isto é, 

por um/a conciliador/a da vara; já a segunda é presidida pelo/a próprio/a juiz/a, considerando a 

possibilidade de eventualmente serem praticados atos privativos dos magistrados (ex: colheita 

de prova oral; prolação de decisões). 

Nessas varas, normalmente o/a magistrado/a fixa o valor provisório da pensão 

alimentícia e designa data de AC, no intuito apenas de ensejar às partes a possibilidade de 

composição consensual da questão. Não havendo acordo, é designada data para a AIJ, a ser 
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presidida pelo/a juiz/a da causa, e inicia-se o prazo para apresentação da resposta-defesa da 

parte ré. 

É assim, normalmente as ações de alimentos eu tenho mandado para a 

conciliação. [A Sra. segue, então, o rito especial? Ou faz um misto?] Faço 

um misto. Eu faço assim: eu marco audiência de conciliação. Se não tiver 

acordo, a própria conciliadora marca a AIJ para mim, tanto é que as partes ... 

[Então a pessoa não leva contestação? Não vai lá para contestar?] 

Exatamente isso que eu ia falar. A parte até pensa “eu quero revelia porque 

não apresentou contestação”, mas eu disse que “não, porque olha lá no 

mandado, a contestação é quando fizer audiência comigo”, ali que tem 

mandar, não é na audiência de conciliação. [J4] 

Cumpro o novo CPC e mando todos os processos [para mediação]. Apenas 

diferencio e mando as ações de alimentos para conciliação e todas as outras 

para mediação, pois antes da nova lei possuía conciliadores para ações de 

alimentos. [J5] 

[...] a ação de alimentos de filhos, você tem um fator família, ali, você tem 

como olhar no olho e falar “é isso mesmo que você quer pagar para o seu 

filho?”, “São essas mesmas as necessidades deles e a sua condição real?”. 

Isso aí a gente consegue muita coisa na conciliação. É, porque eu não vejo 

grande complexidade em alimentos. [A audiência de conciliação é realizada] 

Com a conciliadora, salvo se eu detectar alguma coisa. [J6] 

Mas, na média, que são as discussões com relação a alimentos, à guarda, eles 

[os conciliadores] têm feito bastante acordo. [Quais os tipos de processos vão 

para os conciliadores?] Todos. Basicamente, todos. Eu só puxo para mim 

aqueles em que há alguma peculiaridade que me envolva. Há casos com 

muita hostilidade e aí eu prefiro trazer para mim porque… aí, eu já posso 

tentar fazer, dar uma sentença ali, né? [J8] 

[Caso de] Alimentos, às vezes, eu mando pra mediação. Nem sempre. 

Geralmente, eu fixo alimentos, né? Sigo o rito131, vamos dizer assim… 

[Especial, da lei especial.] Mas, às vezes, quando eu percebo que, por trás 

daquela questão dos alimentos, tem, assim, uma complicação das partes, aí eu 

mando para mediação. Antes mesmo de fixar alimentos. E, às vezes, eles 

resolvem. [J9] 

Sobre a possibilidade de cumulação do pedido de alimentos com outro de natureza 

diversa, como, por exemplo, de regulamentação de guarda e convivência parento-filial, apenas 

J1 a destacou, informando admitir tal hipótese. Nesse caso, adota-se o rito comum das demais 

ações de família, e não o procedimento especial da Lei de Alimentos132. No caso 

                                                 
131 Na verdade, pela literalidade da lei, esta audiência deve ser presidida pelo magistrado. Nada obstante, como 

referido no texto, nesta e em outras varas a audiência una da lei é bipartida em audiência de conciliação e 

audiência de instrução e julgamento, sendo aquela realizada por conciliadores dos juízos. 

132 Essa possibilidade de cumulação de pedidos com diferentes procedimentos, com adoção do rito comum, está 

prevista no §2º do artigo 327 do novo Código de Processo Civil.  
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especificamente dessa vara, a magistrada, ao receber a petição inicial, fixa os alimentos 

provisórios (a título de tutela de urgência) e determina a citação e intimação da parte ré para 

comparecimento ao projeto Oficina de Parentalidade. Se as partes não aceitarem participar da 

mediação, então o prazo para oferecimento da resposta do réu se inicia nesse momento (i.e., na 

data da participação das partes na Oficina de Parentalidade).133 

Alguns juízos também admitem que um acordo, inicialmente apenas de alimentos, 

também envolva outras questões, como a regulamentação da guarda e convivência com filhos: 

Eu, na minha vara, eu, por exemplo, permito que os meus conciliadores 

abranjam, por exemplo, uma questão de visitação. [Numa ação de alimentos, 

vem outras coisas para efeitos de acordo?] Eu admito. Mas têm colegas que 

não admitem. Não admitem. Mas por que isso? Porque depois, se não tiver o 

cumprimento daquele acordo, vai ter uma execução e vai confundir. Então, 

isso é questão de pensamento. Tem juízes que não fazem isso nem com eles 

próprios na audiência. Tem, porque eu acumulo varas e tem uns que admitem 

e outros não. [J4] 

[E o procedimento do Sr. mesmo, nessa audiência de alimentos, também é de 

procurar ouvir ou já é mais objetivo? Como é que fica?] Não, depende muito 

porque, às vezes, quando eles querem tratar de outros assuntos, eu trato de 

tudo englobadamente. Quando eles não querem, querem só os alimentos, eu 

trato só dos alimentos. [J3] 

Conforme se verifica do posicionamento dos magistrados, nas ações de alimentos 

não há lugar para a mediação, exceto, para alguns, quando houver questão que extrapole a 

mera discussão acerca da pensão alimentícia, como apontado por J1 e J7. 

3.5.2.2. Ação de guarda e convivência. 

Esta é a ação cujo procedimento sofre as maiores variações. Primeiro, porque nem 

todos os juízos adotam a mediação, preferindo a conciliação quando é preciso utilizar algum 

método autocompositivo. Segundo, porque mesmo dentre os juízos que adotam efetivamente a 

mediação, a dinâmica procedimental não é a mesma: há quem envie o caso diretamente para 

algum dos programas de cidadania (Bem Me Quer ou Oficina de Parentalidade), em vez do 

CEJUSC; há os que encaminham somente para o CEJUSC; há quem faça uma triagem e acabe 

utilizando ambos os métodos autocompositivos, dependendo da complexidade/litigiosidade da 

causa; há, ainda, quem prefira enviar o caso para a equipe de psicologia e, eventualmente, 

                                                 
133 Entrevista realizada em 29/11/2017. 
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também à equipe de assistência social, especialmente nos casos em que há diferentes nuances 

de acusação (v.g., abuso sexual de menor, alienação parental). 

A mediação não é expressamente adotada em, pelo menos, uma das varas 

pesquisadas. Segundo o magistrado ali atuante:  

[...] eu mandava para a mediação e a parte era obrigada a recolher uma 

diferença, então, parei de mandar, entendeu? Não mando mais. Não uso mais. 

Prefiro que as minhas duas secretárias façam [conciliação]. [...] Elas fazem 

[audiência de conciliação] [...] Eu não gosto, volto a dizer, desse negócio de 

começar pela conciliação, mas tenho feito em todos [os processos], porque 

todos estão optando pela conciliação. [J2] 

Em outra vara, embora a magistrada titular não tenha afirmado expressamente a 

não-utilização da mediação (e sabendo da aparente obrigatoriedade legal do respectivo 

emprego) – aliás, ao contrário, afirma usá-la, mas muito pouco –, a preferência é pelo uso da 

conciliação. A explicação está no fato de que, para essa juíza: (i) a mediação é mais demorada, 

atrasando a tramitação processual; (ii) os resultados obtidos com a conciliação têm sido 

melhores dos que os alcançados com a mediação; (iii) e a conciliação é instrumento mais 

antigo e com o qual ela já está inteiramente familiarizada. 

Olha, no momento, nós não temos usado bastante [a mediação], não. [...] Não 

que eu tenha nada contra, não. Mas a gente tem… No meu caso.. Porque a lei 

diz que a gente tem que mandar direto, primeiro. O que acontece é que isso 

atrasa um pouco o processo. Porque o seguinte: a mediação não é a 

conciliação, ela é outra coisa. E a mediação, ela pode ir se desdobrando, né? 

Se não conseguiu em uma, marca outra e tal. [...] Eu tenho tido melhores 

resultados na conciliação [...] Como eu disse, eu tenho utilizado pouco a 

mediação. Eu sou uma pessoa que eu utilizei pouco a mediação. Eu ainda não 

tenho muita experiência. Porque a mediação já existia. Mas não na lei, 

obrigatória, como é agora. Mas a mediação ou conciliação? Eu tenho feito 

mais conciliação. Talvez tenha mais facilidade porque é algo que eu já estou 

familiarizada. Mas eu tenho mandado processo para a mediação. [J8] 

Em relação às varas que adotam a mediação judicial, parece-me possível 

identificar três grupos: (i) aqueles que afirmam cumprirem o novo Código de Processo Civil e, 

assim, encaminham quase todos os casos (exceto os de alimentos e divórcio direto) para a 

mediação (CEJUSC) – J2 e J5; (ii) os que se valem dos programas de cidadania (projetos Bem 

Me Quer e Oficina de Parentalidade) como o ato processual previsto no artigo 695 do Código 

de Processo Civil de 2015 – J1 e J7; e (iii) os que “às vezes” utilizam o instituto, a depender 

do escrutínio das especificidades das causas, como, por exemplo, a existência ou não de 

“nuances de acusação” mais severas (e.g., alienação parental, abuso sexual de menor) – J9; a 
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existência ou não de particularidade que chame a atenção do magistrado para a causa (ex: 

alguma questão importante com filho menor) – J4; o grau de complexidade do caso – J6. 

Aqueles que entendem aplicar o determinado no novo Código de Processo Civil 

assim se manifestaram: 

[...] aqui eu aplico a lei, só não aplico a lei, vamos dizer, nos casos de 

divórcio [direto, sem partilha]. Divórcio, eu não faço mediação. Quando eu 

mando citar, não mando para mediação. [Direito potestativo, né?] É, 

exatamente. Aí eu não mando porque não tem sentido. Também não mando 

quando tem precatória, rogatória, também não, não tem audiência de 

mediação. [...] [E os outros? Guarda e convivência...] Aí vai tudo primeiro 

para mediação. No CEJUSC [...] vem da mediação, fez ou não fez mediação, 

e aí o processo toma o rumo normal, de contestação, em seguida, réplica, e eu 

só vou fazer uma audiência nesse ínterim, se o processo for aquele que dá 

muito problema por alguma questão, muita briga, e aí no meio pede busca e 

apreensão, descumpre, se começa haver uma escalada de problemas 

noticiados ao juízo, e aí, eu faço uma audiência de justificação porque aí eu 

ouço todo mundo e defino, pelo menos algo provisório, até o desencadear do 

processo. Se não, ou você tem uma tutela, ou você não tem, ou você já 

definiu alguma coisa. [J3] 

Cumpro o novo CPC e mando todos os processos [para mediação]. Apenas 

diferencio e mando as ações de alimentos para conciliação e todas as outras 

para mediação, pois antes da nova lei possuía conciliadores para ações de 

alimentos. [J5] 

Outra distinção procedimental encontrada na pesquisa diz respeito à utilização dos 

programas de cidadania do tribunal (projetos Bem Me Quer e Oficina de Parentalidade) como 

uma espécie de ato equivalente ou substituto da sessão de mediação ou de conciliação prevista 

no artigo 695 do novo Código de Processo Civil. Para J1, por exemplo, quando a petição 

inicial de ação de guarda e convivência chega à sua apreciação, ela verifica se é caso de 

emendá-la (realizar alguma alteração determinada pelo juiz) e/ou deferir tutela de urgência 

(decisão sobre algum pedido urgente de uma das partes); não havendo necessidade de 

alteração da petição inicial ou de concessão de medida urgente, determina a citação da parte ré 

e intimação dos litigantes para comparecimento ao projeto Oficina de Parentalidade. Finda a 

apresentação do projeto, das duas uma: ou as partes aderem ao convite para participar do 

procedimento de mediação ou, então, não concordam em participar e, nesse caso, o processo 

retoma seus trâmites regulares, com o início do prazo de apresentação da resposta/defesa pela 

ré. 
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Embora não tenha ficado muito claro na entrevista, J7 parece seguir procedimento 

semelhante, distinguindo-se apenas pelo fato de o caso ser enviado para o projeto Bem Me 

Quer e não para a Oficina de Parentalidade:  

 [Na ação de guarda e convivência: a Sra. marca a audiência, mas é uma 

audiência de mediação ou é de conciliação?] Não, na ação de guarda e 

convivência, é de mediação, inclusive, encaminho para o projeto Bem Me 

Quer. E tem me apresentado resultados muito positivos. Muito positivos. 

[Então, um caso concreto. Eu entro com uma ação de guarda e convivência, 

é litigiosa, embora a Sra. não saiba ainda, mas tô com a inicial. Chegou aqui 

no juízo, a distribuição, normalmente, manda primeiro para onde? É pro 

Bem Me Quer?] Primeiro, para o Bem Me Quer. Lá começa a fazer o 

acompanhamento. O que acontece normalmente, nessas ações, é que, de fato, 

pelo menos é o que me tem acontecido... a parte contrária acaba vindo, antes 

mesmo de uma primeira audiência designada. Nelas, a litigiosidade acaba se 

revelando mais rapidamente porque, na prática, eles não conseguem, por 

exemplo, quando um quer a guarda unilateral e o outro se opõe, você tem o 

outro lado dessa mesma moeda, que é a visitação. E aí, existe uma resistência 

também para a visitação, no mais das vezes. Acontece, por vezes, de vir uma 

ação de guarda de avós, que os pais são sumidos, e tal. Nesse caso, eu não 

encaminho para o Bem Me Quer, não. Nesse caso, é preliminar de 

conciliação e, se for o caso, a gente vai e encaminha para o Bem Me Quer. Se 

for o caso. Nem sempre é, porque, às vezes, os pais realmente negligenciam a 

criança, não tem interesse nenhum, e aí, não há litigiosidade, não há o que 

mediar. 

No tocante aos demais juízos, que se valem da mediação “às vezes”, assim se 

manifestam os magistrados: 

[Na ação de] Guarda normalmente, aí vai para mediação, às vezes. São casos 

assim… eu marco muita audiência prévia comigo, com criança, dependendo 

da situação. [Quando pede liminar, alguma coisa assim?] É. Às vezes, 

dependendo da situação, e quando a criança é muito pequenininha, tem uma 

briga…. o pai ... tem casos “ah eu tô com a minha filha há 3 anos, o pai 

sumiu, eu quero a guarda”, não tem problema nenhum. Marco a audiência de 

conciliação, de mediação. As outras todas eu marco, mas tô falando de casos 

especiais, quando é um caso muito, que me chama a atenção. [Um pouco fora 

da curva até, né?] É, eu marco.  Aí o prazo corre da data dessa audiência. O 

prazo para resposta. Às vezes, eu mando [para a mediação]. Olha, muitas 

vezes, independentemente do caso, do momento, isso ou aquilo, eu mando 

para mediação no meio do processo. Durante. Eu falo que “olha, eu acho que 

vocês estão precisando conversar mais, vocês querem ir para mediação, eu 

acho que vai ser interessante”. [J4] 

Eu procuro ficar com os casos menos complexos, tipo de rotina. Então, 

quando a gente percebe que está dentro de uma rotina, não detecta, 

imediatamente, um conflito exacerbado, a gente encaminha para a 

conciliação. Tem uma conciliadora que faz. Escolhida por mim. E treinada 

por mim. Me assistiu fazendo as audiências e depois replica. Quando eu 
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percebo que, dependendo das partes, o conflito é uma coisa mais elaborada, 

que há necessidade de uma figura mais austera, então, eu marco a conciliação 

comigo, eu mesma faço a conciliação. [...] Aí separo os que eu acho que têm 

que ser comigo e remeto os de menor complexidade para a conciliação. [...] 

Eu estou dizendo isso, assim, objetivamente. Existem outras situações, por 

exemplo. Existem situações que eu nem vejo porque, só pela narrativa dos 

fatos, pelo volume de provas que eu já tenho nos autos, eu nem vejo as 

partes, eu já remeto direto para mediação, porque o grau de complexidade é 

tão elevado, que eu preciso de um profissional muito gabarito para fazer o 

quê? Como eu vou dizer? Fazer a limpeza, fazer a faxina, depois, eu entro, 

mas aí a casa está arrumada. Entendeu? [...] Então, e nisso eu estou com a 

mediação. [...] [Mas] Tem que analisar caso a caso. Eu acho que o juiz tem 

que ter o domínio das suas histórias, né, então, eu preciso ter esse domínio. 

[A Sra. tem observado rigorosamente o CPC? Assim, todos os que chegam 

vão seguir necessariamente para a mediação ou conciliação? Ou a Sra…?] 

Eu primeiro vejo os interesses. Se não for interesse de conciliação e 

mediação, objetividade! Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. É 

objetividade: mando citar e se manifestar, vejo documento, papel e aí, parte. 

Existem graus de complexidade que o CPC, ele vai desandar, e, olha que eu 

sou profunda conhecedora das vantagens da conciliação e da mediação, e sou 

uma fã incondicional. Fã. Incondicional. Mas eu tenho meu lado também 

objetivo. Então, imagina, isso acontece muito em união estável, você tem um 

reconhecimento de união estável, um conflito que você sabe que vai gerar 

consequência patrimonial, e, geralmente, reconhecimento de união estável é 

com falecido. A pessoa morre e aí, “olha, eu vivi com ele”, e aí é contra a 

família, então, você têm questões patrimoniais deste tamanho, relações que 

não existem entre essas pessoas, ou seja, aquela que se alega companheira e 

os descendentes ou os herdeiros do falecido. Então você vai mandar essas 

pessoas conciliarem ou mediarem o quê, a não ser cumprir norma? [J6] 

[Na ação de] Guarda e convivência, geralmente, eu marco [sessão de 

mediação]. Geralmente, marco. Mas é difícil, porque guarda e convivência, 

quando… Pelo menos os que eu tenho pego ultimamente... Já são situações 

que não dá para ir para mediação. São situações de conflito, assim, que não é 

a mediação que vai resolver. Eu acabo mandando mais para Psicologia. 

Entendeu? Porque aí não é uma questão de você colocar as pessoas, as partes 

para conversarem. Não é só isso. Entendeu? É uma coisa mais complexa. E 

aí, eu mando para o setor de Psicologia fazer uma avaliação ampla. E, às 

vezes, as pessoas, com o retorno que as psicólogas dão dessa avaliação, eles 

já começam a rever as coisas, entendeu? Não é um conflito acirrado, 

necessariamente… É um conflito mais complexo. Entendeu? Às vezes, com 

outras nuances de acusações. E aí, não dá para você mandar para a mediação. 

Por exemplo, o pai que quer a guarda porque o companheiro da mãe abusa da 

filha. Isso é uma alegação dele, entendeu? Mas pra quê que eu vou mandar 

para mediação? Pra quê? [Nesses casos, depois da Psicologia, a Sra. tenta 

uma mediação? Um Bem Me Quer? Uma Oficina de Parentalidade?] Não, 

geralmente vai para mim. Geralmente, quando vai pra Psicologia é porque eu 

acho que essas coisas não iriam adiantar. A não ser que a psicóloga sugira. 

Aí, sem dúvida. [J9] 
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Dessa forma, parece-me evidenciado que a maneira como os magistrados 

entendem os métodos autocompositivos exerce forte influência sobre o modo de ser desse tipo 

de processo. 

3.5.2.3. Ação de divórcio. 

Uma diferença lembrada por quase todos os entrevistados refere-se ao fato de que 

na ação de divórcio pode se pretender apenas a extinção do vínculo matrimonial (i.e., a 

declaração judicial do fim do casamento) ou, além disso, também a divisão do patrimônio 

comum do ex-casal (i.e., a patilha dos bens). Assim sendo, há processo de divórcio “simples” 

ou “direto” ou “sem partilha” (no qual se pretende apenas o decreto judicial do término do 

casamento) e o processo de divórcio cumulado com o pedido de divisão patrimonial ou “com 

partilha”. 

E isso resultaria na seguinte distinção procedimental: no divórcio sem partilha, não 

haveria a audiência preliminar de mediação ou de conciliação prevista no artigo 695 do novo 

Código de Processo Civil; enquanto que, no divórcio com partilha, poderá ocorrer tal 

audiência, segundo critérios de cada magistrado. 

Isso porque, no campo jurídico, o direito de se postular o divórcio é de natureza 

potestativa, isto é, inafastável e incontestável, contra o qual a parte contrária não tem outra 

opção senão sujeitar-se à extinção do vínculo do casamento. Não há possibilidade de se negar 

a pretensão do autor ou apresentar alguma razão impeditiva, modificativa ou extintiva de seu 

direito. 

Sendo assim, não haveria verdadeiro conflito (ao menos, não do ponto de vista 

estritamente jurídico), motivo pelo qual todos os magistrados entrevistados que se 

manifestaram sobre o ponto disseram que, nessa hipótese, não enviam o caso nem para a 

mediação nem para a conciliação; quer dizer, não adotam a audiência prévia prevista no artigo 

695 do novo Código de Processo Civil. 

Já no divórcio cumulado com partilha de bens, muito embora o decreto de extinção 

do vínculo matrimonial seja inexorável, pode haver discussão a respeito da titularidade, dos 

limites e da extensão do direito de propriedade sobre os bens que formam o patrimônio do ex-

casal, ou mesmo no tocante à partilha dos bens comuns. Dessarte, há um conflito a merecer 

adequado tratamento. 
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E, nesse caso, para alguns juízes o melhor encaminhamento é a conciliação e para 

outros a mediação, embora os critérios distintivos nem sempre estejam bem claros ou 

definidos: para alguns, depende da “complexidade” – de modo que, sendo pouco complexos, a 

conciliação pode ser feita por conciliadores; média complexidade, a conciliação é feita pelo 

próprio juízo; e alta complexidade, aí o caso é enviado para a mediação; para outros, a baixa 

hostilidade entre as partes pode ensejar a atuação de conciliadores, enquanto que os casos de 

mais hostilidade exigiria a presença do juiz; já para outros tantos, dependerá do grau de 

litigiosidade: se for de alta litigiosidade, o caso é encaminhado para a mediação. 

Não, aqui eu aplico a lei, só não aplico a lei, vamos dizer, nos casos de 

divórcio [direto, sem partilha]. Divórcio, eu não faço mediação. Quando eu 

mando citar, não mando para mediação. [Direito potestativo, né?] É, 

exatamente. Aí eu não mando porque não tem sentido. [J3] 

Eu procuro, assim, eu procuro ficar com os casos menos complexos, tipo de 

rotina, que a gente tem casos de rotina. Então, quando a gente percebe que 

está dentro de uma rotina, não detecta, imediatamente, um conflito 

exacerbado, a gente encaminha para a conciliação. Tem uma conciliadora que 

faz. Escolhida por mim. E treinada por mim. Me assistiu fazendo as 

audiências e depois replica. Quando eu percebo que, dependendo das partes, 

o conflito é uma coisa mais elaborada, que há necessidade de uma figura 

mais austera, então, eu marco a conciliação comigo, eu mesma faço a 

conciliação. [...] Aí separo os que eu acho que têm que ser comigo e remeto 

os de menor complexidade para a conciliação. [...] Eu estou dizendo isso, 

assim, objetivamente. Existem outras situações, por exemplo. Existem 

situações que eu nem vejo porque, só pela narrativa dos fatos, pelo volume de 

provas que eu já tenho nos autos, eu nem vejo as partes, eu já remeto direto 

para mediação, porque o grau de complexidade é tão elevado, que eu preciso 

de um profissional muito gabarito para fazer o quê? Como eu vou dizer? 

Fazer a limpeza, fazer a faxina, depois, eu entro, mas aí a casa está arrumada. 

Entendeu? [...] Então, e nisso eu estou com a mediação. [...] Porque, por 

exemplo, divórcio puro e simples... Não precisa. É um direito que a pessoa 

tem. O outro, querendo ou não...[Mas aí, com partilha, talvez haja 

necessidade de uma conciliação ou mediação?] Exatamente. Porque eu já 

peguei casos em que a mulher ficou com o espadachim do militar. E aí você 

tira como? O álbum de fotografia da formatura dele. Então, pode ser que, 

numa partilha, você precise para explicar porque ela quer o espadachim dele, 

né? É um bem personalíssimo. [J6] 

[Nas ações de divórcio com partilha, a Sra.... Divórcio sozinho, acho que a 

Sra…] Divórcio sozinho, não tenho discutido. [Agora, quando tem partilha 

de bens, como que a Sra. faz?] Em alguns casos, a gente tem encaminhado 

para tentativa de mediação, quando a gente percebe que a coisa é mais 

litigiosa mesmo, né? Muitas vezes, não é nem a complexidade, porque a 

complexidade também não vai também se resolver na mediação. A 

complexidade, muitas vezes, é de natureza puramente técnica. Mas acho que 

a mediação é muito mais para litigiosidade do que... [Entendi, para cuidar 
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desse aspecto subjetivo mesmo, né?] É… É a minha percepção, né? Posso 

estar totalmente equivocada. [J7] 

Eu só faço audiências conciliatórias em determinadas situações, que são 

processos muito difíceis... muito enrolados. Ou que envolvem abuso infantil. 

Essas coisas que aí é que eu puxo para mim. Mas, na média, que são as 

discussões com relação a alimentos, à guarda, eles [os conciliadores] têm 

feito bastante acordo. [Quais os tipos de processos vão para os 

conciliadores?] Todos. Basicamente, todos. Eu só puxo para mim aqueles em 

que há alguma peculiaridade que me envolva. Há casos com muita 

hostilidade e aí eu prefiro trazer para mim porque… aí, eu já posso tentar 

fazer, dar uma sentença ali, né? Eu e o representante do MP, nós estamos 

fazendo o seguinte: aqueles processos antigos que têm 20 volumes, que não 

se ata nem desata, nós estamos fazendo audiências especiais. De conciliação. 

Eu e o Ministério Público tentando resolver aquilo. Para acabar com aquela 

disputa que às vezes dura 10 anos. Então nós estamos tentando fazer isso. 

[J8] 

[Como que tem acontecido o procedimento aqui? Chegou uma inicial aqui, 

nesta vara: todos os processos vão para a mediação? Como é o critério? 

Não?] Por exemplo, um processo de divórcio, eu não mando para mediação. 

Não porque... [Direito potestativo?] É. Divórcio, investigação de 

paternidade, essas coisas assim não adianta mediação. [J9] 

Com essa exposição acerca dos procedimentos adotados pelos magistrados nos 

processos, termino a seção e encerro também este capítulo, no qual busquei demonstrar que as 

percepções e experiências individuais dos magistrados acerca dos métodos de solução 

consensual de conflitos parecem influenciar significativamente o modo de ser dos 

procedimentos desses tipos de processos de família. 

Outrossim, pretendi apresentar essa variedade de visões e ritos relacionados a um 

conjunto de assuntos que se mostraram nucleares nas entrevistas, como: 1) a afinidade, 

percebida pelos juízes, entre os métodos consensuais de solução de disputas e a natureza do 

conflito, segundo a maior ou menor presença  de questões “objetivas” (relativas a patrimônio e 

alimentos, por exemplo) e questões “subjetivas” (como aquelas relativas a questões de guarda 

e visitação de filhos) – a princípio, como veremos, os juízes parecem ser mais favoráveis ao 

uso da mediação no segundo grupo de questões; 2) a diferenciação dos procedimentos 

adotados face à distinção dessa natureza de causas (i.e., objetividade ou subjetividade) e 

também em razão da própria experiência e trajetória dos juízes (o que pode, por exemplo, 

fazer com que utilizem mais ou menos intensamente os programas de cidadania tratados no 

capítulo anterior); 3) a gestão do tempo dos processos, tensionada entre a intenção de resolver 

o conflito (o que para muitos não é sinônimo de dar sentença) e a exigência de produtividade e 
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mensuração/supervisão das instâncias administrativas superiores do Tribunal; 4) outros 

condicionantes ou constrangimentos infraestruturais (como a quantidade de processos, a 

escassez de pessoal etc), a própria natureza dos processos (alguns demandando mais tempo do 

que outros, os de conteúdo mais objetivo e os de conteúdo mais subjetivo), as pressões 

administrativas dos órgãos superiores de controle (com todas as ambiguidades do que se 

mede: quantidade de sentenças, processos em andamento, processos que originam recursos e 

que não acabam etc); 5) os procedimentos adotados na prática cotidiana das varas, incluindo, 

e.g., as tensões relacionadas à exigência de imparcialidade; e 6) a experiência e a formação 

prévia dos juízes e das juízas (é mister salientar o fato de que, como visto, existe uma clara 

maioria feminina nos juízos de família do fórum central), especialmente a formação mais ou 

menos intensa (e, consequentemente, o conhecimento mais ou menos claro e explícito) nas 

técnicas autocompositivas e, em especial, das de mediação e a sua singularidade comparada à 

conciliação. 

Esse complexo de compreensões e atividades, em seus contrastes e tensões 

permanentes, constituem um manancial de encontros e desencontros entre as normativas legais 

e as práticas desses órgãos e agentes, objeto da presente dissertação. Portanto, é chegada a 

hora de concluirmos, o que será feito a seguir. 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho pretendi pesquisar as perspectivas e práticas dos magistrados das 

varas de família situadas no fórum central do Rio de Janeiro no tocante à sua relação teórica e 

prática com os métodos de solução consensual de conflitos (em especial da mediação), a partir 

da nova sistemática instituída pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei de Mediação. 

Conforme pude verificar na investigação empírica, a vocação legal dos institutos 

autocompositivos para a implementação de um novo modelo de Justiça e Jurisdição, mais 

voltado à consensualidade e ao protagonismo dos jurisdicionados na solução de seus conflitos, 

ainda não se realizou. Os obstáculos/desafios para a consolidação desse propósito, 

especialmente por meio dos métodos autocompositivos, são variados, indo desde a forte 

predominância da cultura adversarial, e consequente resistência da maior parte dos atores à 

mudança dos paradigmas atuais, até a falta de estrutura e apoio administrativos do Tribunal 

em relação aos órgãos e agentes encarregados pelo implementação, aperfeiçoamento e 

fomento das atividades voltadas ao diálogo e consenso.  

O universo retratado neste trabalho é complexo, constituído por diversos agentes, 

órgãos e programas de ações destinados ao incremento dos meios consensuais de solução de 

disputas na área de família: as partes dos litígios, os juízes, os conciliadores vinculados às 

varas, os mediadores integrantes dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) – os quais atuam segundo diretrizes traçadas pelo Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos (NUPEMEC) –, os servidores integrantes de programas de 

cidadania, tais como o Projeto Bem Me Quer e a Oficina de Parentalidade (implantados entre 

2009 e 2011). 

Minha atenção e observação direcionaram-se para o olhar desses vários agentes, 

privilegiando os magistrados, sobre esse universo. Meu intuito foi considerar, especialmente, o 

intricado jogo existente entre as suas compreensões a respeito dos métodos consensuais, as 

normativas legais atualmente vigentes e os modos como são conduzidos os processos, nos 

quais os juízes e outros atores interagem, fazendo valer seus conhecimentos prévios, as suas 

experiências e sensibilidades particulares bem como a sua autoridade. 

Tendo em vista as nuances e as singularidades extraídas a partir das entrevistas 

com os magistrados, foi necessário ampliar a observação de campo para também abranger 
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outros órgãos, programas e personagens integrantes dessa estrutura de tratamento consensual 

dos conflitos - nomeadamente o NUPEMEC, o CEJUSC, o projeto Bem me Quer e o 

programa Oficina de Parentalidade, mediadores do CEJUSC e conciliadores das varas de 

família -, no intuito de melhor compreender esse complexo auxiliar e os modos de interação 

entre essas instâncias. 

A observação dessas outras agências e agentes mostrou-se indispensável à 

compreensão desse ambiente, mormente ao indicar dificuldades não necessariamente 

percebidas pelos magistrados, mas centrais nesse universo – como, v.g., as limitações 

financeiras e administrativas indicadas por servidores entrevistados, os quais apontavam para a 

escassez de pessoal auxiliar, insuficiência estrutural para a demanda e implementação de ações 

de fomento ao tratamento consensual das disputas, obstáculos quanto à formação/capacitação 

de mediadores –; e também as suas especificidades; as suas semelhanças (tanto assim, que 

ainda não há uma adequada triagem dos processos, muitas vezes se remetendo para mediação 

casos de conciliação); a visão desses agentes acerca dos mecanismos e dos demais atores, bem 

como a interdependência e as tensões eventualmente existente entre eles. 

Vimos que o NUPEMEC é um dos ambientes-chave na implantação e 

funcionamento das técnicas autocompositivas nas varas e processos de família. Observei e 

descrevi a incumbência desse órgão no desenvolvimento, planejamento e implementação no 

TJRJ da Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses instituída pelo 

CNJ, a partir não só da normativa legal, mas também e sobretudo das pessoas encarregadas de 

levar adiante essas normas, seus pontos de vista, seus dilemas e os constrangimentos 

institucionais aos quais estão sujeitos. 

Constatei que o CEJUSC por si só não garante o exercício das práticas de 

mediação e conciliação. Para além das intenções dos funcionários envolvidos nos Centros, eles 

dependem, na maior parte das vezes, da iniciativa dos próprios juízes e de cidadãos bem 

informados, além da colaboração eventual dos advogados. 

Outrossim, pretendi demonstrar a importância dos programas de cidadania (Projeto 

Bem me Quer e Oficina de Parentalidade) na promoção e execução das técnicas 

autocompositivas nas varas de família, máxime considerando a possibilidade de juízes, 

advogados e partes litigantes lançarem mão desses projetos, encaminhando os casos ou se 

informando sobre a natureza da mediação, de forma adotá-la em suas questões. No entanto, 
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como apontado repetidamente pelos entrevistados, muito ainda fica a critério dos juízes ou 

depende das orientações dos advogados. Por fim, destaquei percepções comuns e particulares 

de mediadores e conciliadores judiciais a respeito desse complexo universo, as quais 

revelaram um rico contraste de experiências e compreensões; em suma: encontros e 

desencontros entre agentes diversos, e também entre normas e práticas. 

Quanto ao cerne do trabalho, verifiquei que os magistrados entrevistados 

conhecem as diferenças funcionais entre o ato de julgar e o de mediar, de forma a não lhes ser 

possível atuar como mediadores. No entanto, nas suas práticas cotidianas, nas formas como 

conduzem os processos, no contato com as respectivas partes e com os outros agentes que 

neles participam segundo os ritos que disciplinam os novos fazeres, os juízes acabam 

realizando práticas particularizadas, quando buscam compatibilizar os novos procedimentos 

legais às suas próprias experiências e sensibilidades. 

Por exemplo, há magistrados que, para atender ao novo procedimento instituído 

pelo artigo 695 do Código de Processo Civil de 2015 (que tornaria obrigatória a sessão de 

mediação ou conciliação nos processos de família) e a isso acrescendo suas próprias 

experiências/sensibilidades, encaminham os casos diretamente para o programa Oficina de 

Parentalidade ou para o projeto Bem me Quer, para uma tentativa de composição consensual 

da questão – quando, diante da lei vigente e do sistema organizacional do Tribunal, a remessa 

seria feita ao CEJUSC, órgão responsável pelas mediações ocorridas no âmbito judiciário. 

Outro exemplo refere-se à natureza “objetiva” ou “subjetiva” de certas causas, 

conforme surgido no campo. Para a grande parte dos juízes e demais agentes entrevistados 

existe uma diferença crucial na natureza das causas de família: algumas com forte 

predominância de sentimentos e emoções (como as ações de guarda e convivência parento-

filial); outras, supostamente com fraca presença desses elementos (ex: ações de alimentos). 

Conforme expressão adotada por esses atores, aquelas estariam impregnadas de 

“subjetividade”; e estas, de “objetividade”. Na realidade, pode até ser que muitos reconheçam 

a presença, em tese, dessa “subjetividade” nos processos de alimentos, mas, na prática, optem 

por relevá-la ou se concentrar naquilo que lhes parece ser o juridicamente importante: mero 

exame e cotejo de despesas e rendimentos. 

Essa particular diferenciação mistura-se às percepções e aos conceitos desses 

atores acerca dos métodos de solução de conflitos, daí resultando um modo de fazer, uma 
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prática procedimental específica e também diferenciada: em varas de família nas quais a 

mediação é adotada, ela teria cabimento apenas nesses processos de maior carga subjetiva, 

enquanto a conciliação se mostraria mais adequada para os de maior carga objetiva. Assim, 

por exemplo: mediação, nos processos de guarda e convivência parento-filial; conciliação, nos 

processos de alimentos. 

Mas tais distinções e percepções, além de variar sensivelmente entre os próprios 

juízes, acabam por desconsiderar aquilo que a própria lei parece ter distinguido: a natureza do 

relacionamento. Conquanto imperfeita a redação do texto legal, ainda assim é possível extrair 

a interpretação de que a mediação se aplica às relações duradouras e complexas, exatamente 

como, por exemplo, as de família; enquanto a conciliação se destinaria a relação circunstancial 

entre as partes (v.g., acidente de trânsito). Isso se explica, segundo os especialistas, pelo fato 

de que a mediação busca desconstruir o conflito para se alcançar a relação interpessoal 

subjacente e, partir daí, restabelecer a comunicação entre as partes, o que não seria possível 

em uma relação efêmera e particular, cuja discussão se restringiria à solução do problema; 

para essas questões pontuais, em que não há relacionamento interpessoal a se perquirir, o 

instrumento mais apropriado seria a conciliação. 

Em outras palavras, considerando o fato de que as relações duradouras seriam 

mediáveis (i.e., objeto de mediação, e não de conciliação) e, ainda, que as relações familiares 

têm natureza duradoura, a conclusão extraível é a de que as relações de família são também 

mediáveis. Sendo assim, a mediação teria cabimento em todo e qualquer processo de vara de 

família. 

Todo esse campo de ambiguidades, de espaços institucionais e de agências 

diversas constitui mais um ambiente propício à existência dos encontros e desencontros entre 

normas e práticas, entre antigas e novas formas de pensar e de levar adiante os processos nas 

varas de família. O objetivo deste trabalho foi identificar e descrever algumas dessas 

afinidades e dissonâncias. 
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