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RESUMO  

 

Considerando a recente positivação judicial do instituto da mediação e a necessidade 

crescente de um olhar crítico direcionado ao Poder Judiciário como instrumento 

monopolizador das relações sociais, objetiva-se, destarte, analisar o Centro de Soluções de 

Conflitos e Cidadania – o CEJUSC - da cidade de Cabo Frio no que tange a prática mediática 

na esfera das relações de consumo. Para tanto, procede-se à avaliação não apenas quantitativa 

– a partir da coleta de dados estatísticos –, mas também qualitativa – baseada na realização de 

algumas entrevistas com determinados atores presentes no cotidiano do CEJUSC. Em vista 

disso, observa-se que os resultados ainda são embrionários para se traçar determinados 

parâmetros, porém impende destacar que a postura estratégica do Judiciário, se mantida 

rígida, pode acabar prejudicando o desenvolvimento e aprimoramento da mediação judicial. 

Assim, permite-se concluir que, no plano fático ideal, há a possibilidade de engajamento 

social e consciente em prol do instituto da mediação. 

 

 

Palavras-chave: Mediação. Poder Judiciário. CEJUSC. Relações de consumo. Consciente. 



 

 

ABSTRACT 

   

Considering the recent judicial positivation of the mediation institute and the growing need 

for a critical view directed at the Judiciary as a monopolizing instrument of social relations, 

the objective is to analyze the Conflict and Citizenship Solutions Center - CEJUSC - of the 

city of Cabo Frio regarding media practice in the sphere of consumer relations. In order to do 

so, it is not only quantitative - based on the collection of statistical data - but also qualitative - 

based on the performance of some interviews with certain actors present in CEJUSC's daily 

life. In view of this, it is observed that the results are still embryonic in order to establish 

certain parameters, but it is important to emphasize that the strategic position of the Judiciary, 

if kept rigid, could end up hampering the development and improvement of judicial 

mediation. Thus, it is possible to conclude that, in the ideal factual plane, there is the 

possibility of social and conscious engagement in favor of the institute of mediation. 

 

 

Keywords: Mediation. Judicial power. CEJUSC. Consumer relations. Conscious. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação será desenvolvida empiricamente, a partir do pensamento 

do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em que este servirá como arcabouço teórico 

para o deslinde do tema, que corresponde à sociedade de consumo e a positivação da 

mediação a partir de uma análise do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania -, que 

ao longo do texto chamaremos de CEJUSC, localizado na cidade de Cabo Frio, no 

interior do Rio de Janeiro. 

O Fórum da cidade possui três Varas Cíveis, duas Varas de Família, uma Vara 

Criminal, o Juizado Especial Cível e outro Criminal. Ao longo da pesquisa, serão 

trazidos dados quantitativos em relação aos primeiros seis meses de funcionamento do 

Centro, bem como as entrevistas desempenhadas com os atores envolvidos na atividade 

de mediação no CEJUSC, que foram os servidores e os mediadores judiciais que atuam 

lá. Buscaremos mostrar que os propósitos da pesquisa realizada foram compartilhados 

no sentido de compreender como está a atitude daquela comunidade jurídica local sobre 

a prática da mediação judicial.  

O CEJUSC tem como intenção a supervisão das atividades dos conciliadores e 

mediadores de acordo com o modelo determinado pelo Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos, o chamado NUPEMEC. Vale destacar que a 

mediação e a conciliação são formas consensuais de solução de conflitos, e que a 

efetivação é possível em qualquer momento da relação processual, principalmente na 

primeira instância. A Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, situa a mediação 

e a conciliação, cabendo ao Judiciário estimular o desenvolvimento das atividades.  

O desígnio básico dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

se baseia em realizar as sessões de conciliação e mediação do Tribunal. No caso 

específico de Cabo Frio, o CEJUSC, como informado pela Coordenação, apenas tem 

atuado em relação ao desenvolvimento das sessões de mediação, ou seja, as conciliações 

continuam sendo realizadas em separado, onde sempre esteve e permanece o Juizado 

Especial Cível e as Varas Cíveis e de Família.  

O objeto de pesquisa, qual seja, a sociedade de consumo e a positivação e prática 

da mediação no CEJUSC, alcança tamanha importância graças ao fomento da 

indispensabilidade de uma mentalidade emancipadora em torno da realidade social 
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conflituosa e permanente. Fato este que reconfigura a forma de se resolver os litígios em 

atenção à mediação – aqui examinada na sua forma judicial para o recorte do campo - 

como um novo meio de adequação das inúmeras contendas vivenciadas. 

Por que selecionar a cidade de Cabo Frio, no interior do Estado? Parece 

conveniente assinalar dois motivos: o primeiro foi pelo fato dessa pesquisadora residir 

na cidade há anos e acompanhar o dia-a-dia jurídico, sendo advogada também; o 

segundo dado à curiosidade de acompanhar de perto a implementação judicial da 

mediação – depois que se tornou obrigatória através do seu Marco Legal e do Novo 

Código de Processo Civil, ambos de 2015 - no interior, visto que ainda muito 

embrionária em comparação com a capital e outros locais.  

No primeiro capítulo, será intentado analisar a prática da mediação na cidade, 

com o seu respectivo cenário, passando pela sociedade de consumo, alguns diagnósticos 

e a importância do exame do enfraquecimento da confiança como uma das 

conseqüências da Pós-modernidade. Outrossim, serão abordadas as diferenças entre 

mediação e conciliação, as escolas de mediação, a relação entre conflito, acordo e 

consenso, sem deixar de lado o advento da positivação da mediação e sua ligação com o 

Conselho Nacional de Justiça. 

Em seguida, no segundo capítulo, será feito um esboço acerca da instalação e o 

desenvolvimento do CEJUSC, ressaltando a visão antropológica da necessidade do 

estudo de campo, o CEJUSC e a sua implantação com as estruturas física e 

administrativa, os atores da mediação, além dos dados quantitativos – coleta de números 

de sessões de mediações e acordos realizados, por exemplo - e qualitativos – entrevistas 

com os atores dentro do CEJUSC - da pesquisa. 

Por derradeiro, no terceiro capítulo, traçar-se-á um panorama sobre a sociedade 

de consumidores e a mediação, com alusão aos aspectos formais e o CEJUSC. Também, 

será averiguado como viabilizar uma efetiva prática da mediação nas relações de 

consumo, com a devida atenção ao CEJUSC e aos dados obtidos com a Coordenação 

deste. A partir da pesquisa de campo no Fórum da Comarca de Cabo Frio, mais 

especificamente no CEJUSC, pode ocorrer uma mudança de paradigma na comunidade? 
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1. A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO NA CIDADE DE CABO FRIO 

 

1.1 CENÁRIO  

 

O Poder Judiciário brasileiro é regulado nos artigos 92 a 126 pela Constituição 

Federal. Ele é constituído de diversos órgãos, com o Supremo Tribunal Federal com a 

função basilar de zelar pelo cumprimento da Carta Magna. Abaixo dele está o Superior 

Tribunal de Justiça, responsável por realizar uma interpretação uniforme da legislação 

federal. 

No sistema Judiciário, há órgãos que trabalham no âmbito da União e dos 

Estados, abarcando o Distrito Federal e Territórios. A organização da Justiça Estadual, 

que inclui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é de competência de cada um dos 

27 estados brasileiros e do Distrito Federal.  

Para um melhor delineamento acerca do Poder Judiciário no Brasil, importa 

trazer a obra O Judiciário como superego da sociedade sobremencionada de Ingeborg 

Maus (2000), para o panorama das recentes alterações1 do Judiciário brasileiro – que 

serão tratadas à frente no objeto de pesquisa. Pode-se refletir acerca da aplicação no 

Brasil das críticas formuladas pela autora, podendo ser resumidas na questão do papel 

do Judiciário, como órgão constitucional que resolve casos a partir de razões de Direito 

ou de uma superentidade que exerceria a função de superego de uma sociedade órfã. 

Evidencia um fato recorrente da Corte Alemã, que se pode deslocar efetivamente 

para a realidade do Judiciário brasileiro. 

A Justiça aparece então como uma instituição que, sob a perspectiva 

de um terceiro neutro, auxilia as partes envolvidas em conflitos de 

interesses e situações concretas, por meio de uma decisão objetiva, 

imparcial e, portanto, justa. O infantilismo da crença na Justiça 

aparece de forma mais clara quando se espera da parte do Tribunal 

Federal Constitucional alemão (TFC) uma retificação da própria 

postura em face das questões que envolvem a cidadania. As 

exigências de justiça social e proteção ambiental aparecem com pouca 

freqüência nos próprios comportamentos eleitorais e muito menos em 

processos não institucionalizados de formação de consenso, sendo 

projetada a esperança de distribuição desses bens nas decisões da mais 

alta corte. (MAUS, 2000, p. 190) 

                                                           
1 A promulgação do Marco Legal da Mediação e do Novo Código de Processo Civil, ambos de 2015. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626562/artigo-92-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678962/artigo-126-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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No Brasil, o protagonismo judiciário desestimulou composições fora de seu 

aparelho estatal, diferentemente da tardia realidade brasileira com instituições altamente 

comprometidas com a política, desviando-se, assim, muitas vezes, de sua finalidade 

precípua – como o Judiciário -, vale trazer a lume o enfoque das ondas renovatórias de 

acesso à justiça, tratadas por Cappelletti e Garth, que vislumbrava a exploração de uma 

ampla variedade de reformas. 

Incluíam-se as alterações nas formas de procedimento, mudanças na 

estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de 

pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como 

defensores, modificações no direito substantivo destinadas a evitar 

litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados 

ou informais de solução dos litígios. Esse enfoque, em suma, não 

receava inovações radicais e compreensivas, que iam muito além da 

esfera de representação judicial. Ademais, esse enfoque reconhecia a 

necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo de 

litígio, que, por exemplo, difere em sua complexidade. 

(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 26) 

 

O enaltecimento ao Judiciário teve impacto contínuo e profundo na sociedade. A 

magistratura brasileira se acostumou a apresentar intensa articulação no campo político, 

para impedir a perda de sua independência e de sua ingerência. “Desde a 

redemocratização, observou-se claramente este movimento durante a Assembléia 

Constituinte de 1987/1988, as reformas administrativas neoliberais2 dos anos 1990 e, 

principalmente, as propostas de reforma do Judiciário e do sistema jurídico processual.” 

(MEIRELLES, DANTAS, 2014)  

Boaventura de Sousa Santos traz a realidade dos anos de 1970 e 1980, em que os 

regimes autoritários não estavam interessados em fortalecer a instituição judicial ao 

ponto de ela poder intervir com as suas práticas repressivas. Mas a situação mudou. 

Desde os finais da década de 1980, o sistema judicial adquiriu uma 

forte proeminência em muitos países não só latino-americanos, mas 

também europeus, africanos e asiáticos. Este protagonismo dos 

tribunais em tempos mais recentes não se dirige necessariamente ao 

favorecimento de agendas ou forças políticas conservadoras ou 

progressistas, assentando-se antes num entendimento mais amplo e 

mais profundo do controle de legalidade, apostando, por vezes, na 

constitucionalização do direito ordinário como estratégia 

                                                           
2 O primeiro passo para a reforma do Estado foi dado com o Plano Real, ainda no governo do presidente 

Itamar Franco, através do qual se reorganizou a economia e os gastos públicos. A partir da conclusão de 

tal reorientação, o Estado brasileiro pôde enfrentar o desafio de dinamizar a sua economia, podendo, 

assim, voltar com os investimentos em infra-estruturas e em projetos sociais. (CARDOSO, 1998, p. 09) 
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hermenêutica de um garantismo mais ousado dos direitos dos 

cidadãos. Por outro lado, ainda que a notoriedade pública ocorra em 

casos que constituem uma fração infinitesimal do trabalho judiciário, é 

suficientemente recorrente para não parecer excepcional e para 

corresponder a um novo padrão do intervencionismo judiciário. Ao 

abandonar o low profile institucional, o judiciário assume-se 

como poder político, colocando-se em confronto com os outros 

poderes do Estado, em especial com o executivo. Esta 

proeminência e, consequentemente, o confronto com a classe 

política e outros órgãos de poder soberano manifestaram-se 

sobretudo em três campos: no garantismo de direitos, no 

controle da legalidade e dos abusos de poder e na judicialização 

da política. (SANTOS, 2007, p.12) 

 

Esse infantilismo da crença na Justiça idealizado na figura de um tribunal, como 

Maus frisa, pode ser percebido como a intensidade e freqüência, características quando 

analisadas na realidade nacional, em que o fomento para litigar se respalda na confiança 

que o Judiciário recebe e desenvolve. 

Contra o "império da lei" despersonalizado e os seus fundamentos 

democráticos, a Justiça reavivou fortes momentos de domínio 

patriarcal e de autonomia decisória quando relativizou matérias legais 

isoladas, apelando para convenções morais e "valores". Exatamente 

nessa auto-representação da Justiça como instância moral localiza-se 

sua contrapartida à libido projetada pela sociedade. (Idem, 2000, p. 

200) 

 

E, dentro dessa projeção social, de confiança nos tribunais detentores do 

conhecimento especializado, esses operam como sistemas peritos, esboçados por 

Giddens. 

É amplamente estruturado pela confiança conferida aos sistemas 

abstratos — que pela sua própria natureza é filtrada pela 

confiabilidade da perícia estabelecida. A fidedignidade conferida 

pelos atores leigos aos sistemas peritos não é apenas uma questão. É 

uma questão de cálculo de vantagem e risco em circunstâncias onde o 

conhecimento perito simplesmente não proporciona esse cálculo, mas 

na verdade cria (ou reproduz) o universo de eventos, como resultado 

da contínua implementação reflexiva desse próprio conhecimento. 

(GIDDENS, 1991, p. 77) 

 

Trazendo um pouco mais para o objeto da pesquisa, no que tange a uma 

exemplificação do ponderado sistema perito acima, o Poder Judiciário da Comarca de 

Cabo Frio é localizado no bairro do Braga e composto por 01 Vara Criminal, 02 Varas 

de Família, 03 Varas Cíveis, Juizado Especial Cível e outro Criminal. 
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A presente pesquisa terá como foco as práticas envolvendo o instituto da 

mediação dentro das relações consumeristas, permeando as legislações mais recentes 

acerca da mediação, tais quais: a Lei da Mediação e o Novo Código de Processo Civil. 

Escolheu-se como campo a cidade de Cabo Frio, especificamente com o 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que mais à frente será abordado, 

com a análise de entrevistas – qualitativa - e de acordos – quantitativa - já realizados no 

1º semestre do seu funcionamento efetivo neste ano de 2017. E, como se verá adiante, 

tem como objetivo a recepção da mediação na Comarca de Cabo Frio. 

A resolução judicial, dentro dos meios de resolução de conflitos, apresenta um 

processo tradicional adversarial, litigioso e imperativo, que vem sendo ressignificado a 

partir de outros olhares, tentativas e posturas. 

Estamos passando, na atualidade, por uma revolução na forma de 

fazer justiça, caminhando, com a reengenharia do processo, para uma 

modificação estrutural e funcional do Judiciário em si. Procura-se 

remodelar o seu perfil no sentido de adequá-lo ao da Justiça que se 

espera na nova era pós-industrial, que vem sendo constituída 

principalmente nas três últimas décadas, na qual a informática 

transforma o conhecimento no instrumento de satisfação das 

necessidades da sociedade e é ferramenta de trabalho hábil para 

encurtar o tempo e a distância. Esses fatores, em uma sociedade em 

constante competição globalizada, assumem destaque como a 

espinha dorsal da qualidade de todo e qualquer serviço. A 

Justiça, como serviço e instrumento de pacificação social, 

precisa comungar com as idéias que estão modificando a 

civilização, sob pena de perder-se no tempo e no espaço. 
(BARBOSA; SILVA, 2015) 

 

No que tange ao tempo e espaço conectado a um mundo globalizado, existe uma 

separação entre os dois, elaborado por Giddens, sendo crucial para o dinamismo da 

modernidade, como condição, por exemplo, do processo de desencaixe, definido por ele 

como “o ‘deslocamento’ das relações sociais de contextos locais de interação e sua 

reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço”. (GIDDENS, 1991, p. 

24)  

Isso basicamente quer dizer que há um crescimento do arrefecimento das 

relações físicas ocorrendo a todo tempo em qualquer lugar do espaço, mas que acaba 

por ser reformulado, visto que as organizações modernas oferecem uma capacidade de 

conectar o local e o global que seriam impensáveis nas sociedades tradicionais. “Todos 

os mecanismos de desencaixe, como os sistemas peritos, dependem da confiança. A 
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confiança está, portanto envolvida de uma maneira fundamental com as instituições da 

modernidade.” (Idem, 1991, p. 29)  

E nas atuais instituições da modernidade, incluído o Poder Judiciário, o tempo e 

o espaço são remodelados, segundo Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, pois 

presentes não mais na era da modernidade pesada, e sim da leve3. 

O tempo não é mais o "desvio na busca”; e assim não mais confere 

valor ao espaço. A quase-instantaneidade do tempo do software 

anuncia a desvalorização do espaço. Na era do hardware, da 

modernidade pesada, que nos termos de Max Weber era também a era 

da racionalidade instrumental, o tempo era o meio que precisava ser 

administrado prudentemente para que o retorno de valor, que era o 

espaço, pudesse ser maximizado; na era do software, da modernidade 

leve, a eficácia do tempo como meio de alcançar valor tende a 

aproximar-se do infinito, com o efeito paradoxal de nivelar por cima 

(ou, antes, por baixo) o valor de todas as unidades no campo dos 

objetivos potenciais. (BAUMAN, 2001, p. 137) 

 

Com o espaço sendo abarcado em sua totalidade, ao mesmo tempo, as relações 

são conectadas e reconectadas a todo instante em qualquer lugar, liquidando quaisquer 

laços de estreitamento antes privilegiados no espaço, que agora, estão sem um valor 

especial atribuído. “Se todas as partes do espaço podem ser alcançadas a qualquer 

momento, não há razão para alcançar qualquer uma delas num dado momento e nem 

tampouco razão para se preocupar em garantir o direito de acesso a qualquer uma 

delas.” (Idem, 2001, p. 137) 

E trazendo para as relações de consumo, pedra de toque dessa pesquisa, Bauman 

visualiza esse fenômeno do esvaziamento das relações no tempo-espaço, que ocorre 

igualmente de forma solapadora.  

A tarefa é o consumo, e o consumo é um passatempo absoluta e 

exclusivamente individual, uma série de sensações que só podem ser 

experimentadas - vividas - subjetivamente. As multidões que enchem 

os interiores dos "templos do consumo" de George Ritzer são 

ajuntamentos, não congregações; conjuntos, não esquadrões; 

agregados, não totalidades. Por mais cheios que possam estar, os 

lugares de consumo coletivo não têm nada de "coletivo': Para utilizar a 

                                                           
3 Bauman, quando analisa capitalismo pesado e o leve, traz a expressão “coração do fordismo” aludindo 

ao capitalismo pesado, o qual era obcecado por volume e tamanho, onde o capital estava tão pregado no 

solo quanto os trabalhadores. O capital corre leve na modernidade líquida, permanecendo em lugar algum 

além do tempo que durar o seu contentamento. “Tudo relativo à vida humana se refere à agonia quanto à 

escolha dos objetivos - uma coleção infinita de possibilidades, por ser o capitalismo leve obcecado por 

valores.” (Idem, 2001, p. 70-73)  
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memorável expressão de Althusser, quem quer que entre em tais 

espaços é "interpelado" enquanto indivíduo, chamado a suspender ou 

romper os laços e descartar as lealdades. (Idem, 2001, p. 114) 

 

Continua, acerca do isolamento estarrecedor da atividade de consumo, que deve 

ter finalidade breve, imediata, fugaz, confinante.  

Os encontros, inevitáveis num espaço lotado, interferem com o 

propósito. Precisam ser breves e superficiais: não mais longos nem 

mais profundos do que o ator os deseja. O lugar é protegido contra 

aqueles que costumam quebrar essa regra - todo tipo de intrometidos, 

chatos e outros que poderiam interferir com o maravilhoso isolamento 

do consumidor ou comprador. O templo do consumo bem 

supervisionado, apropriadamente vigiado e guardado é uma ilha de 

ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes - pelo 

menos é o que se espera e supõe. As pessoas não vão para esses 

templos para conversar ou socializar. Levam com elas qualquer 

companhia de que queiram gozar (ou tolerem), como os caracóis 

levam suas casas. (Idem, 2001, p. 114) 

 

Dentro do Estado Constitucional e Democrático de Direito4, há uma necessidade 

de adequar o Poder Judiciário às múltiplas solicitações do mundo moderno, com intuito 

de primar por maior eficiência, definição de suas reais funções e a incessante busca de 

um modelo de Judiciário que cumpra seus variados papéis de modo a atender às 

expectativas dos seus usuários. Tudo isso tem cooperado para a Reforma Judiciária e do 

Novo Código Processo Civil de modo que o Poder Judiciário marcha em prol do 

fomento dos meios consensuais de resolução de litígios, incentivando a ação social 

participativa. (BARBOSA; SILVA, 2015)  

Vale expor o comentário de Ricardo Lobo Torres acerca da doutrina kelseniana, 

que não defendia qualquer inserção de justiça no direito, abrangido este puro e 

simplesmente com o Estado. 

 

De outra parte a doutrina de Kelsen, que procurava superar as 

‘ideologias da legitimidade’ identificando o Estado com o Direito, 

entendido como ordenamento coercitivo da conduta humana, sobre o 

qual a moral e a justiça nada têm a dizer, com o que restringia o 

Princípio da Legitimidade à questão da competência dos órgãos ou da 

validade das normas, sempre dependentes de uma norma superior do 

ordenamento. (grifo nosso) (TORRES, 1993) 
 

                                                           
4 Sobre o Estado democrático-constitucional, vale o primado da norma sobre o poder com a possibilidade 

de controle jurisdicional também da atividade legislativa, e não somente da atividade administrativa, 

tornando factível uma democracia que se edifique com os direitos fundamentais e constitucionalmente 

previstos. (COSTA, 2010, p. 241) 
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 A corrente oposta à Kelsen, de Norberto Bobbio, primava por uma sociedade 

autônoma, consciente e consensual, justamente o cenário idealizado onde podem tomar 

lugar os meios alternativos de resolução de conflitos, para ter a sua legitimidade 

associada à justiça. 

Podemos dizer que a legitimidade do Estado é uma situação nunca 

plenamente concretizada na história, a não ser como aspiração, e que 

um Estado será mais ou menos legítimo na medida em que torna real o 

valor de um consenso livremente manifestado por parte de uma 

comunidade de homens autônomos e conscientes, isto é, na medida 

em que consegue se aproximar à ideia limite da eliminação do poder e 

da ideologia nas relações sociais. (grifo nosso) (BOBBIO, 2000) 

 

Logo, jurisdição e justiça podem andar juntas, porém não radical e 

necessariamente, caso as partes, em certas situações, de comum acordo, entendam que 

podem alcançar a justiça sem a provocação obrigatória da jurisdição através de um meio 

adequado e legítimo de composição dos litígios. Segundo Santos, a intensa litigação que 

hoje chega aos tribunais deve-se ao desmantelamento do Estado social.  

O que significa que a litigação tem a ver com culturas jurídicas e 

políticas, mas também com o nível de efetividade da aplicação 

dos direitos e com a existência de estruturas administrativas que 

sustentem essa aplicação. Este movimento também se verifica nos 

países semiperiféricos, como é o caso do Brasil. O Brasil, sem ter um 

Estado-providência muito denso, tem vindo a consolidar políticas 

sociais, algumas mais fortes, outras mais débeis, ainda que todas elas 

muito seletivas – como, por exemplo, o bolsa-família. Por outro lado, 

a Constituição de 1988, símbolo de redemocratização brasileira, foi 

responsável pela ampliação do rol de direitos, não só civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, como também dos chamados direitos 

de terceira geração: meio ambiente, qualidade de vida e direitos do 

consumidor. (SANTOS, 2007, p.13-14) 

 

Nesse ínterim, falando em direitos de terceira geração, há que se destacar, dentre 

as múltiplas demandas desse mundo moderno, os desacordos e litígios gerados pela 

sociedade de consumo. E, inserida na realidade do consumo, está a “liberdade de tornar-

se qualquer um”, com inúmeras chances e possibilidades líquidas e fluidas com data 

final, a de validade, colaborando, assim, para o aumento da desarmonia desse tipo de 

sociedade. “A infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de 

escolha. Para os vendedores, uma boa notícia, todavia para os compradores, a certeza de 

que continuarão agoniados.” (BAUMAN, 2001, p. 74)  
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À vista do exposto, acerca das demandas sociais abundantes que os Poderes 

precisam atender, importa ventilar o que ocorrera no processo legislativo de elaboração 

do Novo Código de Processo Civil. Foi incentivado, pelo menos na teoria – um recorte 

da prática que será tratado adiante -, que a maior parte dos conflitos deve ser resolvida 

por meios consensuais e, depois de finalizado, apresentou o conciliador e o mediador 

sendo auxiliares da justiça, no art. 149, e a criação de centros judiciários de solução 

consensual de conflitos no art. 165.  

Entende o CNJ ainda que houve avanço na atividade legislativa. 

Estabelecendo a regra de encaminhamento à conciliação ou à 

mediação no art. 334 do NCPC, indicando que se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais5 e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. O estímulo foi tão enfático que o § 4o do mesmo artigo 

estabelece que a audiência não será realizada apenas se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual ou quando não se admitir a autocomposição. (Manual de 

Mediação Judicial, CNJ, p.29)  

 

No entanto, importa tecer uma crítica a essa afirmação do Manual, já que trouxe 

os institutos como sinônimos – que será tratado adiante -, transformando-os, o que não 

se pode constatar na prática como verdade. Na realidade, a imposição das sessões de 

mediação e conciliação traz a reflexão sobre a questão do superego do Judiciário. 

Com a apropriação dos espaços jurídicos livres por uma Justiça que 

faz das normas "livres" e das convenções morais o fundamento de 

suas atividades reconhece-se a presença da coerção estatal, que na 

sociedade marcada pela delegação do superego se localiza na 

administração judicial da moral. A usurpação política da consciência 

torna pouco provável que as normas morais correntes mantenham seu 

caráter originário. Elas não conduzem a uma socialização da Justiça, 

mas sim a uma funcionalização das relações sociais, contra a qual as 

estruturas jurídicas formais outrora compunham uma barreira. O fato 

de que pontos de vista morais não sejam delegados pela base social 

parece consistir tanto na única proteção contra sua perversão como 

também em obstáculo para a unidimensionalidade funcionalista. 

(MAUS, 2000, p. 202) 

 

                                                           
5 Como prevê o artigo 319 do Novo CPC, a petição inicial indicará: 

I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos 

jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou 

não de audiência de conciliação ou de mediação. E também o requisito do artigo 320: A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. (BRASIL, 2015) 
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Aliás, o § 8o desse artigo 334 prevê ainda que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação deve ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e deve ser 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. Isso demonstra que tal obrigatoriedade pode esvaziar o escopo de 

institutos tão nobres, como será visto adiante. 

De toda forma, o esboço de tal cenário mostra-se importante na ajuda a 

contextualizar a pesquisa para, de tal modo, passar para o aprofundamento de conceitos, 

teoria e legislação ao longo da análise. 

Conforme já abordado, o intuito dessa pesquisa é analisar como as demandas 

oriundas da sociedade de consumo são recepcionadas pelo Poder Judiciário, em especial 

em sede de mediação na Comarca de Cabo Frio, para tanto, importante analisar a 

sociedade de consumo e o diagnóstico de Bauman a respeito. 

 

1.2 . SOCIEDADE DE CONSUMO, DIAGNÓSTICO E CONFIANÇA  

 

O enfraquecimento da confiança está presente em todos os ramos da sociedade, 

nas instituições da modernidade – como já mencionado supra -, nas relações 

profissionais e nas pessoais. Em suma, as relações intersubjetivas se apresentam 

abatidas, muitas vezes, e como casos recorrentes aparecem nas relações consumeristas, 

entre fornecedores e consumidores. 

Neste raciocínio, vale propor uma análise sobre as reformas oriundas das ondas 

renovatórias de acesso à justiça, tratadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, dos 

anos 1970, onde ocorreu uma mudança de paradigma que migrava do individual para a 

preocupação crescente com as demandas coletivas e, transformou de vez, a perspectiva 

de direitos para época e futuras gerações. 

Parece que de encontro a isso, trazendo à situação o sociólogo Bauman, o que 

está acontecendo é um retrocesso na modernidade líquida, pois os valores individuais 

tomaram posição central em detrimento do social. 

A tarefa dos indivíduos livres era usar sua nova liberdade para 

encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar e adaptar: seguindo 

fielmente as regras e modos de conduta identificados como corretos e 

apropriados para aquele lugar. São esses padrões, códigos e regras a 

que podíamos nos conformar, que podíamos selecionar como pontos 
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estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos deixar depois guiar, 

que estão cada vez mais em falta.  

Em vez de preceder a política- vida e emoldurar seu curso futuro, eles 

devem segui-la (derivar dela), para serem formados e reformados por 

suas flexões e torções. Os poderes que liquefazem passaram do 

"sistema" para a "sociedade' da "política" para as "políticas da vida" - 

ou desceram do nível "macro" para o nível "micro" do convívio social. 

(BAUMAN, 2001, p. 13-14) 

 

 Falando em individualidade, antes da segunda onda de reformas, o foco era 

extremamente individual e com tais reformas, por exemplo, - que Cappelletti e Garth 

trataram -, houve um incentivo a uma reflexão acerca das noções tradicionais muito básicas do 

processo civil e sobre o papel dos tribunais. 

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a 

proteção dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um 

assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma 

controvérsia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios 

interesses individuais.  (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 18-19)  

  

No que tange à terceira onda, que foi do acesso à representação em juízo a uma 

concepção mais ampla de acesso à justiça, edifica-se “um novo enfoque de acesso à 

justiça.” (Idem, 1988, p. 25) Enfim, os programas de assistência judiciária estavam 

colocando advogados disponíveis para muitos dos que não eram capazes de custear seus 

serviços e estavam mais e mais criando conscientização nas pessoas quanto aos seus 

direitos. “Havia progressos no sentido da reivindicação dos direitos, tanto tradicionais 

quanto novos, dos menos privilegiados.” (Ibidem) 

Vale trazer aqui o início do enfoque na representação dos consumidores. 

Outro passo, também de importância capital, foi a criação de 

mecanismos para representar os interesses difusos não apenas dos 

pobres, mas também dos consumidores, preservacionistas e do 

público em geral, na reivindicação agressiva de seus novos direitos 

sociais. O importante, no campo dos novos direitos sociais, era 

reconhecer e enfrentar o problema básico: resumindo, esses interesses 

exigiam uma eficiente ação de grupos particulares, sempre que 

possível; mas grupos particulares nem sempre estão disponíveis e 

costumam ser difíceis de organizar. Para eles, a combinação de 

recursos, tais como as ações coletivas, as sociedades de advogados do 

interesse público, a assessoria pública e o advogado público podiam 

auxiliar a superar este problema e conduzir à reivindicação eficiente 

dos interesses difusos. (Idem, 1988, p. 25) (grifo nosso) 

 

Diante do exposto supra, nas sociedades modernas, o caráter coletivo dos 

direitos foi priorizado se comparado ao individualista. E na Pós-Modernidade? 
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Faz-se necessário antes trazer um pouco da diferença entre Modernidade e Pós-

Modernidade para compreender um pouco mais do panorama que tentamos abordar. 

A modernidade é um sistema diferenciacionista. Tal diferenciação 

dominou as atividades internas do Estado-nação e igualmente 

abasteceu a tendência de grande expansão em direção à aquisição 

colonial, sempre que a emancipação não fosse seriamente aplicada. O 

moderno sistema de referência clássico padrão costumeiramente 

enrijece e fecha fronteiras, segmenta a sociedade por meio do 

congelamento da diferenciação e das divisões de trabalho, impedindo 

novas configurações. Em oposição, a pós-modernidade tende a 

diminuir ou negar as fronteiras, rejeitando, desse modo, a existência 

mesma dos referentes sociais e intelectuais. A pós-modernidade 

mistura tudo, diminuindo normas, estrutura e função, abomina a 

substância, a continuidade e a historicidade, minimizando ou 

rejeitando a identidade de elementos que são vistos como temporários, 

oportunistas e sempre fluidos. A pós-modernidade recusa, assim, os 

referentes, de modo que, em um universo pós-moderno, tudo se torna 

possível e possui um igual valor. É seguro dizer que o resultado 

constitui um mundo unidimensional. A pós-modernidade modifica 

nossa percepção do espaço; ela se desenrola em escala global, 

enquanto as localidades se misturam e desaparecem, convergindo à 

medida que se torna a unidade global o que novamente elimina a 

nação. (SHINN, 2008) 

 

O sociólogo Zygmunt Bauman bem frisa, no Prefácio da obra Modernidade 

Líquida, no cenário da Pós-Modernidade, que chama de Modernidade Líquida, que a 

tarefa de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem defeituosa 

não está hoje na agenda — pelo menos não na agenda daquele domínio em que se supõe 

que a ação política resida.  

O “derretimento dos sólidos”, traço permanente da modernidade, 

adquiriu, portanto, um novo sentido, e, mais que tudo, foi 

redirecionado a um novo alvo, e um dos principais efeitos desse 

redirecionamento foi a dissolução das forças que poderiam ter 

mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. Os 

sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão 

derretendo neste momento, o momento da modernidade fluida, são 

os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações 

coletivas — os padrões de comunicação e coordenação entre as 

políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as 

ações políticas de coletividades humanas, de outro. (grifo nosso) 

(BAUMAN, 2001, p. 12) 

 

E o consumo não deixa de ser um atributo determinante na sociedade 

contemporânea, que opera pela individualidade extrema na atividade de consumir. 

Sendo inclusive esta sociedade descrita como “sociedade de consumo” 

ou “sociedade do espetáculo” (em termos mais usuais). Tal sociedade 
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implica no surgimento de valores próprios do consumo, os quais 

representam um rompimento com valores construídos ao longo do 

desenvolvimento das sociedades, como coletivismo, cooperação e 

espírito comunitário. A sociedade de consumo, em sua forma atual, 

termina por estimular o individualismo, a indiferença e o próprio 

consumismo. (EFING; CAVALCANTE SOARES, 2016, p. 53) 

 

Nesse ínterim, a sociedade de consumo atual, sob um viés que beira a 

irracionalidade com foco no desejo imediato, é abordada por inúmeras vezes em 

diversas obras de Zygmunt Bauman, como em Modernidade Líquida. 

Nenhum dos prêmios é suficientemente satisfatório para destituir os 

outros prêmios de seu poder de atração, e há tantos outros prêmios que 

acenam e fascinam porque (por enquanto, sempre por enquanto, 

desesperadamente por enquanto) ainda não foram tentados. O desejo 

se torna seu próprio propósito, e o único propósito não-contestado e 

inquestionável. O papel de todos os outros propósitos, seguidos 

apenas para serem abandonados na próxima rodada e esquecidos na 

seguinte, é o de manter os corredores correndo - como "marcadores de 

passo', corredores contratados pelos empresários das corridas para 

correr poucas rodadas apenas, mas na máxima velocidade que 

puderem, e então retirar- se tendo puxado os outros corredores para o 

nível de quebra de recordes, ou como os foguetes auxiliares que, tendo 

levado a espaçonave à velocidade necessária, são ejetados para o 

espaço e se desintegram. (BAUMAN, 2001, p. 86) 

 

Em Vida para Consumo – A transformação das pessoas em mercadoria (2007), 

mais especificamente no primeiro capítulo intitulado Consumismo versus consumo, 

distingue esses termos que, de maneira geral, são tratados e empregados como 

semelhantes pelo senso comum. 

Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social 

resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 

rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao 

regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa 

da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a 

integração e estratificação sociais, além da formação de indivíduos 

humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos 

processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na 

seleção e execução de políticas de vida individuais.  

O “consumismo” chega quando o consumo assume papel-chave que 

na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. De maneira 

distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 

ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um 

atributo da sociedade. (BAUMAN, 2007, p. 41) 

 

Destarte, o consumismo não pode ser considerado como natural, já que agrega 

felicidade à satisfação de necessidades dentro do sistema capitalista, fazendo com que 
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surja um ambiente moderno e líquido. Nesse aspecto, as pessoas organizam suas vidas 

de acordo com significados que querem conseguir, num movimento que envolve a 

compra, o descarte e a substituição, alimentando-se de bens e de capitais que são 

excitados pelo símbolo presente em cada mercadoria. Assim sendo, a crítica de Bauman 

incide sobre o fato da sociedade de consumo proporcionar ou não a felicidade para as 

pessoas por meio deste processo. (Idem, 2007, p. 62-65) 

Em Vida a Crédito, pode-se notar que não principiamos uma reflexão séria sobre 

a sustentabilidade dessa nossa sociedade alimentada pelo consumo irracional e pelo 

crédito. 

Na sociedade de consumidores, os lucros são oriundos da exploração 

dos desejos de consumo, a filosofia empresarial dominante insiste em 

que a finalidade do negócio é evitar que as necessidades sejam 

satisfeitas, é necessário criar novas necessidades que clamem por 

satisfação e novos clientes em potencial e há uma filosofia de afirmar 

que a função da oferta é criar demanda. (BAUMAN, 2010, p. 28) 

 

Assim, Efing e Cavalcante Soares definem também o consumo e o consumismo. 

Pode-se definir o consumismo como o consumo pelo prazer de 

consumir, o qual assume aspecto patológico quando se torna 

compulsivo. Tal comportamento termina por instigar o consumo além 

do necessário (superconsumo) e um estilo de vida pouco preocupado 

com as consequências ambientais deste consumo.  Todavia, os estudos 

têm se limitado a mostrar os aspectos negativos do consumo e não 

necessariamente quais as perspectivas para a mudança de paradigma 

na sociedade. (EFING; CAVALCANTE SOARES, 2016, p. 53) 

 

Em vista dessa necessidade de uma mudança do paradigma social, pode-se trazer 

novamente ao debate a confiança6, visto que o enfraquecimento dessa confiança ocorre 

a todo tempo entre consumidores e fornecedores nas relações consumeristas, de forma 

latente, inclusive por estar aliado ao enfraquecimento das relações intersubjetivas, como 

supramencionado.  

Assim, no âmbito das relações consumeristas, pode-se utilizar da idéia de 

confiança em Bauman, atrelada a uma sociedade de consumo que alimenta o sonho de 

felicidade efêmera. Aponta que 

(...) uma economia orientada para o consumo promove ativamente a 

deslealdade, solapa a confiança e aprofunda o sentimento de 

insegurança, tornando-se ela própria uma fonte do medo que promete 

                                                           
6 A confiança em Giddens, como já tratada aqui, estaria relacionada à ausência de tempo e espaço: não 

haveria necessidade de se confiar em alguém ou num sistema cujas atividades ou procedimentos fossem 

inteiramente descobertos e concebidos. 
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curar ou dispersar – o medo que satura a vida líquido-moderna e é a 

causa principal da variedade líquido-moderna de infelicidade. 

(BAUMAN, 2007, p. 62-63) (grifo nosso) 

 

De tal modo, situações das mais adversas acabam por prejudicar a tomada de 

decisões dos envolvidos quando é necessária a devida autonomia por parte desses. 

Contudo, por que não considerar a possibilidade de apreciação dos próprios conflitantes 

a lesão ou ameaça aos seus direitos? O povo é o destinatário real e supremo da justiça e, 

diante de visões mais resistentes e pouco informadas pautadas no superego, o Judiciário 

costuma ser encarado, com certa frequência, como uma autoridade exclusiva para a 

solução de todos os conflitos que existem. (SANTOS, REZENDE, 2013, p. 52) 

E, como consectário dessa ausência de autonomia na tomada de decisões pelos 

envolvidos, deve-se trazer, em Giddens, um diagnóstico da ansiedade contínua 

comportamental na sociedade de consumo. 

A confiança, assim, equipara a distância no tempo e no espaço 

bloqueando, deste modo, ansiedades existenciais que, se pudessem se 

concretizar, poderiam se tornar uma fonte de angústia contínua, 

emocional e comportamental, através da vida. (GIDDENS, 1991, p. 

88) 

 

Diante de tamanha angústia envolvida no comportamento consumista, importa 

trazer uma conseqüência prática que já faz parte da realidade no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro – com base na confiança que o Judiciário recebe enquanto 

opera como sistema -: um ranking de maiores litigantes, mais conhecido como “Top 

30”.  

Como retirado do sítio virtual do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, o TOP 

30 dos Juizados Especiais Cíveis, é de suma importância no que diz respeito à 

transparência e à informação aos consumidores, o que podemos entender que repercute 

numa tentativa de conscientização acerca dos fornecedores e as suas práticas na 

sociedade de consumidores. 

O TOP 30 – Maiores Litigantes é uma iniciativa do TJRJ que assegura 

ao consumidor o direito à informação e contribui para a sua orientação 

na hora de contratar serviços ou fazer a aquisição de produtos. O 

artigo 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) 

atribui a todos os órgãos públicos que atuam na defesa do consumidor 

a obrigação de divulgar os dados estatísticos das reclamações e ações 

contra fornecedores de produtos e serviços. 

No primeiro mês de 2017, a Light foi a empresa mais acionada nos 

Juizados Especiais Cíveis (JEC’s) do Estado do Rio com 4.418 ações.  



23 

 

A publicação do TOP 30 – Maiores Litigantes, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), informa que as 30 

empresas mais acionadas neste período totalizaram 24.558 ações. 

(PJERJ, 2017) 

 

Além da Light, três outras fornecedoras de serviços e um banco figuraram nas 

cinco primeiras colocações: Light com 4.418 ações; BCP S.A. (Claro, ATL-Algar, 

ATL, Telecom Leste S.A.), 2.692; Telemar Norte Leste S/A (Oi-Telefonia Fixa), 1.384; 

Nextel Telecomunicações LTDA, 1.290 e Banco Itaú Unibanco Holding S.A., 1.271. 

Com apenas uma análise superficial de números, tem-se uma impressão negativa da 

postura de empresas que estão sempre em liderança de situações tão desfavoráveis às 

relações com seus respectivos consumidores. (Idem, 2017) 

Ainda, como um pensamento tão estratégico na criação do Top 30, partindo do 

próprio Estado-juiz pode gerar um ambiente seguro para fornecedores e consumidores? 

Eles estarão aptos a sair da mera atuação litigante e irracional quando fomentado algo 

dessa proporção pelo próprio Judiciário? Verificado um déficit moral na sociedade, em 

especial quanto à boa fé, continua imperando a famigerada racionalidade estratégica. 

Na medida em que os atores estão exclusivamente orientados para o 

sucesso, isto é, para as conseqüências do seu agir, eles tentam alcançar 

os objetivos de sua ação influindo externamente, por meio de armas 

ou bens, ameaças ou seduções, sobre a definição da situação ou sobre 

as decisões ou motivos de seus adversários. A coordenação das ações 

de sujeitos que se relacionam dessa maneira, isto é, estrategicamente, 

depende da maneira como se entrosam os cálculos de ganhos 

egocêntricos. O grau de cooperação e estabilidade resulta então das 

faixas de interesses dos participantes. (HABERMAS, 1989, p. 164-

165)   

 

A partir desse fomento em prol do agir estratégico, pode-se vislumbrar o 

crescimento dos litígios e a busca pelo Judiciário, fortalecido pelo que a maioria das 

pessoas enxerga nele como a única possibilidade de por fim as suas contendas. 

Santos e Silva acentua que 

O ethos faz com que o indivíduo, via de regra, entenda o Judiciário e o 

juiz como aqueles únicos aplicadores da lei, de modo que os meios 

alternativos de composição de litígios, como arbitragem, mediação e 

conciliação, são deixados de lado. Tal visão extremamente positivada 

da ética, da moral e, sobretudo do direito, contribui para que a 

modernidade possa ser diagnosticada como a era da racionalidade 

instrumental, do individualismo ou egocentrismo, da burocratização, 

da eficiência a qualquer custo e do descrédito das possibilidades 

morais e éticas. (SANTOS e SILVA, 2014) 
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O Top 30 acaba por demonstrar que o advento do CDC não alterou as práticas 

das empresas, já que continuam figurando como habituais litigantes, o que muitas vezes 

faz com que a racionalidade estratégica só esteja direcionada à aferição de lucro pelas 

empresas. 

Uma relação horizontal e solidária, em sede consumerista, consiste na 

expectativa recíproca de sinceridade entre fornecedores e 

consumidores que, se observados na práxis, seria capaz de combater a 

tensão entre facticidade e validade existente. No entanto, tem-se tão 

somente em racionalidade estratégica baseada no utilitarismo e no 

desejo de lucro. 

Deste modo se alinha à ideia de que a expectativa de sinceridade 

é recíproca à luz da lei, ou seja, tanto o consumidor como o 

fornecedor se apresentam à relação jurídica a partir da confiança 

que nutrem um pelo outro. Entretanto, a interpretação da Lei e o 

jogo de palavras que dela se origina na práxis, indica que, apesar 

de definida a regra do mundo da vida, a Lei formal não tem 

capacidade de prever toda e qualquer nuance oriunda das 

relações intersubjetivas. (SANTOS e SILVA, 2014) 

 

Parece que as perguntas e os questionamentos só se multiplicam em meio a 

tantas incertezas quanto a real intenção do Estado em institucionalizar tudo a sua volta, 

inclusive situações que existem por longo tempo na práxis, mas que são essencialmente 

não judiciais, como é o caso da mediação. 

Meirelles e Marques elucidaram – antes da aprovação do Novo Código de 

Processo Civil - sobre os tipos de mediação e, em tom crítico, discorreram sobre a 

apropriação da mediação pelo Judiciário. 

De um lado, as partes e advogado, por iniciativa do juiz ou 

conforme seus interesses formalizam a mediação incidentalmente 

no processo judicial. Por outro lado, percebe-se a apropriação da 

mediação pelo Poder Judiciário, especialmente em núcleos dentro dos 

Tribunais de Justiça, sendo tema de regramento pelo projeto do Novo 

Código de Processo Civil e pela Resolução 125 do CNJ. A mediação 

judicial é aquela que se desenvolve dentro do Poder Judiciário. 

Tendo em vista estar o procedimento da mediação e sua lógica 

baseados na transformação do conflito, através da responsabilidade e 

autonomia das partes, a mediação judicial encontra-se vulnerável. 

(MEIRELLES; MARQUES, 2012) (grifo nosso) 

 

Humberto Dalla Bernadina de Pinho descreve a classificação do procedimento 

que, de acordo com a postura do mediador, podemos classificar o procedimento em 

ativo ou passivo. Na mediação passiva o terceiro apenas ouve as partes, agindo como 
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um facilitador do processo de obtenção de uma solução consensual para o conflito, sem 

apresentar o seu ponto de vista, possíveis soluções ou propostas concretas às partes.  

No caso da mediação ativa, o mediador funcionará como uma espécie 

de conciliador; ele não se limita a facilitar; terá ele também a função 

de apresentar propostas, soluções alternativas e criativas para o 

problema, alertar as partes litigantes sobre a razoabilidade ou não de 

determinada proposta, influenciando assim o acordo a ser obtido. Aqui 

o mediador assume posição avaliadora. 

Obviamente chegar a um acordo por meio do processo de mediação 

não é tarefa fácil. Exige tempo, dedicação e preparação adequada do 

mediador. Seria um erro grave pensar em executar mediações em 

série, de forma mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz com as 

audiências prévias ou de conciliação, nos juizados especiais e na 

justiça do trabalho. (PINHO, 2005) 

 

Como leva a lição de Ângela Moreira Leite, após sua extensa observação das 

audiências de conciliação, apropriada, monopolizada pelo Judiciário, traz à tona grande 

preocupação acerca do procedimento realizado pelos mediadores judiciais, haja vista a 

postura dos conciliadores. 

A manipulação do processo de administração dos conflitos através 

dos Juizados Especiais e de Pequenas Causas, operada 

principalmente pelos profissionais do Direito, impediu que a 

conciliação rompesse as barreiras do formalismo jurídico, da 

imposição de um arcabouço legal que não representa o momento 

atual da sociedade. (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 139) (grifo nosso) 

 

Trazendo a lume Bauman, há sim uma esteira de prioridade de formas 

mecanizadas na atualidade de se lidar com o todo na modernidade, o que poderia 

prejudicar, e muito, a evolução da mediação, se começar a ser encarada dessa maneira 

mecânica, como o foi na conciliação. Ele questiona.  

As instituições democráticas estão endemicamente inclinadas a 

promover os valores coletivos contra os valores individualistas, a 

cooperação contra a competição, a "ordem da igualdade" contra a 

"ordem do egoísmo"? Ou as estruturas democráticas de 

governança se assemelham a máquinas de venda automática, que 

só liberam o que foi colocado dentro delas? (BAUMAN, 2010, p. 

79) (grifo nosso) 

Assim, convém pôr em relevo a aparição pela primeira vez na obra Acesso à 

Justiça (1988) da essencialidade de alternativas como a mediação na manutenção das 

relações duradouras.  

Tal como foi enfatizado pelos modernos sociólogos, as partes que 

tendem a se envolver em determinado tipo de litígio também devem 

ser levadas em consideração. Elas podem ter um relacionamento 

prolongado e complexo, ou apenas contatos eventuais. Já foi sugerido 
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que a mediação ou outros mecanismos de interferência 

apaziguadora são os métodos mais apropriados para preservar os 

relacionamentos. (grifo nosso) (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 

27) 

 

De tal modo, a mediação corresponde a um meio criado por decisões 

voluntariamente deliberadas, e não por decisões cogentes e vinculadas. Deste modo, há 

que se transpor o esclarecimento pela desmistificação de que o acesso ao Judiciário 

corresponde ao acesso à justiça. Mas, para tal, o indivíduo deve estar plenamente capaz 

de escolher o melhor para si. 

Com certa descrença que lhe é inerente em relação a um possível indivíduo 

esclarecido como ser amplamente capaz de sua própria vida, Bauman retrata. 

Isso não quer dizer que nossos contemporâneos sejam guiados tão 

somente por sua própria imaginação e resolução e sejam livres para 

construir seu modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou 

que não sejam mais dependentes da sociedade para obter as plantas e 

os materiais de construção. Mas quer dizer que estamos passando de 

uma era de “grupos de referência” predeterminados a uma outra de 

“comparação universal”, em que o destino dos trabalhos de 

autoconstrução individual está endêmica e incuravelmente 

subdeterminado, não está dado de antemão, e tende a sofrer 

numerosas e profundas mudanças antes que esses trabalhos 

alcancem seu único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo. (grifo 

nosso) (BAUMAN, 2001, p. 14) 

 

Já Spengler incentiva, em sua obra, que diante da crise de legitimidade do 

Estado, o desempenho da jurisdição e a lógica exercitada pelo próprio Estado no 

tratamento dos conflitos devem ser vistos paralelamente à discussão dessas outras 

formas, mais democráticas e autonomizadoras. Discorre sobre o assunto. 

A legitimidade, enquanto relação entre a ordem institucionalizada e a 

concepção de justiça e de Direito prevalente na sociedade, requer, 

entre outras, uma condição fundamental: o consenso, sem o qual não 

haverá, na sociedade, uma concepção de justiça e de Direito 

dominante. Nestes termos, o consenso aparece como um acordo, 

entre membros da sociedade, quanto às bases que devem presidir 

uma ordem política justa e sobre as quais ela há de operar 

adequadamente. (grifo nosso) (SPENGLER, 2010, p. 365) 
 

Assim, o consenso - adiante, será tratada a relação entre consenso e acordo - 

revela-se como elemento imprescindível e adequado para que haja o desenvolvimento e 

a conscientização da concepção de justiça e de Direito pela própria sociedade. 

O princípio garantidor do acesso à justiça está presente na Constituição Federal 

de 1988, artigo 5º, XXXV, enquadrado dentro dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
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mais especificamente nos Direitos Individuais e Coletivos. (BRASIL, 1988) Kazuo 

Watanabe aborda o tema com propriedade.  

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 

acanhados limites dos órgãos judiciais já existentes. Não se trata 

apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e 

sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. (grifo nosso) 

(WATANABE, 1988) 

 

Neste diapasão, iniciou-se, como já referido, a partir dos anos setenta, as ondas 

renovatórias de acesso à justiça com as respectivas soluções para este acesso: a primeira 

“onda”, englobando os hipossuficientes econômicos, a segunda “onda”, os interesses 

transindividuais e a terceira “onda”, com novas fórmulas de instrumentos.  

Diante da constatação de que somente os mecanismos de antes mencionados 

eram ainda precários ao efetivo acesso à justiça, uma terceira onda busca no movimento 

de acesso à justiça, novas alternativas para resolução de conflitos que não adstritas ao 

ordenamento processual.  

Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, 

pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir 

disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos “o enfoque do 

acesso à Justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em 

abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em 

tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para 

melhorar o acesso. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 25) 

 

Algumas destas alternativas, observadas no plano do pluralismo jurídico7, já são 

aceitas como instrumento procedimental competente para dirimir litigiosidades, como, 

por exemplo, a mediação, a conciliação e a arbitragem. 

Desse modo, o acesso à justiça passa a ser entendido como um conjunto de 

meios colocados à disposição da sociedade para a solução de litígios, que devem ser 

escolhidos por critérios de adequação, reservando-se a jurisdição, em diversos casos, à 

condição de ultima ratio desse sistema8. 

                                                           
7 Há alguma diversidade doutrinária acerca do pluralismo jurídico, mas vale dizer que é de aceitação 

comum a negação do Estado como fonte exclusiva do direito positivo. “A concepção pluralista do direito 

pressupõe a possibilidade dos mesmos indivíduos estarem submetidos a ordens jurídicas autônomas e 

interdependentes.” (SANTOS, 2009, p. 38) 
8 Embora a atenção dos reformadores à época da elaboração da obra Acesso à Justiça se concentrasse 

mais em alternativas ao sistema judiciário ordinário, que nos próprios sistemas judiciários, os professores 

Cappelletti e Garth frisavam que era importante lembrar que muitos conflitos básicos abrangendo os 

direitos de indivíduos ou grupos, fatalmente continuariam a ser submetidos aos tribunais regulares. 

(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 28)  
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Bauman, ao falar de sociedade e poder – muito presente a nível micro e macro a 

quem tem a legitimidade de jurisdição, por exemplo, in casu, o Judiciário -, atenta para 

“a desintegração da rede social e a derrocada das agências efetivas de ação coletiva, que 

é recebida muitas vezes com grande ansiedade e lamentada como “efeito colateral” não 

previsto da nova leveza e fluidez do poder cada vez mais móvel, escorregadio, evasivo e 

fugitivo.” (BAUMAN, 2001, p. 21) Pode comprovar, assim, o descrédito social 

generalizado na lógica praticada pelo próprio Estado – detentor desse poder - no 

tratamento dos litígios. 

Indagação a ser trazida, a mediação seria uma solução para estabelecer um 

horizonte discursivo ideal entre fornecedores e consumidores? O Judiciário seria a 

ferramenta ideal para proporcionar esta horizontalidade? Considerando que a 

conciliação, outro meio alternativo de resolução de conflitos, há muito já se encontrava 

positivada e constituída enquanto ato judicial, não alcançou seus reais objetivos em 

âmbito judiciário? 

Para tanto, necessário se faz diferenciar os institutos. 

 

1.3. AS DIFERENÇAS ENTRE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO  

 

Antes de adentrar nos institutos a serem propriamente aludidos, insta salientar o 

panorama da Modernidade, encarado por alguns autores e obras aqui tratados, inserido 

num contexto imprescindível de acesso à justiça. Primeiramente, Giddens traça um 

paralelo de distinção da pós- modernidade e pós-modernismo. 

Pós-modernismo, se é que significa alguma coisa, é mais apropriado 

para se referir a estilos ou movimentos no interior da literatura, artes 

plásticas e arquitetura. Diz respeito a aspectos da reflexão estética 

sobre a natureza da modernidade. Embora às vezes apenas um tanto 

vagamente designado, o modernismo é ou foi uma perspectiva 

distinguível nestas várias áreas e pode-se dizer que tem sido deslocado 

por outras correntes de uma variedade pós-moderna. 

A pós-modernidade se refere a algo diferente, ao menos como eu 

defino a noção. Se estamos nos encaminhando para um fase de pós-

modernidade, isto significa que a trajetória do desenvolvimento 

social está nos tirando das instituições da modernidade rumo a um 

novo e diferente tipo de ordem social. (GIDDENS, 1991, p. 45) 

(grifo nosso) 
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Além de Giddens, traz Bauman em Modernidade Líquida (2001), na conotação 

de liquidez que lhe é própria, agregando a leveza e a fluidez inerentes, dignas de 

“perfeição” na nova implicação da sociedade contemporânea. 

Associamos "leveza" ou "ausência de peso" à mobilidade e à 

inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, 

com maior facilidade e rapidez nos movemos. Essas são razões para 

considerar "fluidez" ou "liquidez" como metáforas adequadas quando 

queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, 

na história da modernidade. 

Lembremos, no entanto, que tudo isso seria feito não para acabar de 

uma vez por todas com os sólidos e construir um admirável mundo 

novo livre deles para sempre, mas para limpar a área para novos e 

aperfeiçoados sólidos-, para substituir o conjunto herdado de sólidos 

deficientes e defeituosos por outro conjunto, aperfeiçoado e 

preferivelmente perfeito, e por isso não mais alterável. (BAUMAN, 

2001, p. 08-09) 

 

Em outra obra, Vida a crédito, o sociólogo discorre sobre o conceito de liquidez  

(...) como uma metáfora para descrever as notáveis transformações 

sociais e políticas que ocorreram entre o meio e o fim do século XX, 

representadas pela desintegração, ou "liquefação", das instituições da 

modernidade. A modernidade líquida é "pós-utópica", "pós-fordista", 

"pós-nacional" e "pós-pan-óptica". (Idem, 2010, p. 15) 

 

E é inspirado no cenário da modernidade líquida – como refletido anteriormente 

sobre - que se erguem novos conceitos de acesso à justiça, onde o Estado e a sociedade 

se comprometem a resolver os conflitos por meio de mecanismos outros e não 

unicamente pela via dos tribunais. 

Num primeiro momento, o acesso à justiça 

(...) estava umbilicalmente ligado ao acesso à religião, pois a justiça 

do soberano – representante da divindade na Terra ou, então, 

considerada a própria divindade – emana da justiça divina e é 

realizada, por conseguinte, por meio de inspiração divina. Frise-se, 

ainda, que o estrangeiro e o escravo – que nesse período histórico em 

muitos momentos se confundiam – não são considerados indivíduos 

capazes de ter acesso à justiça. (SPENGLER, 2013, p. 93) 

 

 E, no Brasil, só na década de 1980 ocorreram transformações dignas no tocante 

ao acesso à justiça, especialmente no que se refere à sua democratização e utilização 

como forma de efetivar e materializar os direitos individuais, econômicos, sociais e 

coletivos.  

Como exemplos de tais avanços, Spengler enumera diversas normas que 

auxiliaram na concretização do direito de acesso à justiça: 
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A Lei Federal nº 7.019/82 (criava o procedimento de arrolamento de 

bens em caso de partilha amigável); a Lei Federal nº 6.938/81 (dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e concede legitimidade 

ao Ministério Público para postular a responsabilidade civil por danos 

causados ao Meio Ambiente); a Lei Federal nº 7.224/84 (instituía o 

Juizado das Pequenas Causas); a Lei Federal nº 7.347/85 (disciplina a 

ação civil pública); a Lei Federal nº 7.853/89 (disciplina a tutela 

jurisdicional de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras 

de deficiência); a Lei Federal nº 7.913/89 (disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos contra o mercado mobiliário); a 

Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); a Lei 

Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); a Lei Federal 

nº 9.099/95 (institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais). (Idem, 

2013, p. 97) 

 

 E a legitimidade de justiça, ou melhor, de acesso à justiça? Como já exposto 

anteriormente, o acesso à justiça é um direito fundamental expresso na Carta Magna em 

seu art. 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou 

ameaça a direito”. 

Humberto Dalla Bernadina de Pinho, em prefácio da obra Acesso à justiça, 

direitos humanos & mediação (2013), organizada por Spengler, faz uma ponderação 

sobre a busca de um equilíbrio envolvendo o acesso à justiça: “É mister amadurecer, 

diante da realidade brasileira, formas eficazes de fazer essa filtragem de modo a obter 

uma solução que se mostre equilibrada entre os princípios do acesso à justiça e da 

duração razoável do processo.” (Idem, 2013, p. 15) 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ratificada pelo Brasil, 

também prevê o direito de acesso à justiça sob a perspectiva interna, quando estabelece 

que toda pessoa tem direito a uma audiência justa e um tribunal para decidir seus 

direitos e deveres9. 

Já que tão importante tratar sobre o acesso à justiça, Estado e sociedade, Bauman 

faz um diagnóstico sobre o Estado. 

A nova tarefa das agências de Estado é “policiar os pobres”, mantendo 

“algo como um gueto sem paredes, um campo de prisioneiros sem 

arame farpado, embora densamente contido por torres de vigia. 

Nossas comunidades, identidades e instituições, todas socialmente 

construídas, têm se tornado cada vez mais precárias e fugazes, dando 

lugar a "identidades líquidas" num mundo no qual o declínio do 

Estado e a diluição das fronteiras nacionais são irreversíveis. Nossos 

                                                           
9 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo X dispõe: “Toda pessoa tem direito, em 

plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para 

decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”. 

https://jus.com.br/tudo/direitos-humanos
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"tempos líquidos" também produziram um discurso em que a cultura 

dos direitos dos cidadãos (tradicionalmente associados ao Estado de 

bem-estar e aos discursos da modernidade) é rebaixada a "uma cultura 

da caridade, da humilhação e do estigma". (BAUMAN, 2010, p. 12-

15) 

 

Sobre a sociedade, que pode ser observada na seara do consumo, assim como 

por um prisma generalizado com enfoque a não inclusão, a não dignidade e a não 

abundância para com os indivíduos que dela participam.  

A sociedade só pode ser elevada ao plano da comunidade se 

efetivamente proteger seus membros contra os horrores da miséria e 

da indignidade, isto é, contra o terror de ser excluído [e] de ser 

condenado à redundância social e declarado refugo humano. (Idem, 

2010, p. 14) 

 

E, para completar, Bauman traz a confiança e a sociedade imbricadas à 

idealização da solidariedade social, a qual na prática corresponde à frustração 

desesperançada. 

Assim como o poder de sustentação de uma ponte é medido pela 

resistência de seu pilar mais fraco, e cresce com essa resistência, a 

confiança e a desenvoltura de uma sociedade são medidas pela 

confiança e pela desenvoltura de seu ponto mais fraco, e aumentam 

com o seu crescimento. A justiça social e a eficiência econômica, a 

fidelidade à tradição do Estado social e a capacidade de se modernizar 

rapidamente e com pouco ou nenhum dano para a coesão e a 

solidariedade sociais - essas coisas não precisam estar em desacordo 

conflituoso. Pelo contrário, como demonstra a prática de nossos 

vizinhos nórdicos com a social democracia, "a busca de uma 

sociedade socialmente mais coesa é a precondição para a 

modernização por mútuo consentimento". 

Esse ideal escandinavo hoje não passa de uma relíquia de esperanças 

do passado - de esperanças outrora poderosas, mas agora em grande 

parte frustradas. (Idem, 2010, p. 59) 

 

Delton Meirelles e Isabela Dantas afirmam, em tom crítico, que o acesso à 

justiça, no Brasil, constitui-se mais em política judiciária de preservação de poder e 

controle da sociedade civil, do que assistencialismo ou incorporação de demandas 

populares. A judicialização dos conflitos se torna naturalizada, não por se acreditar na 

jurisdição, e sim por não se confiar nas demais instituições. 

O discurso jurídico traz em seu enunciado a intenção de cuidado com 

os sujeitos em conflito, com o restabelecimento das relações humanas 

e o “empoderamento” das partes. No entanto, em sua enunciação 

revela o interesse na manutenção de seu protagonismo na 

administração dos conflitos (ao reivindicar o controle e a fiscalização 

dos métodos autocompositivos) e no monopólio da (in) Justiça, o que 
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faz surgir o questionamento acerca de sua legitimidade e da 

efetividade (e não eficiência) de seus procedimentos.  (MEIRELLES, 

DANTAS, 2014) 

 

Assim, segue elucidação de Humberto Dalla Bernadina de Pinho, a respeito. 

 

A sociedade brasileira, de forma geral, ainda enxerga no juiz, e 

apenas nele, o personagem que encarna, de forma inquestionável, 

o poder de resolver litígios. Outras figuras como conciliadores, 

juízes leigos, juízes de paz, integrantes de câmaras de mediação ou 

câmaras comunitárias ainda são vistos com certa desconfiança. (grifo 

nosso) (PINHO, 2010, p. 10) 

 

E, falando na desconfiança tratada acima, essa está inteiramente atrelada ao 

medo de perder enraizado na cultura da sociedade em geral por conta do desestímulo à 

autonomia que os indivíduos estão acostumados a apresentar, prejudicando, desse 

modo, a atitude em chegar a um acordo em comum, por exemplo. 

Isso significa dizer que é da essência do ser humano ter medo de 

perder; esta insegurança natural leva ao receio de assinar um 

acordo, sem se dar conta de que, em não o firmando, as perdas 

podem ser potencializadas, até porque a solução consensual não 

costuma ser disponibilizada por muito tempo, eis que a demora levará, 

normalmente, à opção pela via adjudicatória para que a questão seja 

finalmente resolvida. As inquietantes perguntas ecoam na mente 

daquele que está prestes a celebrar o acordo. “Será que esse valor está 

bom? Será que não posso conseguir mais? Será que com um pouco 

mais de negociação não consigo uma proposta melhor? Será que os 

outros vão me achar um mau negociador ou meus amigos vão me 

recriminar por não ter perseguido uma oportunidade mais vantajosa?” 

(grifo nosso) (Idem, 2010, p. 11-12) 

 

Algumas dessas alternativas, observadas no plano do pluralismo jurídico – 

definido supra -, já vigoram como instrumentos procedimentais competentes para 

dirimir litigiosidades, a saber, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Contudo, a área 

jurídica em geral ainda apresenta certa confusão quanto à diferenciação de tais institutos 

e, aos poucos, começa a se acostumar e a estudar mais. 

Tanto a mediação quanto a conciliação são institutos essencialmente da esfera 

extrajudicial e, a conciliação, mais especificamente falando, até pouco tempo atrás, era a 

única que havia sido positivada pela Lei 9.099 em 1995, conhecida como Lei dos 

Juizados Especiais. 

E com tal positivação da conciliação, ocorreram conseqüências favoráveis para a 

prática conciliatória? Para se ter um pouco da dimensão, bom trazer à baila a obra Em 



33 

 

tempo de conciliação (2003), de Ângela Moreira Leite, um trabalho de campo, na 

década de 1990, sobre os Juizados Especiais Cíveis no Estado do Rio de Janeiro. 

Criados inicialmente com o nome de Juizados de Pequenas Causas, foram implantados, 

em diferentes ritmos, nos estados brasileiros e tornaram-se a mais importante política 

pública para a área de administração institucional de conflitos no Brasil desde então. 

Os juizados especiais enfrentaram várias dificuldades para 

desempenhar sua missão institucional. A orientação teórica 

transmitida aos conciliadores, parece ser, portanto, a de que apresente 

alternativas de solução ao conflito e esclareça os envolvidos, como um 

ocupante de posição externa ao litígio. (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 

99) 

 

A autora, durante a elaboração da sua obra, identificou que os papéis não são 

bem definidos entre os agentes, e que o conciliador extrapola suas funções, inclusive 

colocando juízos de valor e assumindo às vezes do magistrado. 

Meu trabalho de campo demonstrou, porém, que na prática o 

orientador transmite as regras do jogo a partir de uma posição bem 

definida, como exemplifica a colocação de um conciliador durante 

uma audiência, quando “sentiu” que as partes estavam intransigentes e 

que não haveria acordo: 

“Esta é uma audiência de conciliação para tentar um acordo, o que 

exige sempre que alguém ceda em alguma coisa. Se o acordo não sair, 

eu vou marcar a audiência com o juiz, que vai decidir a questão. Aí, o 

senhor vai ter que constituir um advogado, vai gastar dinheiro com o 

advogado e com as custas do processo e, no final, vai ter que pagar de 

qualquer maneira porque ele tem razão e vai executá-lo. Então, é 

melhor o senhor pensar bem e fazer uma proposta.” (Idem, 2003, p. 

99) 

 

Isso demonstra por si só um despreparo absoluto dos agentes que ali estão – 

representando o Estado -, fazendo com que haja uma alimentação constante e 

permanente do medo de perder dessas partes e de tantas outras, o que apenas causa 

afastamento da vontade das pessoas em conciliar, já que acabam por encarar a 

conciliação como instituto eminentemente judicial e, por vezes, impositivo, o que não 

deveria estar tão presente na atualidade. Na verdade, instituto nobre que é, precisaria ser 

incentivado não por meio de estatísticas, e sim por conscientização firme e 

retroalimentada. 

E, finalizando esse desmonte de um instituto que não surte nem surtiu os efeitos 

que deveria, conclui. 

Assim, a conciliação obtida no Juizado não implica que tenha havido 

negociação entre as pessoas envolvidas no conflito, de forma a serem 
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consideradas as possibilidades e as vontades de cada uma delas, nem 

que se tenha tentado uma interação entre elas. Como se observou, 

nunca foi abandonada a posição antagônica ou a oposição entre os 

participantes da ação, que saem da audiência com a sensação de 

vencedores e perdedores, sendo o acordo obtido uma forma de 

definição das condutas sociais consideradas certas e erradas. (Idem, 

2003, p. 99) 

 

Nessa esteira, a partir de 2015, 20 (vinte) anos depois de a conciliação ter sido 

amparada judicialmente, a mediação de fato é também abrangida de forma judicial pelo 

Novo Código de Processo Civil e pela Lei da Mediação, ambos de 2015. Porém, na 

prática, ainda está muito incipiente, conforme será verificado adiante na pesquisa de 

campo ponderada. 

Em relação aos institutos da mediação e da conciliação, cabe salientar uma 

infeliz constatação e entendimento trazidos pelo Manual de Mediação do CNJ que vai 

de encontro com a essência primordial da mediação – que é fundamentalmente a 

extrajudicial. Segue. 

Merece destaque que as distinções apresentadas mostravam-se 

necessárias em razão da inexistência de uma abertura, por parte de 

órgãos públicos, para as críticas à forma com que se conduziam as 

conciliações até o início do século XXI. Com lançamento do 

Movimento pela Conciliação, pelo Conselho Nacional de Justiça, 

partiu-se da premissa de que um poder judiciário moderno não poderia 

permitir a condução de trabalhos sem técnica. Diante desta abertura, 

passou-se a se defender explicitamente a utilização de técnicas na 

conciliação. Com isso, as distinções entre mediação e conciliação 

passaram, progressivamente, a se reduzir. (Manual de Mediação 

Judicial, CNJ, p.22) (grifo nosso) 

 

O Manual traz, de forma clara e incisiva, a mediação e a conciliação como 

praticamente sinônimas e isso pode e certamente irá confundir muitos atuantes da área 

jurídica e futuros profissionais do direito também, se não houver um cuidado demasiado 

em olhar e se posicionar criticamente, por parte desses, no sentido da mediação e a 

conciliação serem institutos bem peculiares e diferentes entre si.  

Diferencia-se, pois, a mediação da conciliação pelo fato de que na 

segunda o tratamento dos conflitos é superficial, encontrando-se um 

resultado muitas vezes parcialmente satisfatório. Já na primeira, 

existindo acordo, esse pode apresentar total satisfação dos mediados. 

(TRENTIN; LOPES, 2016) 

 

Este sinônimo dos institutos dentro do Manual, imposto de forma suave, se é que 

se pode colocar assim, coaduna com a racionalidade puramente estratégica ou 
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instrumental. Isso visa tão somente o interesse por objetivos quantitativos intensamente 

preconizados pelos tribunais? 

E as partes? E o real querer em consensualizar? Onde fica em meio à 

institucionalização com foco em apenas instrumentalizar relações tidas como não 

passíveis de serem resolvidas pelas próprias partes? Habermas demonstra. 

Enquanto que no agir estratégico um atua sobre o outro para ensejar a 

continuação desejada de uma interação, no agir comunicativo, um é 

motivado racionalmente pelo outro para uma ação de adesão – e isso 

em virtude do efeito ilocucionário de comprometimento que a oferta 

de um ato de fala suscita. (HABERMAS, 1989, p. 79) 

 

Outrossim, sustenta que 

os processos de entendimento mútuo visam um acordo que depende 

do assentimento racionalmente motivado ao conteúdo de um 

proferimento. O acordo não pode ser imposto à outra parte, não pode 

ser extorquido ao adversário por meio de manipulações: o que 

manifestamente advém graças a uma intervenção externa não pode ser 

tido na conta de um acordo. Este assenta-se sempre em convicções 

comuns. (Idem, 1989, p. 165) 

 

Em se tratando da política pública trazida pelo CNJ, indica o Manual que 

atualmente, pode-se afirmar que a conciliação no Poder Judiciário busca: 

i) além do acordo, uma efetiva harmonização social das partes; ii) 

restaurar, dentro dos limites possíveis, a relação social das partes; iii) 

utilizar técnicas persuasivas, mas não impositivas ou coercitivas para 

se alcançarem soluções; iv) demorar suficientemente para que os 

interessados compreendam que o conciliador se importa com o caso e 

a solução encontrada; v) humanizar o processo de resolução de 

disputas; vi) preservar a intimidade dos interessados sempre que 

possível; vii) visar a uma solução construtiva para o conflito, com 

enfoque prospectivo para a relação dos envolvidos; viii) permitir que 

as partes sintam-se ouvidas; e ix) utilizar-se de técnicas 

multidisciplinares para permitir que se encontrem soluções 

satisfatórias no menor prazo possível. (Manual de Mediação Judicial, 

CNJ, p.22)  

 

As diretrizes apontadas pelo CNJ são de imensa importância, posto que Ângela 

Moreira Leite constatou, em sede de conciliação, através de intensa pesquisa de campo, 

um horizonte diferente.  

No primeiro encontro entre os litigantes proporcionado pelo Juizado 

Especial – a audiência de conciliação -, o conciliador que o preside, 

toma por modelo a figura do juiz de Direito, imita seus gestos, sua 

maneira de comportar-se e vestir-se, procurando conduzi-lo da forma 

como o juiz costuma conduzir sua audiência. Isto significa que, no 

momento em que está desempenhando o que deveria ser uma nova 
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forma de administrar conflitos na nossa sociedade, o conciliador 

baseia-se na imagem antiga do juiz, reproduzindo o comportamento 

que ele sempre viu ser praticado nos encontros entre autor e réu. 

Ao mesmo tempo em que a imitação realizada objetiva passar a 

imagem do juiz, com ela o conciliador pretende obter os louvores 

dessa posição: ele assume o papel e quer ser tratado como se fosse um 

magistrado. Dessa forma, o paradigma fornece não só a imposição de 

comportamentos e a aplicação da punição para a sua transgressão, 

como o tratamento solicitado e o respeito exigido. (MOREIRA-

LEITE, 2003, p. 103) 

 

Para amenizar a forma semelhante e equivocada trazida para a esfera dos 

institutos, o Manual afirma 

que pode ainda existir distinção em relação à mediação, todavia, a 

conciliação atualmente é (ou ao menos deveria ser) um processo 

consensual breve, envolvendo contextos conflituosos menos 

complexos, no qual as partes ou os interessados são auxiliados por um 

terceiro, neutro à disputa, ou por um painel de pessoas sem interesse 

na causa para ajudá-las, por meio de técnicas adequadas, a chegar a 

uma solução ou acordo. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p. 22) 

 

A conciliação encarada de maneira tão afastada do seu escopo primordial acaba 

por comprometer a ética do discurso com coerção externa, muitas vezes, para aceitação 

de acordo. E a mediação vai ser assim?  

Conforme Habermas, 

o princípio da ética do Discurso refere-se a um procedimento, a saber, 

o resgate discursivo de pretensões de validez normativas; nessa 

medida, a ética do Discurso pode ser corretamente caracterizada como 

formal. Sem o horizonte do mundo da vida de um determinado grupo 

social e sem conflitos de ação numa determinada situação, na qual os 

participantes considerassem como sua tarefa a regulação consensual 

de uma matéria social controversa, não teria sentido querer 

empreender um Discurso prático. (HABERMAS, 1989, p. 126)  

 

O Novo Código de Processo Civil não estabelece em seu art. 165 uma definição 

clara da conciliação e da mediação, frisando a vedação de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação. De igual forma, o § 3º do mesmo artigo não define a 

mediação, mas apenas orienta o encaminhamento de casos, o que por si só já causa 

estranheza quanto à ausência de esclarecimento necessário para a comunidade jurídica e 

não-jurídica iniciarem uma ambientação acerca do instituto.  

Seguem os parágrafos § 2º e § 3º do artigo 165. 

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não 

houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o 
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litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento 

ou intimidação para que as partes conciliem. 

§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que 

houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 

compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles 

possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si 

próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. 

 

Todavia a mediação, bom frisar outra vez, não tem origem judicial, e sim 

extrajudicial, sendo esta, na realidade, sua natureza precípua. Acerca do assunto, 

entendem Delton Meirelles e Giselle Marques. 

Indiscutivelmente um grande benefício gerado pela mediação, ao lado 

da recomposição do equilíbrio social, é a sua utilização antes mesmo 

do conflito se tornar judicial, alcançando assim uma maior eficácia 

através de um procedimento extrajudicial, sem a presença 

institucionalizadora do Estado. (MEIRELLES; MARQUES, 2012) 

  

Ainda em tom crítico-reflexivo, seguem os autores. 

O resgate da cidadania e o procedimento democrático possibilitados 

pela mediação – extrajudicial – ficam ameaçados quando estão 

adstritos e monopolizados pelo poder institucionalizador do Judiciário. 

O perigo existente na mediação judicial está na possibilidade do 

engessamento do instituto, na burocratização do conflito, fazendo da 

mediação mais uma etapa procedimental a ser cumprida dentro do 

caminho processual, esvaziando a mediação do seu sentido real e sua 

finalidade primeira. (Idem, 2012) 

 

Objetivando ampliar o debate, entendem Fabiana Spengler e Theobaldo 

Spengler Neto, acerca das distinções de cada instituto.  

(...) a mediação é o meio de solução de conflitos pelo qual um terceiro 

apresenta ferramentas e técnicas de comunicação para as partes 

chegarem ao consenso. A conciliação, por sua vez, é a técnica na 

qual o conciliador pode apresentar propostas de acordo, ou seja, na 

conciliação, o conciliador sugere, interfere, aconselha, e na 

mediação, o mediador facilita a comunicação sem induzir as partes 

ao acordo. (grifo nosso) (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2012, p. 

36) 

 

Os autores censuram o constrangimento que acaba por induzir diversas vezes ao 

acordo não legítimo de vontades, o que se coaduna com o pensamento de Ângela 

Moreira Leite (2003) acima exposto. 

Muitas vezes, a intervenção do conciliador ocorre no sentido de forçar 

o acordo. A conciliação se apresenta, assim, como uma tentativa de se 

chegar voluntariamente a um acordo neutro, que conta com a 

participação de um terceiro que intervém entre as partes de forma 
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oficiosa e desestruturada para dirigir a discussão sem ter um papel 

ativo. (Idem, 2012, p. 71) 

 

A mediação, como ética da alteridade, ainda, segundo Spengler e Spengler Neto, 

reivindica a recuperação do respeito e do reconhecimento da integridade e da totalidade 

de todos os espaços de privacidade do outro.  

Isto é, um respeito absoluto pelo espaço do outro, e uma ética que 

repudia o mínimo de movimento invasor. É radicalmente não 

invasora, não dominadora, não aceitando dominação sequer nos 

mínimos gestos. As pessoas estão tão impregnadas do espírito e da 

lógica da dominação que terminam, até sem saber, sendo 

absolutamente invasoras do espaço alheio. (Idem, 2012, p. 71) 

 

Hoje, consoante Bauman, em contraponto à questão dos espaços de privacidade 

acima aventados, mas intimamente ligados a esses, consiste uma tarefa bem complicada 

lidar com o esvaziamento do espaço público devido à remoção do ‘“cidadão 

interessado” e a fuga do poder real para o território’.  

Na ponta da corda que sofre as pressões individualizantes, os 

indivíduos estão sendo, gradual, mas consistentemente despidos da 

armadura protetora da cidadania e expropriados de suas capacidades e 

interesses de cidadãos. Nessas circunstâncias, a perspectiva de que o 

indivíduo de jure venha a se tornar algum dia indivíduo de facto 

(aquele que controla os recursos indispensáveis à genuína 

autodeterminação) parece cada vez mais remota. (BAUMAN, 2001, p. 

49, 50) 

 

Entrementes, tal autodeterminação genuína dos cidadãos vem sendo 

continuamente deixada de lado, afastando a alteridade na teoria e na prática, em razão 

das conseqüências advindas da modernidade líquida. Conseqüências tais que são 

solapadoras para a manutenção de relacionamentos, modificando, e muito, o papel das 

instituições. 

O indivíduo é o pior inimigo do cidadão. O "cidadão" é uma pessoa 

que tende a buscar seu próprio bem-estar através do bem-estar da 

cidade - enquanto o indivíduo tende a ser morno, cético ou prudente 

em relação à "causa comum' ao "bem comum' à "boa sociedade" ou à 

"sociedade justa' Qual é o sentido de "interesses comuns" senão 

permitir que cada indivíduo satisfaça seus próprios interesses? O que 

quer que os indivíduos façam quando se unem, e por mais benefícios 

que seu trabalho conjunto possa trazer, eles o perceberão como 

limitação à sua liberdade de buscar o que quer que lhes pareça 

adequado separadamente, e não ajudarão. As únicas duas coisas úteis 

que se espera e se deseja do "poder público" são que ele observe os 

"direitos humanos' isto é, que permita que cada um siga seu próprio 

caminho, e que permita que todos o façam "em paz" - protegendo a 
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segurança de seus corpos e posses, trancando criminosos reais ou 

potenciais nas prisões e mantendo as ruas livres de assaltantes, 

pervertidos, pedintes e todo tipo de estranhos constrangedores e maus. 

(Idem, 2001, p. 45) 

 

As instituições acabam por tomar outro vulto e, inserido nisso, está o Poder 

Judiciário. Neste diapasão, o acesso à justiça corresponde a um direito fundamental e o 

seu exercício pode ser inserido e melhor facilitado através da mediação e dos seus 

agentes, se mantidos os seus escopos básicos. E a mediação, nesse cenário, surge como 

um meio alternativo de acesso à justiça em que o Judiciário não é mais a única opção de 

resolução dos conflitos.  

Nesse ínterim, importante se faz passar a uma análise das Escolas de Mediação 

no contexto aqui estudado, em que o conflito – a ser estudado adiante de maneira mais 

específica - funcionará como um parâmetro para o enquadramento da mediação na 

Escola respectiva.  

 

1.4. AS ESCOLAS DE MEDIAÇÃO 

 

Há que trazer a importância das escolas de mediação dentro do estudo aqui 

oferecido. A concepção que se tem em relação à mediação é determinada pelo 

significado outorgado ao conflito, que varia de acordo com a Escola de Mediação 

adotada.  

Os três modelos são o Tradicional – Linear, de Harvard; o 

Transformativo, de Bush e Folger e o Circular – Normativo, de Sara 

Cobb, cada um possuindo as suas particularidades e semelhanças, 

existindo diferenças fundamentais entre o modelo de Harvard e os 

outros dois quanto à conceituação da comunicação e a meta do 

processo. Enquanto o Modelo Tradicional - Linear tem como meta o 

acordo, o Transformativo busca a transformação da relação entre as 

partes envolvidas na disputa e o Circular-Narrativo foca tanto no 

acordo quanto nas relações. (CARDOZO, 2014) 

 

Segue o autor, afirmando que o Modelo Tradicional – Linear, desenvolvido na 

Escola de Harvard, tem como principais investigadores Roger Fisher10 e Willian Ury11.  

                                                           
10 Roger Fisher foi co-fundador do Programa de Negociação e do Projeto de Negociação de Harvard. Foi 

pioneiro e líder nesse movimento ajudando a lançar uma nova maneira de pensar sobre a negociação, 

tendo trabalhado incansavelmente para ajudar as pessoas a lidar de forma produtiva com o conflito.  
11 William L. Ury é co-fundador do Programa de Negociação de Harvard e Sênior fellow do Projeto de 

Negociação de Harvard. É autor dos livros The Power of a Positive No: How to Say No & Still Get to Yes 
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Trata-se de um método de resolução de conflitos em que as partes 

recorrem voluntariamente a uma pessoa imparcial para chegar a um 

acordo satisfatório. Assim, ambas as partes cedem para que se chegue 

a um consenso comum, que é o acordo. Desta forma, verifica-se que 

por este modelo, o conflito está intimamente relacionado ao desacordo 

e por isso é tão importante que se chegue ao acordo. (Idem, 2014) 

 

O modelo Tradicional – Linear, segundo Suares, se alicerça em cinco elementos 

fundamentais, possuindo dois importantes métodos e três metas. 

O primeiro elemento é a comunicação, entendida no seu sentido 

literal, ou seja, na comunicação entre os indivíduos; enquanto um fala, 

o outro deve escutar o conteúdo. Neste, o mediador funciona como um 

facilitador da comunicação para poder chegar a um dialogo conhecido 

como uma comunicação bilateral efetiva. 

O segundo é a causalidade linear, em que a causa do conflito é o 

desacordo. Neste aspecto surge o questionamento de que se a causa do 

conflito é o desacordo, se o acordo for realizado, a causa do conflito 

desapareceria? Deve-se tomar cuidado com a resposta meramente 

afirmativa uma vez que nem sempre a realização de um acordo 

finaliza o conflito, o que muito ocorre em algumas audiências, quando 

mal conduzidas, em que as partes são praticamente compelidas a 

firmarem um acordo e depois se arrependem. O terceiro elemento é a-

contextual, não se tendo um fator determinante dos conflitos no 

contexto em que são produzidos.  

 Outro elemento é o a-histórico que busca eliminar as percepções dos 

erros do passado que impedem a compreensão do presente e um 

acordo sobre o futuro. O último, é o intra-psíquico, que leva em conta 

as pessoas como um todo realizando classificações de acordo com os 

interesses, as necessidades, etc. sem levar em conta o fator relacional.  

(SUARES, 2012, p. 58 – 60) 

 

Referido modelo, ligado aos investigadores R.A.B Bush e J. P. Folger, está 

previsto na obra The Promise of Mediation: Responding to Conflict through 

Empowerment and Recognition, de 1994, e cuida de um enfoque distinguido em relação 

ao da mediação defendido pela Escola de Harvard. “Percebe-se que com a aplicação 

deste modelo, advém o reconhecimento do outro como parte do conflito.” (CARDOZO, 

2014) 

De grande valia um modelo assim, ante a apatia geral que não faz esforço para 

romper as barreiras de comunicação da Pós-modernidade. 

Como as habilidades necessárias para conversar e buscar 

entendimento estão diminuindo, o que costumava ser um desafio a ser 

confrontado de maneira direta e encarado se transforma cada vez mais 

                                                                                                                                                                          
(2007), Getting Past No: Negotiating with Difficult People e Getting To Peace:Transforming conflict at 

home, at work, and in the world. É co-autor (com Roger Fisher) de Getting to Yes: Negotiating 

Agreement Without Giving In. 
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num pretexto para romper a comunicação, fugir e queimar pontes atrás 

de si. (BAUMAN, 2007, p.153) 

 

Especialmente preocupados com fins outros que não a construção de suas 

próprias decisões, os homens se afastam do reconhecimento do outro como igual. 

Ocupados em ganhar mais dinheiro em função de coisas que crêem 

precisar para serem felizes, homens e mulheres têm menos tempo para 

a empatia mútua e para negociações intensas, por vezes tortuosas e 

dolorosas, mas sempre longas e desgastantes. E ainda menos para 

resolver seus mútuos desentendimentos e discordância. (Idem, 2007, 

p.153) 

 

Pode-se dizer que pelo viés transformativo, a prática da mediação tem uma visão 

essencialmente acessiva à qualidade comunicativa do conflito humano. Desse modo, um 

conflito é representado por uma crise de interações entre seres humanos, que 

desequilibra as partes e estas devem alterar a sua essência para refletir a sua força 

pessoal em relação ao outro – vale trazer novamente à baila a crucial noção e aplicação 

da alteridade. Por isso, a denominação “Modelo Transformativo”, visa a transformação 

dos sujeitos, saindo da sugestão de que o acordo é o “ponto de chegada” da mediação. O 

foco da mediação transformativa não é o conflito, e sim as pessoas abrangidas. 

(CARDOZO, 2014) 

Para Suares, a fundamentação desta Escola 

(...) é a busca por novos modelos de comunicação, com enfoque no 

aspecto relacional, objetivando modificar a relação entre as partes, não 

importando se chegam a um acordo, ou não já que não se visa à 

resolução do conflito e sim a transformação relacional. (SUARES, 

2012, p. 61) 

 

O modelo da escola circular – narrativa, proposto por Sara Cobb12, focaliza o 

discurso, que é trazido pelas pessoas sobre o conflito, em que a narrativa, o relato, a 

explanação são os principais instrumentos utilizados neste modelo de mediação, que “é 

centrado no intercâmbio de informações entre as pessoas participantes, visando 

fomentar a reflexão e não o arejamento das histórias contadas pelas partes.” 

(CARDOZO, 2014) 

O mediador deve tentar encontrar o que faz com que as pessoas contradigam os 

seus argumentos, procurando identificar a falha na comunicação quando a conduta não 

                                                           
12 Sara Cobb é terapeuta americana e Drucie French Cumbie Professor da Escola de Análise e de 

Resolução de Conflitos (S-CAR) na Universidade de George Mason, especializada em conflitos 

violentos.  
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estiver de acordo com a narrativa, que pode não estar adequada à realidade dos fatos, 

podendo dizer respeito à realidade exclusivamente da parte que a está expondo. 

Todavia, pode corresponder não basicamente dentro do contexto em que a pessoa está 

inserida, reconstruindo a lógica da posição.  

Assim, o mediador deve conseguir com que as partes façam uma 

releitura do conflito e consigam chegar a um acordo, evitando o 

surgimento de maiores conflitos e tentando resolver os já existentes. 

Este modelo está centrado tanto nas relações pessoais quanto na 

realização de um acordo, o que o torna um modelo bastante 

interessante a ser aplicado em determinados tipos de conflito, como os 

que envolvem a violência. (Idem, 2014) 

 

Conforme já verificado, a conciliação e a mediação não podem ser tratadas como 

sinônimas, tampouco o acordo e o consenso, assim sendo, cabe trazer a baila um pouco 

sobre o paralelo entre acordo em contraposição ao consenso, em que esse pode 

funcionar melhor como um dos escopos a serem alcançados pela mediação. 

 

1.5. CONFLITO, ACORDO E CONSENSO 

 

Diante dos acontecimentos que permeiam a sociedade, é sabido que a paz é 

tratada como um escopo muito atual e latente. Entretanto, será que o volume e a 

intensificação dos conflitos são frutos exclusivos do agora? Ou o conflito é imanente ao 

desenvolvimento das sociedades como um todo? 

Levando em consideração Hobbes, a sua teoria se situou nos homens. E, em 

entrevista a Márcia Junges, a filósofa Maria Isabel Limongi asseverou que o ponto alto 

na idéia do homem como lobo do homem – presente em Hobbes - é a ideia de que o 

conflito serve como embasamento das relações políticas, não arrazoando que Hobbes 

tenha querido indicar com essa expressão que o homem é essencial e necessariamente 

agressivo. Tampouco que o comportamento agressivo do indivíduo contemporâneo, se é 

que o indivíduo contemporâneo é de fato agressivo, ou pelo menos mais hostil do que 

os indivíduos do passado, deva ser refletido a partir do pressuposto de uma natureza 

humana fundamentalmente combativa. “Pois ganharíamos pouco para compreendê-lo a 

partir daí, e bem mais investigando as causas especificamente contemporâneas que 

conduziriam a esse suposto comportamento.” (JUNGES, 2008) 
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Ainda, de forma objetiva, elucida elencando, inclusive, a mediação de conflitos 

aliada à incapacidade das instituições. 

O que talvez se pudesse fazer, com algum proveito, é pensar a 

eventual agressividade contemporânea como o resultado de uma 

incapacidade das instituições na mediação dos conflitos, de modo que 

eles terminem por se manifestar de maneira bruta e desregulada.  Mas 

novamente aqui seria preciso pensar com vagar em que medida as 

instituições seriam mais incapazes hoje do que na Inglaterra de 

Hobbes ou na Itália de Maquiavel. Como eu disse, acredito que esses 

autores apontam no sentido de pensar que essas dificuldades (e, 

portanto, a agressividade dos indivíduos na medida em que procedesse 

delas) são inerentes à vida política. (Idem, 2008)  

 

Trazendo para a realidade atual das instituições modernas, podemos citar 

Giddens, na ocasião em que quando o cidadão comum busca o Judiciário para a 

resolução de seus conflitos, ele busca entregar ao Judiciário o conflito e aguarda e 

acredita numa solução, abalizado na relação de confiança, discutida pelo sociólogo, ao 

relacionar a confiança do cidadão leigo com os sistemas abstratos, no caso em tela. Tal 

situação pode ser evidenciada na citação a seguir, aventada anteriormente. 

Uma parte básica de meu argumento será a de que a natureza das 

instituições modernas está profundamente ligada ao mecanismo da 

confiança em sistemas abstratos, especialmente confiança em 

sistemas peritos. Em condições de modernidade, o futuro está sempre 

aberto, não apenas em termos da contingência comum das coisas, mas 

em termos da reflexividade do conhecimento em relação ao qual as 

práticas sociais são organizadas. Este caráter contrafatual, orientado 

para o futuro, da modernidade é amplamente estruturado pela 

confiança conferida aos sistemas abstratos — que pela sua própria 

natureza é filtrada pela confiabilidade da perícia estabelecida. É 

extremamente importante deixar claro o que isto envolve. A 

fidedignidade conferida pêlos atores leigos aos sistemas peritos 

não é apenas uma questão — como era normalmente o caso no 

mundo pré-moderno — de gerar uma sensação de segurança a 

respeito de um universo de eventos independentemente dado. É 

uma questão de cálculo de vantagem e risco em circunstâncias 

onde o conhecimento perito simplesmente não proporciona esse 

cálculo, mas na verdade cria (ou reproduz) o universo de eventos, 

como resultado da contínua implementação reflexiva desse 

próprio conhecimento. (grifo nosso) (GIDDENS, 1991, p. 77)  

 

Nessa esteira, podemos também extrair do conflito uma conotação negativa, nas 

concepções de Marx e Engels, com base na estruturação da sociedade humana, 

resultando das alterações nas relações econômicas que originaram a propriedade privada 

e as classes antagônicas. 
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A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem 

sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e 

plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial, numa palavra, 

opressores e oprimidos, em constante oposição termino sempre, ou 

por uma transformação evolucionária da sociedade inteira, ou pela 

destruição das suas classes em luta. 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não fez senão 

substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas 

de luta por outras novas. Entretanto, a nossa época, a época da 

burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de 

classes. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos 

opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia 

e o proletariado. (MARX; ENGELS, 1848, p. 7-8) 

 

Continuam no sentido de mostrar a cadeia desenvolvida pela sociedade burguesa 

que desmontou as relações sociais. 

A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar 

incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as 

relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A 

conservação inalterada do antigo modo de produção constituía, pelo 

contrário, a primeira condição de existência de todas as classes 

industriais anteriores. Essa subversão continua da produção, esse 

abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e 

essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as 

precedentes. 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu 

cortejo de concepções e de idéias secularmente veneradas, as relações 

que as substituem tornam-se antiquadas antes mesmo de ossificar-se. 

Tudo que era sólido e estável se esfuma, tudo o que era sagrado é 

profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar com 

serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. 

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia 

invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar 

em toda parte, criar vínculos em toda parte. (Idem, 1848, p. 12) 

 

Ante a essa visão ligada ao desalento e desmembramento social, importa expor 

novamente a concepção de indivíduo de jure e de facto, em Bauman. 

O indivíduo de jure não pode se tornar indivíduo de facto sem antes 

tornar-se cidadão. Não há indivíduos autônomos sem uma sociedade 

autônoma, e a autonomia da sociedade requer uma auto-constituição 

deliberada e perpétua, algo que só pode ser uma realização 

compartilhada de seus membros. (BAUMAN, 2001, p.50) 

 

Igualmente, na mesma esteira de visão negativa do conflito, Durkheim se abaliza 

na coesão social, enxergando o conflito como aberração à medida que se desfaz essa 

coesão baseada “na solidariedade mecânica das sociedades simples ou primitivas, em 

direção à divisão do trabalho.” (SILVA, 2011, p. 06) 
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Ainda, Bauman aduz sobre como a sociedade deveria operar de maneira tal para 

ser um lugar de necessidade para a criação da autonomia pura.  

"Sociedade" sempre manteve uma relação ambígua com a autonomia 

individual: era simultaneamente sua inimiga e condição sine qua non. 

Mas as proporções de ameaças e oportunidades no que forçosamente 

continuará sendo uma relação ambivalente mudaram radicalmente no 

curso da história moderna. Embora as razões para examiná- la de perto 

possam não ter desaparecido, a sociedade é hoje antes de tudo a 

condição de que os indivíduos precisam muito, e que lhes faz falta - 

em sua luta vã e frustrante para transformar seu status de jure em 

genuína autonomia e capacidade de auto-afirmação. (BAUMAN, 

2001, p.50-51) 

 

É importante não olvidar a intencionalidade como influência na ação social, nas 

relações e formas de interação dos agentes, presente em Weber. O sociólogo não 

enfrenta o conflito como fruto de um estado anormal ou fase histórica negativa, 

entretanto recomenda como domínio da sociologia o estudo da ação social, das relações 

e das formas de interação dos agentes, impregnadas de intencionalidade. Para Weber, 

uma relação social designa-se luta quando as ações se orientam pelo propósito de 

infligir a própria vontade contra a resistência do ou dos parceiros. (WEBER, 1994, p. 

23) 

Mas é com Simmel que ocorre uma teorização mais aprofundada e enraizada do 

que consiste o conflito. Em que sentido?  

Tal qual Weber, sua visão interacionista está voltada para as ações e 

sentidos socialmente construídos pelos indivíduos, grupos, nações, 

estados... Simmel considera que o conflito compõe-se de elementos 

positivos e negativos inseparáveis. Unidade e divergência são duas 

faces do ser individual e coletivo. Exemplifica-se isso na formação da 

personalidade individual o quantum de elementos harmônicos e 

antagônicos, como traumas, medos, depressões, resultantes das 

pressões éticas, religiosas, etc. (SILVA, 2011, p. 8) 

 

Simmel costuma apontar os méritos, as virtudes do conflito. 

Este atributo positivo residiria no fato de que ele, - o conflito - cria um 

patamar, um tablado social, à semelhança de um palco teatral, espaço 

onde as partes podem encontrar-se em um mesmo plano situacional e, 

desta maneira, impõe-se um nivelamento. Uma condição necessária 

para que as partes, às vezes, ásperas e díspares possam, de fato, 

efetuar a trama que ele encerra. É um ato estipulador que, em outros 

instantes, permitirá a própria superação das dissimilitudes dos 

litigantes. O conflito possui a capacidade de constituir-se num espaço 

social, em que o próprio confronto é um ato de reconhecimento e, ao 

mesmo tempo, produtor de um metamorfismo entre as interações e as 
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relações sociais daí resultantes. Uma outra característica positiva 

atribuída, residiria no fato de superar os hiatos e os limites 

socialmente estabelecidos pelos intervalos dicotomizados, ou mesmo, 

as desigualdades sociais produzidas e estruturadas pelos resultados 

dos entrelaçamentos ocorridos na sociedade. Para Simmel, o conflito é 

a substância existente nas mais diversas relações entre os indivíduos 

na sociedade. (JUNIOR, 2005) 

 

Nesse ínterim, a análise do conflito é de vital importância para o objeto da 

presente pesquisa, visto que, por meio dela, podem-se sistematizar a origem dos 

embates nas relações sociais que desembocam, muitas vezes, em frustrações, rancores e 

tristezas do profundo íntimo. E, isso tudo desemboca atualmente no Judiciário, visto 

como o possível solucionador dos litígios. Contudo, ele é capaz de pacificar e abarcar 

uma sociedade desintegrada? Há possibilidade de ser lugar para o alcance de um 

consenso? 

Como já aventado anteriormente no presente estudo, Bauman, delineia uma 

cadeia de desunião, desanexação dos laços sociais. Esses tão rasos se encontram que 

possuem incrível facilidade de quebra orientada para o conflito. 

A desintegração social é tanto uma condição quanto um resultado da 

nova técnica do poder, que tem como ferramentas principais o 

desengajamento e a arte da fuga. Para que o poder tenha liberdade de 

fluir, o mundo deve estar livre de cercas, barreiras, fronteiras 

fortificadas e barricadas. Qualquer rede densa de laços sociais, e em 

particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um obstáculo a 

ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a desmantelar tais redes 

em proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua 

força e garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a 

fragilidade, o quebradiço, o imediato dos laços e redes humanos que 

permitem que esses poderes operem. (BAUMAN, 2001, p. 21-22) 

 

Tais adversidades estão e continuarão latentes na vida cotidiana, de uma forma 

ou de outra. A questão é: os diversos atores sociais envolvidos poderão, de fato, 

contribuir positiva ou negativamente para o tratamento dos litígios, quando lhes for 

apresentada a tão esperada mediação? 

Evaristo de Moraes Filho esboça. 

Sob o ponto de vista sociológico, é de costume trabalhar as relações 

das pessoas como uma matéria subjetiva calcada na unidade do 

indivíduo e a unidade construída por esses indivíduos, o que 

corresponde à sociedade, excluindo o conflito por considerar que ele é 

uma negação da própria unidade social. Contudo, cumpre observar 

que o individuo não alcança a unidade de sua personalidade 

exclusivamente através da harmonia. O conflito e a contradição não só 

fazem parte dessa unidade, mas também operam cada momento de sua 
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existência. Dando a oportunidade de criar novos relacionamentos, 

novos caminhos, novas maneiras de tratar o conflito. (FILHO, 1983) 

 

De um modo geral, a sociedade é constantemente afrontada pela possibilidade de 

se arrumar uma ordem social que comporte certa harmonia, conformidade e equilíbrio 

entre as necessidades individuais e as cobranças feitas a cada indivíduo pelo 

aprendizado em critérios baseados na cooperação para fins de manutenção do todo 

social, abandonando, esquecendo, excluindo o conflito por avaliar que ele é uma 

negação da própria unidade. (Idem, 1983) 

Dessa forma, durante muito tempo, a sociedade, a fim de atravessar por 

determinados conflitos perturbadores da harmonia social, utilizou-se da jurisdição como 

meio de extinguir esses conflitos e trazer idealizada ordem social. Houve então a 

judicialização dos conflitos.  

Na jurisdição, as partes buscam a qualquer custo a obtenção do reconhecimento 

dos seus “direitos”, e, portanto, colocam o poder de decisão nas mãos do juiz, 

representante do Estado, sem se preocupar se a decisão irá atender as necessidades da 

outra parte e na esperança de que o juiz, que para ele é o agente de justiça, lhe oferecerá 

a melhor saída para o conflito. No entanto, uma das partes, ou até mesmo ambas, não 

raro, podem sair prejudicadas e frustradas com a decisão final do juiz. 

Em contraposição a essa cultura, a mediação surge como um meio inovador de 

tratamento do conflito e de possível empoderamento do indivíduo. Isto é, em meio à 

jurisdição, lugar no qual se abafou a democratização da “voz” das partes, a mediação 

embarca como um instrumento que dá o seu devido lugar de fala às partes no estado de 

conflito.  

Um meio pelo qual uma pessoa imparcial e capacitada tecnicamente – o 

mediador - auxilia na gestão da comunicação entre os indivíduos envolvidos – que, por 

vontade própria, optaram por estar ali -, a partir do restabelecimento da conversação, do 

diálogo através da consciência em seus próprios atos e o reconhecimento de seu poder 

de decisão, podendo transpor soluções que atendam a ambos da melhor maneira 

provável. 

Luis Alberto Warat afiança que 

(...) a mudança de lentes ao olhar para os conflitos traz uma nova 

concepção deles. As divergências passam a ser vistas como 

oportunidades alquímicas, as energias antagônicas como 
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complementares, e o Direito como solidariedade. As velhas lentes que 

fragmentavam, classificavam e geravam distâncias vão para a lixeira. 

Começamos a entender que cada homem não é uma mônada isolada, 

que não são fragmentos sem conexão. Cada um é interdependente e 

produto forçado das interações. A sociedade é unicamente produto da 

complexidade desses vínculos. (WARAT, 2004, p. 55) 

 

Em contraposição a esse posicionamento de Warat pelo estímulo às interações 

sociais, devemos aludir Bauman, que, na sociedade de consumidores, prevê que esses, 

ao percorrerem o mercado na busca de bens de consumo, são seduzidos para as lojas 

com a expectativa de localizar ferramentas e matérias-primas que podem usar para se 

fazerem “aptos a serem consumidos”. Ligado a isso, há também a inclinação do Estado 

diminuído e abatido, que direciona inúmeras funções e prerrogativas “para os lados, e 

não para cima, renunciando aos poderes impessoais dos mercados.” Assim, os Estados 

tendem a passar para os mercados de consumo o direito de “dar a primeira e a última 

palavra”, e os indivíduos se transformam em mercadorias, através do que chama o 

sociólogo de “comodificação”. (Idem, 2007, p. 82-89) 

Ainda sobre a alteridade, Warat traça uma expectativa. 

Paralelamente à ética da alteridade, deve-se pensar a outridade no 

sentido de “captar o outro”: é necessário “captar a alteridade ética do 

outro e a honestidade que trata de se instalar em sua outridade”. Mas 

quem é o outro? Como se relacionar com ele? As respostas dadas na 

modernidade eram totalitárias, reducionistas, manipuladoras, 

eurocêntricas, egocêntricas, etnocêntricas. Respostas que procuram 

dissolver o outro em sua alteridade, para terminar devorado pelos 

modelos hegemônicos que pertenciam à cultura referencial colocada 

em posição de domínio. Modelos de egos coletivos ou egos-padrões. 

Ego logocêntrico, que considera a alteridade como duplicação da 

subjetividade de cada um, que, por sua vez, se imagina coincidente 

com a razão universal. Nossa subjetividade como medida de tudo 

alheio a nós. É a violência de reduzir o outro a nós. A nova visão da 

outricidade pretende mostrar que é possível ascender partindo da 

responsabilidade, que é algo inclusive anterior à nossa liberdade13, à 

nossa autonomia. (WARAT, 2004, p. 145) 

 

Nesse diapasão, de acordo com a última edição do Manual de Mediação Judicial 

do CNJ, ostentando uma perspectiva institucional para tal panorama aqui tratado, um 

                                                           
13 Para Bauman, liberdade significa “libertar-se de algum tipo de grilhão que obstrui ou impede os 

movimentos; começar a sentir-se livre para se mover ou agir.” Sentir-se livre é não ter “dificuldade, 

obstáculo, resistência ou qualquer outro impedimento aos movimentos pretendidos ou concebíveis.” 

(BAUMAN, 2001, p. 23) 
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conflito proporciona um intento muito mais amplo do que meramente os assuntos 

juridicamente tutelados sobre os quais as partes estão debatendo em juízo.  

Distingue-se, portanto, aquilo que é trazido pelas partes ao 

conhecimento do Poder Judiciário daquilo que efetivamente é 

interesse das partes. Além do problema imediato que se apresenta, há 

outros fatores que pautam um conflito, tais como o relacionamento 

anterior das partes, as suas necessidades e interesses, o tipo de 

personalidade das partes envolvidas no conflito, os valores das partes 

e a forma como elas se comunicam. Muitos desses fatores 

considerados secundários por alguns operadores do direito estão, na 

verdade, na origem do conflito e, por isso, devem ser levados em 

conta na solução do problema. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, 

p.148) 

 

Bauman, inserido nesse contexto de acirramento de contendas entre os 

indivíduos, traz que a “tarefa da auto-identificação”, a qual apresenta inúmeros efeitos 

colaterais fortemente vorazes e passa a ser o foco dos conflitos, que “dispara energias 

mutuamente incompatíveis.” Como todos deveriam participar da construção de uma 

empreitada a ser realizada por cada um com condições completamente desiguais, isso 

“divide as situações humanas e induz à competição mais ríspida, em vez de unificar 

uma condição humana inclinada a gerar cooperação e solidariedade.” (BAUMAN, 

2001, p. 106) 

A mediação pode ser determinada como uma negociação facilitada ou catalisada 

por um terceiro. Alguns autores escolhem definições mais completas indicando que a 

mediação é um método autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são 

auxiliadas por uma terceira parte neutra a contenda ou por algumas pessoas sem 

interesse na demanda, para se atingir a uma composição. O Manual de Mediação do 

CNJ define. 

Trata-se de um método de resolução de disputas no qual se desenvolve 

um processo composto por vários atos procedimentais pelos quais o(s) 

terceiro(s) imparcial (is) facilita(m) a negociação entre as pessoas em 

conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a 

encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e 

necessidades. Em todos os processos autocompositivos, as partes 

podem continuar, suspender, abandonar e retomar as negociações e 

como os interessados não são obrigados a participarem da mediação, 

permite-se encerrar o processo a qualquer tempo. Apesar de o 

mediador exercer influência sobre a maneira de se conduzirem as 

comunicações ou de se negociar, as partes têm a oportunidade de se 

comunicar diretamente, durante a mediação, da forma estimulada pelo 

mediador. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p. 20-21) 
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De tal modo como na negociação, todas as questões ou soluções devem ser 

sopesadas. O mediador pode e deve colaborar para a apresentação de opções que 

ultrapassam a questão financeira ou debater assuntos que não estão diretamente 

atrelados à disputa, mas que atinjam direta ou indiretamente a dinâmica dos envolvidos. 

Afinal, tanto na mediação, quanto na conciliação e na negociação, as partes não 

necessitam de fato chegar a um acordo, a ser ponderado a seguir.  

Então, segue o Manual, no sentido de fomentar a ingerência do deslinde do 

conflito pelos próprios envolvidos. 

Nos processos não vinculantes, não há maiores prejuízos decorrentes 

da desistência de participação no processo. Naturalmente, isto não 

significa que a parte não sofrerá perdas em razão do não atingimento 

dos objetivos que possivelmente seriam alcançados se este não tivesse 

desistido do processo – no caso de um acordo. A característica dos 

processos não vinculantes consiste na inexistência do ônus de 

participar do processo. A mediação e a conciliação são métodos não 

vinculantes e se caracterizam pela redução ou delegação do 

direcionamento e do controle do procedimento a um terceiro, mas pela 

manutenção do controle sobre o resultado pelas partes. (Idem, CNJ, 

p.21) 

 

Vale frisar aqui que os processos autocompositivos “são como regra, 

prospectivos uma vez que se preocupam com o futuro da relação em questão.” (Idem, 

CNJ, p.30) Geralmente, os processos consensuais apresentam o objetivo de primar por 

soluções. Na autocomposição, amiúde, não se foca em certo ou errado, porém em como 

resolver as questões e quais os melhores contornos de atender aos interesses dos 

envolvidos. (Ibidem) 

 

Humberto Dalla traz um pouco sobre o ex-Diretor do Centro de Conflito e 

Negociação da Universidade de Stanford, e Diretor do PON – Program on Negotiation 

da Harvard Law School, Robert H. Mnookin, que procurou sistematizar as quatro 

principais barreiras que impedem à obtenção de um acordo entre partes em litígio.  

Afirma o professor, que a primeira das barreiras a ser transposta é a 

estratégica, que está embasada na barganha, onde cada um dos 

litigantes quer maximizar seus ganhos e diminuir os benefícios do 

outro. Os negociadores devem ter em mente que o processo de 

negociação deve ser encarado como uma forma de atingir o máximo 

de benefícios para ambos os lados, ao invés de implicar, 

necessariamente, grandes perdas para um e ganhos correspondentes 

para o outro, visto que um negócio bem feito pode potencializar os 
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ganhos de ambas as partes14. Para tanto, mister que as partes 

negociem com boa-fé, abertas ao maior número de opções 

possíveis, expondo as suas preferências e os fatos de seu 

conhecimento. (PINHO, 2010, p. 11) 

 

Dalla reflete que há também como barreira ao alcance de um acordo o uso de um 

preposto que acaba por ajustar em nome do titular do direito propriamente dito, visto 

que é muito difícil que esse terceiro saiba de tudo o que seu representado deseja, bem 

como os limites admissíveis de cada proposta. Além disso, de forma mais freqüente do 

se imagina, acabará negociando em benefício próprio, porque os seus ganhos pessoais 

estão sujeitos aos proveitos do seu cliente, o que pode embaraçar o acordo. (Idem, 2007, 

p. 11) 

E, como já abordado acima, vale trazer a terceira barreira atrelada ao medo de 

perder intrínseco. Essa terceira barreira indicada por Mnookin é a cognitiva, 

intensamente conectada à habilidade das pessoas em processar informações e lidar com 

riscos e inseguranças. Costuma ser da essência do ser humano ter um medo de perder 

inerente, fazendo com que tenha receio de assinar um acordo, sem perceber, muitas 

vezes, que não entrando em acordo, os estragos podem ser aumentados, “até porque a 

solução consensual não costuma ser disponibilizada por muito tempo, eis que a demora 

levará, normalmente, à opção pela via adjudicatória para que a questão seja finalmente 

resolvida.” (Idem, 2007, p. 11)  

Por fim, Dalla aponta sobre a quarta barreira que  

(...) consiste na tendência, quase que automática, de as pessoas 

rejeitarem ofertas elaboradas pela outra parte, mesmo que lhes pareça 

satisfatória, por infundada e pura desconfiança. Há uma tendência de 

interpretar uma boa proposta do adversário como barganha baseada 

em informações não compartilhadas no curso do processo negocial; de 

acreditar que o outro negociante quer obter apenas ganhos próprios 

através do acordo, e não que deseja um acordo justo e bom para 

ambos. Isto causa sensação de frustração e impotência. Instala-se um 

processo mental hermético e cíclico, se desvia do foco e inviabiliza o 

acordo. Para que sejam ultrapassadas todas essas barreiras, e se 

chegue a um resultado final satisfatório, imprescindível será o 

desenvolvimento de um bom trabalho por parte do mediador. (Idem, 

2007, p. 11) 

 

                                                           
14 Essa idéia de ganhos recíprocos e a grande preocupação com esse parâmetro sempre foi um dos 

basilares da teoria clássica da negociação em Harvard.  
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Por seu turno, pode-se recorrer a Habermas para equalizar o reconhecimento do 

outro como igual nas interações conflituosas, a fim de ter a construção do consenso 

como resultado esperado em métodos não vinculantes, como a mediação ora em 

questão.  

Os conflitos no domínio das interações governadas por normas 

remontam imediatamente a um acordo normativo perturbado. A 

reparação só pode consistir, conseqüentemente, em assegurar o 

reconhecimento intersubjetivo para uma pretensão de validez 

inicialmente controversa e em seguida de problematizada ou, 

então, para uma pretensão de validez que veio a substituir a 

vontade comum. Mas, se as argumentações morais devem produzir 

um acordo desse gênero, não basta que o indivíduo reflita se poderia 

dar seu assentimento a uma norma. Não basta nem mesmo que todos 

os indivíduos, cada um por si, levem a cabo essa reflexão, para então 

registrar os seus votos. (HABERMAS, 1989, p. 88) (grifo nosso) 

 

Ainda, Habermas enfatiza o consenso e a ideia de cooperação em prol do bem 

comum, refletindo a necessidade do desenvolvimento de um acordo com natureza 

reflexiva, como bem pondera.  

O que é preciso é, antes, uma argumentação “real”, da qual participem 

cooperativamente os concernidos. Só um processo de entendimento 

mútuo intersubjetivo pode levar a um acordo que é de natureza 

reflexiva; só então os participantes podem saber que eles 

chegaram a uma convicção comum. (Idem, 1989, p. 88) (grifo 

nosso)  

 

Como já abordado acima, podendo trazer para nesse cenário da busca pelo 

consenso, Gilvan Luiz Hansen elucida que o indivíduo se descobre em sua privacidade e 

intimidade, e também como pertencente a uma coletividade. 

E é nesse horizonte de significação e de interação que o ser humano 

aprende a resolver suas contendas, a partir de procedimentos que se 

coadunam às expectativas de comportamento voltadas ao 

entendimento e à superação harmoniosa das dificuldades resultantes 

da perturbação da ação comunicativa existente. É aí igualmente que 

encontra parâmetros normativos e procedimentais para enfrentar os 

dissensos advindos dos choques de interpretações ou de interesses, 

canalizando sua energia na direção da construção de consensos 

capazes de atender os anseios de justiça e de equidade socialmente 

dados e racionalmente validados. (HANSEN, 2011, p. 106) (grifo 

nosso)  

 

Reflete, a título de exemplificação, sobre a causa que as conseqüências práticas 

de uma lei podem se mostrar acanhadas, por vezes, na sociedade, afirmando que  
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(...) isso parece residir em motivações culturais, arraigadas nas 

práticas dogmáticas, tutoriais, patrimonialistas e coronelistas vigentes 

na história de nosso país. Elas se põem como empecilhos para a 

construção da democracia e para a efetivação de procedimentos 

participativos na busca cooperativa da superação dos dissensos e da 

obtenção de consensos racionalmente fundamentados e coletivamente 

assumidos e legitimados. (Idem, 2011, p. 114-115) 

 

Hansen, ainda, confere impressões acerca do instituto da mediação no intuito do 

resgate de relações danificadas direcionadas ao restabelecimento do consenso. 

A mediação tem-se caracterizado como prática que busca a solução de 

conflitos de interesse pelo resgate da qualidade das relações abaladas. 

O que se busca na mediação é, antes de qualquer coisa, identificar o 

conflito oculto, nem sempre transparente e na maioria das vezes 

obliterado aos próprios participantes da contenda. Se isso ocorre é 

porque se pretende resgatar a própria relação deteriorada, fator 

que exige tempo, cuidado, dedicação e, muitas vezes, vigilância do 

mediador com relação à sua própria conduta no processo de 

resgate da dignidade das partes que se efetiva durante a 

mediação. (Idem, 2011, p. 115-116) (grifo nosso) 

 

Igualmente, sobre o galgar de soluções quando os participantes chegam a uma 

convicção comum no processo mediático, em Mediação em relações de consumo: 

interesses sob tensão (2014), asseveram Hansen e Santos e Silva que  

(...) a mediação traz implícito um procedimento que toma como ponto 

de partida a simetria entre os interessados num conflito, ou seja, a 

adoção de uma atitude de igualdade e equiparação de “armas” e papéis 

posicionais quando do início da construção da solução. (HANSEN; 

SANTOS e SILVA, 2014) 

 

Prosseguem no sentido de encorajar a mediação como uma tentativa de restauro 

do entendimento. 

Ademais, que a mediação é um instrumento privilegiado para que se 

possa resgatar o diálogo, o discurso que apresenta razões e que 

argumenta, que supera os conflitos e não simplesmente os extirpa da 

pauta pela finalização de uma demanda processual jurídica. (Idem, 

2014) 

Ainda, Gilvan Luiz Hansen, em outro texto intitulado A resolução de conflitos 

no Estado Democrático de Direito: uma perspectiva habermasiana (2011), estabelece 

as diferenças entre o que vem a ser acordo e consenso. Por isso, vale citar tais lições. 

O mundo da vida (Lebenswelt) é formado pela totalidade das relações 

mais próximas, afetivas, nas quais o ser humano já se encontra envolto 

ao nascer e sob o estofo das quais desenvolve seus vínculos com o 

entorno, com os demais seres humanos, descobre-se como indivíduo, 

em sua privacidade e intimidade, e também como pertencente a uma 

coletividade, em seu ser com e para os outros, aprende o partilhar, o 
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dar e o receber, experimenta o limite e a ultrapassagem, exercita a 

solidariedade.  

É nesse horizonte de significação e de interação que o ser humano 

aprende a resolver suas contendas, a partir de procedimentos que se 

coadunam às expectativas de comportamento voltadas ao 

entendimento e à superação harmoniosa das dificuldades resultantes 

da perturbação da ação comunicativa existente. É aí igualmente que 

encontra parâmetros normativos e procedimentais para enfrentar 

os dissensos advindos dos choques de interpretações ou de 

interesses, canalizando sua energia na direção da construção de 

consensos capazes de atender os anseios de justiça e de equidade 

socialmente dados e racionalmente validados. (HANSEN, 2011, p. 

105, 106) (grifo nosso) 

 

Hansen compartilha do entendimento de Fabiana Spengler e Theobaldo Spengler 

Neto, ao entender que existem diferenças entre conciliação e mediação. Destaca o autor 

que a conciliação acabou por assumir ”rompantes mais dogmáticos”. Entende, ainda, 

que o conciliador tende a “forçar o acordo”, o que pode se traduzir na busca por 

resultados quantitativos favoráveis no que diz respeito ao desempenho das áreas do 

Judiciário onde é empregada. A mediação, por sua vez, se caracteriza como uma prática 

que objetiva “o resgate da qualidade das relações abaladas” (Idem, 2011, p. 115) 

Podemos entender que se a mediação, nas palavras de Hansen, for aprimorada 

em sua essência, poderemos vislumbrar grandes avanços no Judiciário, pois o mediador 

não deverá assumir conduta assemelhada ao conciliador de modo a não forçar ou 

pressionar as partes a um suposto acordo. 

Com relação à desvalorização da conciliação praticada pelo Judiciário, que 

acabou por menosprezar o instituto, vale mostrar um pouco das conclusões finais de 

Ângela Moreira Leite, em sua obra. 

Nesta perspectiva, a criação dos Juizados Especiais de Pequenas 

Causas ou simplesmente Especiais Cíveis, em nossa organização 

social, não revelou uma nova sensibilidade jurídica, porque não 

alterou a forma de administrar as disputas que continuaram a ser 

encaixadas no estilo adversarial de vencedor/perdedor. Na minha 

interpretação, a criação de uma audiência preliminar de 

conciliação não significou um novo tempo de justiça, mas 

representou a implantação de mais um tempo na Justiça. A 

audiência com o conciliador adia um pouco mais a decisão do 

Estado, dá mais um tempo ao órgão estatal para decidir as 

questões. Não foi só mais um instancia para a solução de problemas, 

uma instância especial – desprestigiada -, para quem tem problemas 

especiais – desprivilegiados. Esse outro tempo criado significa mais 

um tempo para esperar, para desesperar, para manipular, para desistir, 

para protelar, para convencer, para preparar argumentos, para 
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desarmar argumentos, para ganhar tempo ou para perder tempo. 

(MOREIRA-LEITE, 2003, p. 138-139) (grifo nosso) 

 

Partindo-se do pressuposto de que o CNJ, em seu Manual, entende que os 

institutos se apresentam quase como sinônimos surge uma indagação: será que os 

mediadores atuarão observando a essência do instituto ou assumirão postura e 

procedimentos análogos ou semelhantes aos conciliadores? 

Percebe, ainda, Gilvan Luiz Hansen que o conciliador, com algumas exceções, 

interfere ativamente com seu juízo de valor no momento de conseguir um acordo 

rápido, por entender que deve resolver o conflito sobre determinado objeto. E, na 

mediação o que se procura é “identificar o conflito oculto”, que inúmeras vezes não está 

transparente, visando “resgatar a própria relação deteriorada, fator que exige tempo, 

cuidado, dedicação e, muitas vezes, vigilância do mediador com relação à sua própria 

conduta no processo de resgate da dignidade das partes que se efetiva durante a 

mediação.” (Idem, 2011, p. 115, 116) 

Cumpre salientar que o Manual de Mediação Judicial do CNJ traz, na teoria, que 

somente a resolução integral do conflito - lide sociológica - acarreta à pacificação 

social; não bastando resolver a lide processual – aquilo que foi trazido pelos advogados 

ao processo – se os verdadeiros interesses que foram determinantes para as partes 

litigarem não forem identificados e resolvidos. 

Além do problema imediato que se apresenta, há outros fatores que 

pautam um conflito, tais como o relacionamento anterior das partes, as 

suas necessidades e interesses, o tipo de personalidade das partes 

envolvidas no conflito, os valores das partes e a forma como elas se 

comunicam.  

Muitos desses fatores considerados secundários por alguns operadores 

do direito estão, de fato, na origem do conflito e, por isso, devem ser 

levados em conta na solução do problema. Assim, a mediação deve 

considerar aspectos emocionais durante o processo e ao mediador não 

caberá decidir pelas partes, mas conduzí-las a um diálogo produtivo, 

superando barreiras de comunicação a fim de que as partes encontrem 

a solução. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p.148) 

 

Impende destacar que numa sociedade de consumo, à luz de Habermas (1989), 

onde as relações intersubjetivas se tornam fragilizadas em razão do predomínio de uma 

racionalidade estratégica onde as pessoas tendem a tratar as outras como meio ou 

instrumento, surge um grande desafio, que é perfilhar os demais cidadãos como iguais 
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e, desta forma, que todos consigam compreender que podem resolver seus conflitos 

através do diálogo linear. 

Neste mesmo diapasão, Hansen delineia. 

Um grande desafio, que é resgatar, perante a sociedade, a 

autocompreensão dos cidadãos acerca da possibilidade que estes 

trazem em si de resolver seus próprios conflitos, sem necessitar de 

alguém que, de forma coercitiva e ostensiva, diga a eles o que é o 

direito, o que é o justo, o que é que eles devem crer ou esperar, o que 

eles querem para si próprios. (HANSEN, 2011, p. 115) 

 

Segue ainda o autor, tratando que os meios de resolução de conflitos são 

mecanismos oriundos da sociedade cujo objetivo supera litígios que também nela se 

originaram. Sendo assim, os meios de resolução de conflitos “adquiriram efetividade de 

instâncias autorreguladoras das interações”. Hansen destaca, igualmente, que as vias de 

resolução de conflito, possuem “baixa institucionalidade” ou não necessariamente são 

institucionalizadas, pois as práticas resultam de valores partilhados por todos os 

indivíduos que compõem o ethos. (Idem, 2011, p. 105)  

Como já abordado acima, Ângela Moreira Leite frisou que “o sinal estava 

amarelo” no passado quando da institucionalização da conciliação. 

 As pessoas que participam da audiência não contrariam 

explicitamente o conciliador e agem como se, de certa forma, 

estivessem na frente do juiz. O desempenho da atividade de 

conciliador demonstra, portanto, que ele fica investido de poderes 

simbólicos que lhe conferem o reconhecimento pela posição que ele 

faz ver que tem. O conciliador faz de conta que é juiz e as pessoas do 

outro lado da mesa, mesmo sabendo que ele não é juiz, e que o que 

está acontecendo ali pode não ter qualquer conseqüência, comparecem 

e desempenham os papéis que lhes cabem, inclusive de disputar o 

direito de dizer o Direito. (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 104) 

 

Pautando-se nisso, cabe à comunidade social e jurídica indagarem: será que a 

mediação seguirá o mesmo caminho da conciliação? Objetivando responder a esta 

indagação, passaremos a analisar a positivação da mediação, como esta foi recepcionada 

pelo CEJUSC de Cabo Frio, bem como a influência do Manual de Mediação neste.  

 

1.6. DO ADVENTO DA POSITIVAÇÃO E O CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 
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Nesse contexto de institucionalização recente, a mediação fora prevista pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil - e positivada pela 

sua própria Lei de nº 13.140, de 26 de junho de 2015, considerada como o Marco Legal 

da Mediação no Brasil, que buscou atender à expectativa de regulamentação que pairava 

sobre o instituto. 

Antes disso, havia apenas a Resolução 12515 do CNJ e por parte desta surgiu o 

Manual de Mediação. Em 2015, o Guia de Conciliação e Mediação fora publicado pelo 

Conselho Nacional de Justiça e dispôs o seguinte acerca da Resolução 125 de 2010. 

A criação da Resolução 125 do CNJ foi decorrente da necessidade de 

se estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento de 

praticas já adotadas pelos tribunais. Desde a década de 1990, houve 

estímulos na legislação processual a autocomposicão, acompanhada 

na década seguinte de diversos projetos piloto nos mais diversos 

campos da autocomposicão: mediação civil, mediação comunitária, 

mediação vitima/ofensor (ou mediação penal), conciliação 

previdenciária, conciliação em desapropriações, entre muitos outros, 

bem como praticas autocompositivas inominadas como oficinas para 

dependentes químicos, grupos de apoio e oficinas para prevenção de 

violência domestica, oficinas de habilidades emocionais para 

divorciandos, oficinas de prevenção de sobreendividamento, entre 

outras. (CNJ, 2015, p. 11)   

 

Ainda, reconhecendo de fato o afastamento social que o Judiciário proporcionou, 

dispõe. 

De fato, com base nos considerandos e no primeiro capitulo da 

Resolução 125, pode-se afirmar que o Conselho Nacional de Justiça 

tem envidado esforços para mudar a forma com que o Poder Judiciário 

se apresenta. Não apenas de forma mais ágil e como solucionador de 

conflitos, mas principalmente como um centro de soluções efetivas do 

ponto de vista do jurisdicionado. Em suma, busca-se mudar o “rosto” 

do Poder Judiciário. (CNJ, 2015, p. 12) 

 

A Lei de Mediação, dedicada exclusivamente ao meio consensual, disciplina em 

minúcias e inova ao regular a mediação extrajudicial - algo que nenhuma lei anterior 

havia feito. Por outro lado, há que se considerar ser um ponto importante de nossa 

cultura e do nosso ensino jurídico o foco em leis escritas e em sua interpretação. A 

existência de um marco legal, conforme Fernanda Tartuce, posiciona o tema em um 

                                                           
15 A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento 

dos conflitos de interesses, em que há uma política pública de tratamento adequado de interesses e a 

conciliação e a mediação representam instrumentos efetivos de prevenção, solução e pacificação social – 

pacificação social no sentido de gerenciamento de conflitos. (CNJ, 2016) 
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local de maior evidência, passando a ver o profissional do direito como um objeto digno 

de preocupação e zelo.  

Há, contudo, uma ressalva a ser feita: se, por um lado, essa 

perspectiva coloca a mediação em evidência para o operador do 

direito, por outro lado apresenta o risco de reduzir o instrumento aos 

seus aspectos formais e legais em detrimento da operação efetiva e da 

exploração dos potenciais da mediação. Técnicas de mediação não 

estão – e nem poderiam estar – previstas em Lei: elas são abertas e 

flexíveis, dependendo muito mais de preparação, atenção e 

sensibilidade das pessoas envolvidas do que de regras; a habilidade de 

participar de modo proveitoso de uma sessão consensual não se 

adquire mediante o simples estudo dogmático de normas. 

(TARTUCE, 2016)  

 

O Guia de Conciliação e Mediação reconhece que as pesquisas sobre o Poder 

Judiciário têm apontado que o jurisdicionado percebe os tribunais como locais onde 

estes terão impostas sobre si decisões ou sentenças. 

De fato, sustenta-se que de um lado cresce a percepção de que o 

Estado tem falhado na sua missão pacificadora em razão de fatores 

como, entre outros, a sobrecarga dos tribunais, as elevadas despesas 

com os litígios e o excessivo formalismo processual; por outro lado, 

tem se aceitado o fato de que escopo social mais elevado das 

atividades jurídicas do Estado é harmonizar a sociedade mediante 

critérios justos, e, ao mesmo tempo, apregoa-se uma tendência quanto 

aos escopos do processo e do exercício da jurisdição que e o abandono 

de fórmulas exclusivamente positivadas. (CNJ, 2015, p. 12) 

 

Mas como explicar essa tendência de mudança dos escopos do processo e o 

abandono de fórmulas exclusivamente positivadas com relação à obrigatoriedade do uso 

da mediação judicial? Como propor uma finalidade na teoria e positivar o instituto com 

a mesma mentalidade judicial de sucessiva? Tartuce discorre. 

Há outro fator na Lei que talvez impulsione de forma mais intensa a 

efetiva operação da mediação: as normas que impõem o uso da 

mediação judicial. O art. 27 da Lei de Mediação prevê que “se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

mediação”. O art. 334 do Novo CPC também prevê que, nas mesmas 

condições, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação. 

Também o art. 695 do mesmo Código dispõe que, nas ações de 

família, após receber a inicial e tomar eventuais medidas concernentes 

a tutelas provisórias, “o juiz ordenará a citação do réu para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação”. (TARTUCE, 

2016) 

 

O instituto da mediação, conforme visto anteriormente, corresponde a um meio 

alternativo extrajudicial de composição de litígios e, a exemplo da conciliação, foi 
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positivado e até transformado em ato judicial - como a própria conciliação, inclusive. A 

título de exemplificação, o artigo 331 do antigo CPC16 não surtia os efeitos desejados, 

visto que acabou por ser reduzido friamente a um modelo estatístico de produtividade 

parecido com o que as audiências judiciais tomam por objetivo contínuo. Isso 

demonstra um afastamento do instituto da conciliação de seu cerne principal para adotar 

fins reduzidos a metas quantitativas impostas ao Judiciário.  

Sobre o enrijecimento da conciliação, Ângela Moreira Leite esboça. 

Analisando os dados obtidos com a observação dos nossos Juizados 

Especiais Cíveis, percebe-se que também aqui a forma conciliatória de 

resolução de disputas tornou-se um procedimento obrigatório, em 

oposição ao dispositivo legal que a caracteriza como opcional. Os 

juízes da justiça comum têm-se recusado a julgar os casos que se 

referem a assuntos de competência dos Juizados, o que obriga as 

pessoas que entraram com a ação (e, portanto, já contrataram 

advogado e, no mínimo, pagaram as custas processuais), a arcarem 

com o prejuízo e proporem a mesma ação nos outros órgãos. Este 

procedimento contraria a lei e prolonga o tempo de espera pela 

resolução do problema, o que gera insatisfação nos clientes da justiça 

e permite que os advogados proponham mais ações para tentar corrigir 

essa decisão. (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 112) 

 

Constata a autora que a obrigatoriedade da participação em processos de 

conciliação das disputas implica negar que existam situações de conflito e ressalta a 

valorização dos maus acordos na comunidade jurídica, que esvaziam o instituto. 

A retirada da possibilidade de opor-se implica a imposição de uma 

solução – conciliada – seguindo padrões de controle e construção de 

formas de agir, pensar e sentir. Assim como entre os zapotecas, há 

muito tempo faz parte da socialização em nosso campo jurídico o 

mesmo princípio – um mau acordo é melhor do que a melhor 

demanda. Isto significa que, em termos do discurso jurídico, a busca 

de um acordo não constitui uma novidade no texto legal. (MOREIRA-

LEITE, 2003, p. 113) 

 

Nessa esteira, faz-se necessário, dentro de um ambiente recém positivado da 

mediação, um estudo de campo objetivando avaliar possíveis tensões entre teoria e 

                                                           
16  Dispõe o 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. (BRASIL, 

1973) 
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práxis. A perspectiva habermasiana diz que no lugar do “sujeito solitário”, penetra não 

unicamente a idéia de um “conhecimento linguisticamente mediatizado e relacionado 

com o agir”, contudo também uma integração entre a prática e a comunicação habituais, 

com a inserção de operações relacionadas aos processos de entendimento, de percepção, 

de aprendizagem “que têm desde a origem um caráter intersubjetivo e ao mesmo tempo 

cooperativo.” (HABERMAS, 1989, p. 25) 

A hermenêutica considera a linguagem, por assim dizer, em ação, a 

saber, da maneira como é empregada pelos participantes com objetivo 

de chegar à compreensão conjunta de uma coisa ou a uma maneira de 

ver comum. Contudo, a metáfora visual do observador que “vê” algo 

não deve obscurecer o fato de que a linguagem utilizada 

performativamente está inserida em relações mais complicadas do que 

a simples relação “sobre” (e do que o tipo de intenção correlacionado 

com ela). (Idem, 1989, p. 41) 

 

Na obra Individualismo e Cultura (1981), Gilberto Velho cita que para o 

conhecimento de um fato social, é preciso um contato aprofundado que envolva 

observação e empatia, o “pôr-se no lugar do outro”. 

Em termos de comunicação, a verbal é muito importante, mas não 

esgota todo o potencial simbólico humano, por isso tão crucial a 

vivência “in loco”. Cita Da Matta ao dizer que sempre o que vemos e 

encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido 

e o que não vemos e encontramos pode ser exótico, mas até certo 

ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo 

familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento ou 

desconhecimento, respectivamente. (VELHO, 1981) 

 

Sublinhe-se no pensamento de Velho, em que este assevera que há 

descontinuidades vigorosas entre o “mundo” do pesquisador e outros mundos, fazendo 

com que ele 

(...) mesmo sendo nova-iorquino, carioca ou parisiense, possa ter 

experiência de estranheza, não-reconhecimento ou até choque cultural 

comparáveis à de viagens a regiões e sociedades “exóticas”. Logo, 

sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, 

inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas possibilidades de 

relativizá-lo ou transcendê-lo e poder “pôr-se no lugar do outro”. 

(Idem, 1981) 

 

No entanto, cabe indagar se o “pôr-se no lugar do outro” pode ser efetivamente 

vislumbrado, à luz de Bauman, em Modernidade Líquida (2001), no que pese a 

presença da afamada liquidez, tão presente nas relações intersubjetivas. 

Ninguém ficaria surpreso ou intrigado pela evidente escassez de 

pessoas que se disporiam a ser revolucionários: do tipo de pessoas que 



61 

 

articulam o desejo de mudar seus planos individuais como projeto 

para mudar a ordem da sociedade. 

As pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para ser 

admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar, através 

de seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente 

infindáveis, nos nichos pré-fabricados da nova ordem: nas classes, as 

molduras que (tão intransigentemente como os estamentos já 

dissolvidos) encapsulavam a totalidade das condições e perspectivas 

de vida e determinavam o âmbito dos projetos e estratégias realistas 

de vida. A tarefa dos indivíduos livres era usar sua nova liberdade 

para encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar e adaptar: 

seguindo fielmente as regras e modos de conduta identificados 

como corretos e apropriados para aquele lugar. (BAUMAN, 2001, 

p. 12-13) (grifo nosso) 

 

E por conta de todo um desmembramento da sociedade ante a ausência absoluta 

e generalizada da empatia, pode-se colocar a necessidade de fomento à geração de 

empatia por um novo olhar do conflito quando ocorrerem as sessões de mediação no 

CEJUSC de Cabo Frio, recorte dessa pesquisa. Isso poderia impedir, em longo prazo, a 

continuidade do desengajamento e da arte da fuga, tão comuns no desmantelamento 

social, conforme Bauman. 

A desintegração da rede social, a derrocada das agências efetivas de 

ação coletiva, é recebida muitas vezes com grande ansiedade e 

lamentada como "efeito colateral" não previsto da nova leveza e 

fluidez do poder cada vez mais móvel, escorregadio, evasivo e 

fugitivo. Mas a desintegração social é tanto uma condição quanto 

um resultado da nova técnica do poder, que tem como 

ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga. Para 

que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de 

cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Qualquer rede 

densa de laços sociais, e em particular uma que esteja 

territorialmente enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. (Idem, 

2001, p. 21-22) (grifos nossos) 

 

Em Vida para consumo – A transformação das pessoas em mercadoria (2007), 

essa fragmentação também é notada na sociedade de consumidores, visto que o 

consumo é “uma atividade um tanto solitária mesmo se realizado na companhia de 

alguém”. Bauman pondera sobre a fragilidade dos vínculos relativos à atividade do 

consumo, em que os integrantes de uma sociedade desse tipo só se envolvem de fato 

quando se trata do mercado de consumo em si, não colaborando com mais nada. “É o 

consumo pelo consumo, não importando mais as relações interpessoais e dilacerando a 

comunicação, prejudicando o tratamento dos litígios.” (Idem, 2007, p. 101)  
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O objetivo decisivo do consumo, para ele, não é a satisfação de 

necessidades, desejos e vontades, mas sim a comodificação ou 

recomodificação do consumidor, colocando-o na condição de 

mercadoria vendável. O que interessa é fazer de si mesmo uma 

mercadoria vendável como desafio e tarefa a ser desempenhada. Os 

membros da sociedade de consumidores são eles mesmos mercadorias 

de consumo, o que os torna legítimos nessa sociedade. (Idem, 2007, p. 

76) 

 

E tal legitimidade alcançada por essa sociedade está inteiramente ligada à 

liquidez das relações intersubjetivas, conforme já destacado no presente texto, que faz 

com que a ideia de tratar o outro como meio se torne a tônica da sociedade de 

consumidores de modo que os indivíduos se tornam mais preocupados com as suas 

conquistas e ganhos na esfera privada do que com a coletividade. “Numa sociedade de 

consumo, a dependência universal das compras é a condição primordial de toda 

liberdade individual”. (Idem, 2001, p. 100) 

De tal modo, mudar de identidade pode ser uma questão privada, mas 

sempre inclui a ruptura de certos vínculos e o cancelamento de certas 

obrigações. E a mobilidade e a flexibilidade da identificação que 

caracterizam a vida do “ir às compras” não são tanto veículos de 

emancipação quanto instrumentos de redistribuição das liberdades, 

despertando sentimentos contraditórios, induzindo à competição mais 

ríspida, em vez de unificar a condição humana em gerar cooperação e 

solidariedade. (Idem, 2001, p. 106)  

 

Assim, pode-se vislumbrar que na modernidade líquida, a superficialidade das 

relações e até o enfraquecimento da confiança podem resultar em litígios que 

repercutirão em sede de Poder Judiciário. Para tanto, imperioso se faz que passemos a 

analisar o CEJUSC de Cabo Frio, escolhido como nosso campo de pesquisa para que 

possamos avaliar a recepção da mediação, se as demandas consumeristas estão sendo 

encaminhadas para lá e quais os resultados práticos podem ser verificados.  
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2. A INSTALAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO CEJUSC 

 

E como mencionado no recorte inicial da pesquisa, o campo eleito é o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC – de Cabo Frio. Em capítulo próximo, 

será mais bem abordado o máximo possível da pesquisa relacionada ao CEJUSC, porém 

vale citar que, de acordo com as orientações do Guia de Conciliação e Mediação do 

CNJ, a instalação de CEJUSC precisa, de forma resumida, atender às seguintes etapas. 

1- Seguir as Orientações Gerais;  

2- Estrutura Mínima Necessária;  

3- Termo de Cooperação para Instalação dos Centros;  

4-Layout de Sala de Conciliação;  

5- Listagem para Indicação de Servidores;  

6- Listagem para Indicação de Conciliadores e Mediadores;  

7- Oficio de Solicitação de Capacitação;  

8- Oficio de Solicitação de Designação de Gestor do Centro;  

9- Oficio de Solicitação de Instalação do Centro;  

10- Placa Inaugural. (CNJ, 2015, p. 16) 

  

Em uma das vezes em que foi iniciada a presente pesquisa, houve a 

comunicação de que o CEJUSC da Comarca de Cabo Frio passaria a funcionar numa 

terça-feira, dia 27 de setembro de 2016, na Região dos Lagos, interior do Rio de 

Janeiro. O Centro tem como objetivo realizar mediações processuais e pré-processuais e 

funciona na Rua Ministro Gama Filho s/n, 1º andar, no Bairro do Braga. As Varas 

Cíveis, de Família e os Juizados Especiais Criminais estarão, em regra, vinculados às 

atribuições do Centro, como informado pela Coordenação. 

Após outros retornos no Fórum, foi informado que apenas em dezembro 

começariam de fato as sessões de mediação, e foi o que aconteceu no último dia antes 

do recesso do Judiciário, porém será tratado melhor adiante, bem como a repercussão 

das contendas de natureza consumerista, porventura, direcionadas ao CEJUSC. Por ora, 

passaremos, metodologicamente, a tratar da visão antropológica e a necessidade do 

estudo de campo.  

 

2.1.  A VISÃO ANTROPOLÓGICA E A NECESSIDADE DO 

ESTUDO DE CAMPO 

 

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/cidade/cabo-frio.html
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De uma forma a mostrar a dificuldade latente no próprio meio jurídico em 

relação à diferenciação entre a mediação e a conciliação, será intentado mostrar algumas 

impressões através de entrevistas com serventuários e mediadores, realizadas no Fórum 

da Comarca de Cabo Frio. 

Assim, diante da diferenciação acima, é importante seguirmos aos métodos que 

foram utilizados. O antropólogo Malinowski chama atenção para a importância do 

trabalho de campo, pois quando se classifica a diferença – práticas e costumes diferentes 

da sua cultura -, existe uma classificação sem a conversa de fato com as pessoas, sem 

entender o sentido daquelas práticas para as pessoas que fazem aquelas práticas. 

(MALINOWSKI, 1978) 

Existe uma visão preconceituosa das práticas dos outros, o que justifica, por 

exemplo, a classificação como selvagem, barbárie e afins. Ele ressalta sobre os 

antropólogos que ficam em seus gabinetes, os que falavam de outras práticas distintas 

da cultura européia com base no que achavam que as pessoas pensavam e não porque 

tinha ouvido das pessoas. Assim, vem a ruptura de Malinowski com o modelo, exigindo 

a participação no cotidiano deles, entendendo a língua, fazendo o que fazem, morando 

com eles, rompendo com os preconceitos.  

Há que dizer que aqui nos restringimos a formas estereotipadas de 

pensar e sentir. Como sociólogos, não nos interessa o que A ou B 

possam sentir enquanto indivíduos, no decurso acidental das suas 

próprias experiências pessoais; apenas nos interessa o que sentem e 

pensam enquanto membros de uma determinada comunidade. Ora, 

nesta qualidade, os seus estados mentais são marcados por um cunho 

específico, tornam-se estereotipados pelas instituições onde vivem, 

pela influência da tradição e do folclore, pelo próprio veículo do 

pensamento, ou seja, pela linguagem. O ambiente social e cultural em 

que se movem força-os a pensar e a sentir de determinada maneira. 

Assim, um homem que viva numa comunidade poliândrica não pode 

experimentar os mesmos sentimentos de ciúme que um monógamo 

estrito experimenta, embora potencialmente o sentimento possa 

existir. (Idem, 1978) 

 

Roberto Cardoso de Oliveira diz que não é preciso ser um antropólogo para fazer 

uma pesquisa empírica, visto que as leituras de cada um, o foco da própria pesquisa, 

dentre outras coisas afetam o olhar, pois o olhar nunca é ingênuo, é um olhar informado. 

Nesse sentido, os atos de Olhar e de Ouvir são, a rigor, funções de um 

gênero de observação muito peculiar (i.e., peculiar à antropologia), 

por meio da qual o pesquisador busca interpretar (melhor dizendo: 
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compreender) a sociedade e a cultura do Outro "de dentro", em sua 

verdadeira interioridade. (OLIVEIRA, 2000)  

 

Oliveira parte da ideia que além de olhar, a forma pela qual as pessoas ouvem – 

vide as entrevistas que são uma relação dialógica com o interlocutor –, colocam 

questões e o que fazem também não é um ato tão ingênuo. Saber ouvir é uma 

capacidade a ser treinada, pois sempre que se ouve, absorvem-se essas informações, 

inclusive para a pesquisa, quando se faz não apenas uma transcrição do que foi dito, 

mas a interferência. Deve-se ter consciência dessa interferência no campo, já que boa 

parte do processo de pesquisa se dá na escrita de tudo o que se ouve e vê. (Idem, 2000) 

O antropólogo Gilberto Velho salienta que os cientistas sociais, antropólogos, 

cientistas políticos, sociólogos, etc, estão constantemente entrando em áreas antes 

intangíveis, levantando dúvidas, revendo premissas e questionando. Todavia, mesmo 

em se tratando de indivíduos e correntes mais ligados ou identificados com tendências 

mais conservadoras, ou até reacionárias, o próprio trabalho de investigação e reflexão 

sobre a sociedade e a cultura possibilita um alcance novo da investigação científica, das 

conseqüências radicais – o questionamento e a apreciação sistemática do seu próprio 

ambiente. (VELHO, 1981) 

O antropólogo, igualmente, continua afirmando no sentido de que o 

conhecimento de situações ou indivíduos é construído a partir de um sistema de 

interações cultural e historicamente definido. Embora aceite a idéia de que os 

repertórios humanos são limitados, suas combinações são suficientemente variadas para 

criar surpresas e abrir abismos, por mais familiares que indivíduos e situações possam 

parecer. (Idem, 1981)  

Velho cita Geertz ao enfatizar a natureza de interpretação do trabalho 

antropológico da vida social, que sempre implica um grau de subjetividade e, portanto, 

tem um caráter aproximativo e não definitivo. 

Isso mostra não a feliz coincidência ou a mágica do encontro entre 

pesquisador e objeto com que tenha afinidade, mas sim o caráter de 

interpretação e a dimensão de subjetividade envolvida nesse tipo de 

trabalho. A “realidade” é sempre filtrada por determinado ponto de 

vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada. Mais 

uma vez ele não proclama a falência do rigor científico no estudo da 

sociedade, mas a necessidade de percebê-lo enquanto objetividade 

relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa. (Idem, 

1981)  
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Delineia que esse movimento de relativizar as noções de distância e 

objetividade, se de um lado nos torna mais modestos quanto à edificação do nosso 

conhecimento em geral, por outro lado permite-nos notar o familiar e estudá-lo sem 

paranóias sobre a impossibilidade de resultados imparciais, neutros. Isso porque não há 

verdade absoluta, ao mostrar o pesquisador que a interpretação que ele faz sobre um 

objeto está sendo constantemente avaliada, revista e confrontada, quando feita em 

ambiente familiar. Já em contextos estranhos, com sociedades exóticas e distantes, em 

que não houve ocasião de continuidade de estudo e discussão, é mais complexo. (Idem, 

1981) 

Sendo sociedades próximas ou aquelas afastadas e exóticas, todas têm um 

atributo peculiar: a complexidade. A sociedade complexa, caracterizada por uma intensa 

circulação de informações, enfrenta desafios, englobando os mais diversos sistemas que 

a compõem. Discorrendo especificamente sobre o Direito, 

(...) afirma-se que o problema mais imediato e, ao mesmo tempo, 

profundo com o qual ele se depara é a defasagem estrutural de sua 

forma de imputação. Enquanto a maior parte das decisões jurídicas é 

baseada no passado, em normas já postas, no caso, tendo uma base 

kelseniana, há a necessidade premente de resolver questões com base 

no futuro, já que o futuro de hoje não é o mesmo de ontem. 

(OLIBONI, 2010) 

 

Numa sociedade complexa contemporânea como a brasileira, o antropólogo 

apresenta sua interpretação, que, por mais que possa ter certa respeitabilidade 

acadêmica, é mais uma versão que concorrerá com outras – artísticas, políticas, em 

termos de aceitação perante um público relativamente heterogêneo. 

Há outras pessoas, profissionais de ciências sociais ou não, 

observando e refletindo sobre o familiar. Assim, ao estudar o que está 

próximo, a sua própria sociedade, o antropólogo expõe-se, com maior 

ou menor intensidade, a um confronto com outros especialistas, com 

leigos e até, em certos casos, com representantes do universo de que 

foram investigadores, que podem discordar das interpretações do 

investigador. (VELHO, 1981) 

 

Para Velho, o estudo do familiar oferece vantagens em termos de possibilidades 

de rever e enriquecer os resultados das pesquisas. O processo de estranhar o familiar 

torna-se possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo 

emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, 

situações. Finaliza. 
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De qualquer forma o familiar, com todas necessárias relativizações, é 

cada vez mais objeto relevante de investigação para uma antropologia 

preocupada em perceber a mudança social não apenas ao nível das 

grandes transformações históricas, mas como resultado acumulado e 

progressivo de decisões e interações cotidianas.  (Idem, 1981) 

 

Nessa esteira, vale frisar a escolha do lugar em meio ao exposto acima, quanto à 

familiaridade do objeto estudado e da facilidade quanto à possibilidade de permitir a 

releitura dos dados e acesso a outros pelos motivos que seguem.  

Como mencionado na Introdução, o campo eleito foi a cidade de Cabo Frio, no 

interior do Estado, em virtude do fato dessa pesquisadora residir na cidade há anos, 

acompanhando a rotina jurídica jurídico por ser advogada e, também, pela curiosidade 

de seguir de perto a implementação judicial da mediação no interior, uma vez que ainda 

muito iniciante em comparação com a capital e outras cidades.  

Além disso, houve o recorte da apreciação da sociedade de consumo, à luz do 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman, com a respectiva análise da instalação e 

desenvolvimento inicial do CEJUSC. Importava saber, desde o início, se naquele lugar 

haveria mediação para as relações consumeristas ou continuariam a cargo exclusivo da 

conciliação nos Juizados Especiais. Importa ainda destacar se as causas convergiram ao 

CEJUSC, e se ocorreu ganho de qualidade para as partes e para a prestação 

jurisidicional.  

Essa pesquisadora se dirigiu, no início de Junho de 2016, ao Fórum - que possui 

três Varas Cíveis, duas Varas de Família, uma Vara Criminal, Juizado Especial Cível e 

Criminal - da cidade para observar um pouco da situação em que tomaria lugar a 

instalação do CEJUSC – Centro de Soluções de Conflitos de Cabo Frio.  

Optamos por iniciar o estudo de campo pela 03ª Vara Cível, tendo em vista que 

obtivemos a informação de que os serventuários haviam sido submetidos à capacitação 

em mediação. Ocorre, no entanto, que uma funcionária afirmou que ninguém daquela 

Vara havia feito o curso e que ela e o diretor iriam fazer, mas tiveram impossibilidades 

pessoais. Ainda, disse não estar interessada no instituto da mediação e foi clara em 

avaliar o seu desinteresse em ajudar na pesquisa, quando lhe foi perguntada da 

possibilidade de dar uma entrevista sobre essa área de estudo. O diretor estava presente 

e não quis se pronunciar a respeito. 
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Após, já na 02ª Vara Cível, uma estagiária afirmou, depois de confirmar com um 

servidor, que ninguém naquela Vara tampouco havia feito o curso de mediação e, pelo 

que sabia apenas advogados teriam se interessado pelo curso, que fora realizado às 

sextas-feiras durante 01 (um) mês. 

A 01ª Vara Cível não foi consultada na ocasião pelo fato de que estava com 

muitos atendimentos sendo realizados no balcão e apenas um servidor atendendo. Em 

seguida, no 1º atendimento da Universidade Veiga de Almeida, conseguiu-se 

estabelecer contato com uma de suas advogadas, que muito solicita, expôs que realizava 

já, por conta própria, a mediação por atender muitos conflitos todos os dias. Frise-se que 

ela deixou claro que desempenhava uma mediação pré-judicial. 

Como estava muito atarefada e sem saber precisar quando seria inaugurado o 

CEJUSC – com espaço físico já reservado, referente àquele exato lugar que funcionava 

o Núcleo do 1º atendimento da Universidade Veiga de Almeida -, disse que apresentaria 

a pesquisadora ao diretor do Fórum, e o mesmo informou, depois da devida 

apresentação, naquele mesmo dia, que havia organizado e oferecido o curso de 

mediação – em que muitos advogados compareceram, entretanto, disse que não sabia 

precisar direito do que tratava a mediação. 

Essa primeira visita permitiu a construção aparente de uma noção do interesse 

versus desinteresse que os auxiliares da justiça como um todo acabam por apresentar ou 

não. No caso em comento, a partir das conversas mantidas com serventuários e com a 

advogada da Universidade Veiga de Almeida, pôde-se constatar, que a princípio, 

parecem estar os advogados mais interessados no instituto da mediação que os 

serventuários.  

Também percebemos que com o oferecimento do curso, os advogados estavam 

mais interessados pela mediação, em primeiro plano, por conta do oferecimento da 

formação gratuita de mediadores judiciais – em que eles estavam inseridos para poder 

fazer – e, os serventuários se mostraram mais desinteressados, pelo fato, em princípio - 

do que se percebia nas entrelinhas das justificativas -, da não atribuição de valor 

financeiro a mais em razão do incremento do serviço público que a mediação judicial irá 

exigir.  

Mais adiante, serão trazidos os dados quantitativos em relação aos primeiros seis 

meses de funcionamento do Centro, bem como as entrevistas realizadas com os atores 
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envolvidos na mediação do CEJUSC, que foram os servidores e os mediadores judiciais 

que atuam lá. 

Salientamos que os propósitos da pesquisa realizada foram compartilhados no 

sentido de perceber como está a postura naquela comunidade jurídica local sobre a 

implementação da mediação judicial no Fórum da já mencionada Comarca na cidade de 

Cabo Frio.  

Para uma geração de confiança e empatia, a necessidade de se apresentar 

pessoalmente é muito válida e, assim, essa pesquisadora, quando da ocasião das 

entrevistas, identificou-se como mestranda do PPGSD da Universidade Federal 

Fluminense e apresentou o objeto da pesquisa para tentar evitar desconfianças daqueles 

que iriam falar a respeito.  

Adentrando um pouco na confiança, vale trazer algumas abordagens de 

sociólogos sobre, como a de Simmel. Este exprime as suas preocupações com a 

modernidade quanto à incerteza arrazoando certa relação com a temporalidade, com o 

futuro. A confiança é um mecanismo da ordem da escolha, da reflexão ou,  ainda, da 

visibilidade, do envolvimento. Simmel, discernindo as fronteiras demarcadas pela 

confiança, verá nessa uma forma de saber anterior ou posterior sobre um ser humano. 

Acrescenta que "a confiança é também um estado intermediário entre o saber e o não-

saber sobre o outro. Aquele que tudo sabe não precisa ter confiança, aquele 

que nada sabe não pode razoavelmente não ter confiança". (SIMMEL, 1999, p. 356-

357)   

E a abordagem de Giddens, quanto à confiança, traz  

(...) que nas sociedades modernas, não interagimos comumente com 

estranhos como "pessoas todas" da mesma forma. Em muitos cenários 

urbanos, particularmente, interagimos mais ou menos de forma 

contínua com outros que ou não conhecemos bem ou nunca 

encontramos antes — mas esta interação assume a forma de contatos 

relativamente efêmeros. A variedade de encontros que compõem a 

vida cotidiana nos cenários anônimos da atividade social moderna é 

mantida em primeira instância pelo que Goffman chama de 

"desatenção civil” 17. Este fenômeno exige manejo complexo e 

habilidoso da parte dos que o exibem, mesmo considerando-se que ele 

pode parecer envolver na maior parte sinais e pistas sem importância. 

                                                           
17 A desatenção não é indiferença, e sim uma demonstração cautelosamente monitorada do que pode ser 

chamado de “estranhamento polido.” Conforme há a aproximação das pessoas, essas desviam o olhar 

quando passam uma pela outra. “O olhar concede reconhecimento do outro como um agente e como um 

conhecido potencial.” (GIDDENS, 1991, p. 75) 
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A manutenção da desatenção civil parece ser uma pressuposição 

muito geral da confiança presumida em encontros regulares com 

estranhos em lugares públicos. O quão importante isto é pode ser 

facilmente visto em circunstâncias onde está ausente ou fraturado. 

(GIDDENS, 1991, p. 74-75) 

 

É trazida aqui essa relação entre confiança e desatenção civil justamente por ter 

havido a situação de terem ocorrido entrevistas com desconhecidos / estranhos em lugar 

público, qual seja, o Fórum, e a empatia a ser conquistada ou trabalhada em 

determinado local a ser pesquisado, visto que há certa resistência em todos os meios, 

principalmente no jurídico, em que as pessoas permanecem um tanto quanto 

desconfiadas e cautelosas com tudo. 

Há muito que se é ocultado em entrevistas, assim como emoções, projeções que 

a pessoa pretende fazer sobre si, posturas adotadas, assim sendo, intentou-se observar 

aquilo que não foi dito, do ponto de vista do discurso oral, e houve muito a se extrair 

como a postura, a tensão, isso tudo evidenciando o potencial simbólico humano, 

delineado por Gilberto Velho, que já fora citado acima. 

Como na entrevista há maior flexibilidade para os esclarecimentos necessários, 

foi provocado na continuidade do perguntar, tentar tirar proveito dos ganchos que os 

entrevistados deixavam no decorrer da articulação, que será mostrado mais adiante.  

Antonio Carlos Gil dispõe que a entrevista é, dentre todas as técnicas de coleta 

de informações de que as ciências sociais apresentam, a que possui maior flexibilidade.  

Daí porque podem ser definidos diferentes tipos de entrevista, em 

função de seu nível de estruturação. As entrevistas mais estruturadas 

são aquelas que predeterminam em maior grau as respostas a serem 

obtidas, ao passo que as menos estruturadas são desenvolvidas de 

forma mais espontânea, sem que estejam sujeitas a um modelo 

preestabelecido de interrogação. A partir desse princípio, as 

entrevistas podem ser classificadas em: informais, focalizadas, por 

pautas e formalizadas. (GIL, 2016, p. 111) 

 

A entrevista informal é a menos estruturada, segundo ele, e somente se 

diferencia da simples conversação visto que tem como escopo principal a coleta de 

elementos, informações. O que se almeja com as entrevistas dessa categoria é a 

aquisição de uma visão genérica do problema averiguado, bem como a identificação de 

alguns aspectos da personalidade do entrevistado. E continua. 

Pouco estruturada também é a entrevista focalizada. No entanto, de 

forma diversa da anterior, esse tipo de entrevista tem como foco um 

tema específico. A entrevista por pautas apresenta certo grau de 
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estruturação, já que se guia por uma relação de pontos de interesse que 

o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. As pautas 

devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O entrevistador 

faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente à 

medida que refere às pautas assinaladas. Quando este se afasta delas, o 

entrevistador intervém, embora de maneira suficientemente sutil, para 

preservar a espontaneidade do processo. (Idem, 2016, p. 111-112) 

 

Por derradeiro, discorre sobre a entrevista estruturada. 

(...) desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja 

ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, 

que geralmente são em grande número. Por possibilitar o tratamento 

quantitativo dos dados, este tipo de entrevista torna-se o mais 

adequado para o desenvolvimento de levantamentos sociais. Entre as 

principais vantagens das entrevistas estruturadas estão a sua rapidez e 

o fato de não exigirem exaustiva preparação dos pesquisadores, o que 

implica custos relativamente baixos. Outra vantagem é possibilitar a 

análise estatística dos dados, já que as respostas obtidas são 

padronizadas. (Idem, 2016, p. 113) 

 

Boni e Quaresma oferecem a seguinte classificação: entrevista estruturada, semi-

estruturada, aberta, entrevista com grupos focais, história de vida e entrevista projetiva. 

As três iniciais estão presentes no indicado por Gil, ainda que algumas sejam nomeadas 

de forma distinta: entrevista por pautas/entrevista semi-estruturada; entrevista 

informal/entrevista aberta. Já as três últimas são técnicas diferentes: a entrevista 

projetiva usa recursos visuais, tais como fotos e vídeos, para impedir respostas diretas; a 

história de vida, que é uma entrevista em profundidade, instiga o entrevistado a 

desempenhar uma retrospectiva de suas experiências; e, afinal, as entrevistas com 

grupos focais têm o fito de estimular os participantes a discutir sobre determinado tema 

(BONI; QUARESMA, 2005, p. 72-73) 

Assim sendo, podem ser chamadas de entrevistas por pautas ou semi-

estruturadas. Conforme os autores. 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 

atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para 

o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista. (Idem, 2005, p. 75) 
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Optamos no caso estudado, pela semi estruturada, que pareceu render frutos 

melhores do que o imaginado, pois, nitidamente, os entrevistados ficaram mais à 

vontade. O registro dessas respostas foi feito com o gravador do celular e algumas 

anotações na hora e posteriores. Foi deixada a possibilidade de contato futuro para 

conservar um ambiente de cordialidade no fim, que foi essencial desde a empatia 

tentada no início.  

É necessário que o pesquisador conheça um pouco do universo que vai explorar 

até para ter credibilidade perante os entrevistados – e o ambiente do Fórum é bem 

familiar pelo fato da pesquisadora ser antes advogada e conhecer o funcionamento em 

geral, do Poder Judiciário e as funções de seus atores - mas, por outro lado, não foi 

deixado parecer qualquer conhecimento acerca destes. A apresentação foi feita como 

pesquisadora de mestrado e só ao final da entrevista, fora revelado que era advogada, 

quando perguntada se tinha outra profissão.  

No tocante a estas, foram escolhidas algumas perguntas iniciais – que, ao longo 

da entrevista, sofreram modificações no próprio fluir dos questionarmos. 

Antes de tratarmos os dados colhidos nas entrevistas, passaremos a apresentar a 

análise acerca da implantação e da estrutura do CEJUSC de Cabo Frio. 

 

2.2. O CEJUSC, SUA IMPLANTAÇÃO E SUA ESTRUTURA FÍSICA 

 

O CEJUSC tem como finalidade supervisionar as atividades dos conciliadores e 

mediadores de acordo com o modelo determinado pelo Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC18. A instalação do Centro foi 

homologada a partir do Ato Executivo Conjunto 14/2016, firmado pelo presidente do 

TJRJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, e pela corregedora geral, a 

desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo. (PJERJ, 2017)  

                                                           
18 O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) foi criado pela 

Resolução nº 23/2011 do Egrégio Órgão Especial desta Corte de Justiça, diante do disposto na Resolução 

CNJ nº. 125 de 2010, que institui a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, 

com enfoque nos meios consensuais, que estimulam a autocomposição de litígios e a pacificação social. O 

NUPEMEC é um órgão colegiado não-jurisdicional de constante assessoria à Presidência do Tribunal de 

Justiça, com a sua sede na Comarca da capital. (PJERJ, 2017)  
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O presidente e a corregedora destacaram, no momento da inauguração do 

primeiro CEJUSC, que “a mediação e a conciliação são formas consensuais de solução 

de conflitos, e que a implementação é possível em qualquer momento da relação 

processual, principalmente na primeira instância.” Além disso, ressaltaram que a Lei 

13.105/15, que versa sobre o Novo Código de Processo Civil, “prioriza a mediação e a 

conciliação, cabendo ao Judiciário estimular o desenvolvimento das atividades.” (Idem, 

2017)  

O CEJUSC, a partir de então, deve passar a ser considerado em sua extensão 

administrativa (de pessoal) e física (estrutura propriamente dita). Iniciando a parte 

estrutural física do CEJUSC, o Manual de Mediação Judicial traz. 

O art. 7º da Resolução 125 cria o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (“Núcleo” ou “NUPEMEC) com 

o objetivo principal de que este órgão, composto por magistrados da 

ativa ou aposentados e servidores, desenvolva a política judiciária 

local de RAD (Resolução Adequada de Disputas19). Para 

contextualizar o propósito do núcleo em treinamentos utiliza-se 

informalmente a expressão “cérebro autocompositivo” do Tribunal, 

pois a este núcleo compete promover a capacitação de magistrados e 

servidores em gestão de processos autocompositivos bem como 

capacitar mediadores e conciliadores – seja entre o rol de servidores 

seja com voluntários externos. De igual forma, compete ao Núcleo 

instalar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e planejar de 

forma centralizada a implantação dessa política pública no respectivo 

Tribunal. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p.42) 

 

Por seu turno, o art. 8º da Resolução instituiu os Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania com o desígnio básico de realizar as sessões de conciliação e 

mediação do Tribunal. 

Naturalmente, todas as conciliações e mediação pré-processuais são 

de responsabilidade do Centro – uma vez que ainda não houve 

distribuição para as Varas. Todavia, mesmo demandas já distribuídas 

podem ser encaminhadas para os Centros com o objetivo de apoiar os 

Juízos, Juizados e Varas nas suas conciliações e mediações. Por este 

motivo, em treinamentos refere-se ao Centro como sendo o “corpo 

autocompositivo” do tribunal. (Idem, p.42) 

 

                                                           
19 A sigla RAD’s tinha uma conotação, segundo o Manual, de “Resolução Alternativa de Disputas”, 

funcionando como denominação conjunta dos métodos alternativos ao julgamento pelo Judiciário. De uns 

tempos para cá, tem se adotado, com mais constância, a expressão Resolução “Adequada” (ou mesmo 

“Amigável”) de Disputas para demonstrar uma opção consciente de um processo ou método de resolução 

de conflitos, entre alguns listados, considerando o contexto fático da contenda. (Manual de Mediação 

Judicial, 2016, p.17) 



74 

 

No caso específico de Cabo Frio, pelo menos até agora, o CEJUSC, como 

informado pela Coordenação, apenas tem atuado em relação ao desenvolvimento das 

sessões de mediação, ou seja, as conciliações continuam sendo realizadas em separado, 

onde sempre permaneceu e permanece o Juizado Especial Cível e as Varas Cíveis e de 

Família. Em princípio, não há informações de mudanças em prol da realização também 

de conciliações pelo Centro, como mostrada no trecho acima do Manual. 

Para contribuir com os Tribunais de Justiça a estruturarem os seus núcleos 

permanentes (art. 7º) e seus Centros (art. 8º), o Conselho Nacional de Justiça tem 

i) acompanhado o planejamento estratégico dos Tribunais para a 

implantação de núcleos e centros tendo inclusive feito contato com 

presidentes para sensibilização de necessidade de suporte 

orçamentário; 

ii) capacitado instrutores em mediação e conciliação fornecendo 

completo material pedagógico (arquivos powerpoint, vídeos, manuais 

de mediação judicial, exercícios simulados, formulários de avaliação, 

etc.);  

iii) prestado consultoria na estruturação de núcleos e centros;  

iv) mantido diálogo contínuo com coordenadores de núcleos;  

v) envolvido os instrutores em formação para contribuírem com a 

elaboração de novos materiais pedagógicos por área temática (e.g. 

mediação de família, mediação penal, cadernos de exercícios, entre 

outros); e  

vi) auxiliado tribunais a treinarem empresas para que essas treinem 

seus prepostos para que negociem melhor. (Idem, p.42) 

 

Diante da imprescindível necessidade de os tribunais estabelecerem e montarem 

os CEJUSCS, bem como a dificuldade prática que vem sendo deparada, mister se faz a 

indicação de algumas etapas que devem ser observadas, seguindo, inclusive, a ordem a 

seguir formada. 

1. Buscar espaço físico adequado, preferencialmente no próprio 

Fórum, conforme quadro Estrutura Mínima Necessária, que comporte 

os setores processual, pré-processual e de cidadania, com 

encaminhamento da planta do local ao Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Se for necessário 

formular termo de cooperação para disponibilização de espaço físico, 

mobiliário ou funcionários para o Centro, encaminhar 03 (três) vias 

originais para o Núcleo, conforme Modelo de Termo de Cooperação 

para Instalação dos Centros. 

2. Solicitar ao Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de 

Justiça, por meio da Diretoria do Foro, os materiais permanentes e de 

informática, consoante Quadro de Material Permanente a ser 

apresentado. 

3. Encaminhar lista dos servidores selecionados para atuar no Centro, 

informando nome completo, data de nascimento, profissão, endereço, 
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telefone e capacitação (nome do curso e carga horária, se já 

capacitados), para cadastro junto ao Núcleo, conforme Listagem para 

Indicação de Servidores. Se não capacitados, encaminhar a lista 

previamente e solicitar a capacitação, de acordo com o item 5. 

4. Encaminhar lista dos conciliadores e mediadores selecionados para 

atuar no Centro, informando nome completo, data de nascimento, 

profissão, endereço, telefone e capacitação (nome do curso e carga 

horária, se já capacitados), para cadastro junto ao Núcleo, conforme 

Listagem para Indicação de Conciliadores e Mediadores. Se não 

capacitados, encaminhar a lista previamente e solicitar a capacitação, 

conforme item 5. 

5. Solicitar curso de capacitação para servidores e 

conciliadores/mediadores, por meio de Oficio de Solicitação de 

Capacitação. 

6. Providenciar a designação de servidor (a) efetivo (a) para 

desempenhar as funções de Gestor (a) Judiciário responsável pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

7. Sugerir data de instalação, após prévia verificação das agendas do 

Presidente do Tribunal de Justiça, do Corregedor-Geral da Justiça, do 

Desembargador Presidente e do Juiz Coordenador do Núcleo, do Juiz 

Diretor do Foro e demais autoridades e parceiros (OAB, Ministério 

Publico, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Faculdades, 

Prefeitura, Empresas Públicas e Privadas). 

8. Providenciar confecção de Placa inaugural. 

9. Solicitar junto ao cerimonial do Tribunal de Justiça a organização 

do evento. 

10. Fazer contatos com a mídia local para divulgação. 

(CNJ, 2015, p. 14-16) 

 

Em Cabo Frio, foram respeitadas as etapas descritas na instalação, em princípio, 

pois assim foram informadas pelo Coordenador-Geral. Como exemplo, citou os itens 09 

e 10 acima, quando da inauguração e, inclusive, mostrou a essa pesquisadora o convite 

oficial do evento, que fora encaminhado para os convidados e para a mídia local. 

Há também a Resolução TJ/OE/RJ n.º 07/2016, que alterou a Resolução TJ/OE 

16/2014 e criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSCs, em que prevê a criação em Cabo Frio. 

Art. 4º Fica criado um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC em cada uma das seguintes comarcas: Niterói 

(Região Oceânica), Campos dos Goytacazes, Vassouras, Itaguaí, 

Itaperuna e Cabo Frio.  

§1º. Ficam transformados os atuais Centros de Mediação, criados 

pelos Atos Executivos nº 5.555/2009, 1.597/2010, 3.500/2011, 

1.102/2012 e 1.104/2012, em Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSCs. (Resolução n.º 07/2016, 2016, p. 

03) 
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E, finalmente, o Manual discorre que os autores com especialidade em gestão de 

qualidade têm dividido o planejamento dessa qualidade em quatro modalidades de 

qualidade: técnica, ambiental, social e ética. Importa aduzir aqui à da esfera ambiental 

para o melhor aproveitamento do local, do espaço físico destinado ao atendimento das 

partes e o que interessa aqui nesse tópico 

Quanto à qualidade ambiental, uma parcela desse planejamento é de 

responsabilidade do gestor do programa que deve providenciar um 

ambiente compatível com os importantes debates que ali ocorrerão. 

Por outro lado, ao mediador cumpre se certificar que a sala está 

disposta de maneira a transmitir ao usuário a mensagem de que “Nós 

provedores do serviço, apreciamos sua vinda e nos importamos com 

as questões que estão sendo trazidas à mediação”. (Manual de 

Mediação Judicial, CNJ, p. 158) 

 

Existe, em relação à disposição das mesas, a possibilidade de colocar os atores 

da mediação em mesa retangular.  

Os mediadores se sentam em um dos lados da mesa, ficando de frente 

para as partes. Essa disposição cria a sensação de autoridade do 

conciliador. Tem a vantagem de colocar as partes lado a lado, o que 

retira o sentimento de rivalidade que é transmitido pelas tradicionais 

mesas de julgamento nos tribunais. Embora as mesas retangulares não 

sejam tão adequadas quanto às redondas, essa disposição é a mais 

indicada para mesas retangulares, pois permite que se mantenha uma 

equidistância entre todos os participantes. (Idem, CNJ, p. 163) 

 

Visando o estímulo à proximidade, o Manual apresenta a situação das sessões de 

mediação tomarem lugar sem o emprego da mesa. “Em outras circunstâncias, o 

mediador pode optar por retirar a mesa e colocar as cadeiras mais próximas entre si, 

criando, desse modo, um ambiente mais informal.” (Idem, CNJ, p. 163) Os advogados 

podem, inclusive, ser abrangidos no círculo e postos ao lado dos seus clientes. 

Embora o Manual preveja a possibilidade de se utilizar uma mesa retangular, 

entende que a mesa redonda apresenta  

(...) a importante vantagem de permitir dispor as partes de modo 

equidistante tanto entre si, como em relação ao mediador, o que, por 

um lado, retira o cunho de rivalidade que pode ser transmitido pelo 

posicionamento das partes e, por outro, facilita a comunicação, já que 

as partes podem olhar uma para a outra sem ter de movimentar a 

cadeira. Ademais, a mesa redonda permite acomodar melhor os 

participantes – e afasta a ideia de qualquer hierarquia entre os 

participantes. (Idem, CNJ, p. 163) 
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Quanto ao respeito por essa recomendação do Manual, o CEJUSC de Cabo Frio 

está adequado. Embora haja só uma sala para a realização das sessões – o que já se 

mostra insuficiente, de acordo com a Coordenação -, quando ocorreram as entrevistas 

com os mediadores, pôde-se notar a presença da mesa redonda com fácil movimentação 

de cadeiras, sem contar na sensibilidade das mediadoras entrevistadas, pois ofereceram 

café e água durante a entrevista, mesmo não ocorrendo ali uma sessão de mediação de 

fato, nem tendo a presença de mediados por perto. Mesmo assim, tal situação 

demonstrou, via de regra, o apropriado ambiente físico e a respectiva conduta de 

cordialidade e respeito que o Judiciário deveria sempre oferecer em sua estrutura de 

pessoal, que é o que será ponderado em seguida. Mas é claro que, dependendo da 

demanda, que vem crescendo, a única sala disponível pode se mostrar precária, como já 

dito. 

Observamos, ainda, que o Coordenador do CEJUSC, bem como o secretário 

estão em um espaço pequeno e diverso da sala de mediação. Conforme se verá mais 

adiante no texto, o coordenador demonstrou insatisfação quanto ao espaço físico, e o 

fato de que a configuração atual do CEJUSC o coloca bem distante das partes no que 

tange a uma boa recepção daqueles que chegam ao Centro. Também, com relação à sala 

de espera em que os mediados aguardam, podemos notar que nem de fato é uma sala de 

espera propriamente dita, e sim uma disposição de só duas cadeiras separadas da sala da 

coordenação por uma divisória. 

 

2.3. O CEJUSC E A SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

No que tange à composição dos CEJUSCs, segundo o Guia de Conciliação e 

Mediação, esses devem basicamente abarcar um setor de solução de conflitos pré-

processual, outro setor de solução de conflitos processual e setor de cidadania e contar 

com uma estrutura funcional mínima, sendo compostos por um Juiz Coordenador e 

eventualmente um adjunto, devidamente capacitados, que terão as funções de 

administração e de fiscalização do trabalho de conciliadores e mediadores. Serão 

compostos, de igual forma, por servidores com dedicação exclusiva, todos capacitados 

em métodos consensuais de solução de conflitos em e pelo menos um deles capacitado 

também para a triagem e encaminhamento adequado de casos. (CNJ, 2015, p. 16-17)  
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Conforme visto, o CEJUSC de Cabo Frio possui um espaço pequeno, mas 

separado por divisórias que divide em sala de mediação, corredor com duas cadeiras 

para a espera das partes e outra sala com duas mesas, duas cadeiras e dois computadores 

para o Coordenador Geral e para o técnico. Ambos possuem dedicação exclusiva com 

função de confiança respectiva ao cargo, no entanto sem formação atual e adequada de 

capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, conforme previsto no 

Manual, que será visto adiante na entrevista. 

No que se refere aos Juízes Coordenadores dos CEJUSCs, então, 

(...) cabe a fiscalização e a orientação dos servidores responsáveis pela 

triagem dos casos, bem como o acompanhamento da capacitação e da 

atuação de conciliadores e mediadores, e sua seleção, com a inclusão e 

a exclusão do cadastro do respectivo tribunal, sendo necessário, 

portanto, que conheçam não só o funcionamento dos CEJUSCs, com 

seus procedimentos, mas também a conciliação e a mediação com 

certa propriedade (Idem, 2015, p. 17) 

 

A capacitação especifica de juízes e dos serventuários da justiça para atuarem no 

CEJUSC é imprescindível, pois o sucesso do mesmo depende 

(...) da correta explicação em relação aos métodos de solução de 

conflitos disponíveis (judicial e extrajudiciais: conciliação e 

mediação), o que possibilitará a escolha do mais adequado pelas 

partes. Para tanto, a pessoa responsável pela triagem dos casos deve 

conhecer profundamente todos os métodos de solução de conflitos 

disponíveis e seus respectivos procedimentos, pois apenas assim 

poderá passar as informações necessárias para o devido 

esclarecimento das partes, que devem fazer uma opção consciente. 

(Idem, 2015, p. 17) 

 

A Resolução TJ/OE/RJ n.º 07/2016, supramencionada anteriormente dispõe. 

Artigo 12. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

– CEJUSCs são serventias de primeira instância. 

Parágrafo único. Em cada CEJUSC serão lotados serventuários na 

medida da sua necessidade, dentre os quais o respectivo Magistrado 

Coordenador indicará à Corregedoria-Geral aquele que exercerá a 

coordenação administrativa do serviço. (Resolução n.º 07/2016, 2016, 

p. 03) 

 

Segundo o entendimento judicial do site do tribunal, a mediação é uma chance 

singular de conversar com os profissionais especializados, mostrando os problemas a 

serem resolvidos em cada caso, “sem o custo emocional e financeiro de um processo 

judicial.” A mediação põe fim à imprevisibilidade do desfecho do processo e confere às 

partes o tempo necessário para obter a solução de seus problemas cuja resolução, às 
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vezes, está além da capacidade de decisão do magistrado. “Com isso, a mediação ajuda 

famílias a curar e reconstruir suas vidas de acordo com as normas legais.” (PJERJ, 

2017) 

Conforme o Guia de Conciliação e Mediação, há a previsão de em Juiz 

Coordenador, 

(...) a quem compete propiciar o constante aprimoramento de seus 

conciliadores e mediadores, sempre visando a qualidade do serviço 

prestado, e, para tanto, deve disponibilizar cursos de reciclagem e 

aperfeiçoamento, que pode buscar junto as entidades habilitadas pelo 

NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos -, exigindo, periodicamente, certificados de conclusão 

desses cursos; e organizar grupo de supervisão, composto de 

mediadores mais experientes, havendo nele, pelo menos, um 

psicólogo, que ficará responsável pela avaliação periódica dos 

conciliadores e mediadores. E, verificada a atuação inadequada de 

conciliadores e mediadores, pode ser proposta sua exclusão do 

cadastro, pelo Juiz Coordenador do CEJUSC, ao NUPEMEC, por 

meio de oficio, observado o disposto nos artigos 3o e 8o, do Código 

de Ética, do Anexo II, da Resolução 125 do CNJ. (CNJ, 2015, p. 19) 

 

No caso de Cabo Frio, retornamos no dia 30 de janeiro de 2017, com intuito de 

ter impressões iniciais daqueles que trabalham lá. Ressaltamos que embora inaugurado 

em outubro de 2016, as mediações só se iniciaram em 16 de dezembro de 2016 – um dia 

antes do recesso do Judiciário. Isso foi informado, na mesma ocasião, pelo Coordenador 

Geral, que no caso não é um juiz, e sim um Analista Judiciário destacado para tal 

função. Ressaltamos que a função de Juiz Coordenador compete à Juíza, atualmente 

lotada na 03ª Vara Cível, e, soubemos que havia três mediadores atuando lá, além de um 

funcionário público de outro setor – nomeado como coordenador técnico - que foi 

alocado de outra área do Fórum para dar suporte na marcação das mediações, recepção, 

dentre outras coisas. Nesse dia, só havia duas mediadoras e o coordenador, logo foi 

possível entrevistá-los, deixando para uma ocasião pertinente entrevistar os demais 

atores do CEJUSC. 

 

2.4. OS ATORES DA MEDIAÇÃO  

 

A mediação necessita do cuidado de todos os envolvidos para tentar ser um 

método de gestão de cada conflito, sem que perca o seu tino artesanal. E dentre esses 

envolvidos, estão as partes conflitantes – em situações opostas -, o mediador e, quando 
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de vontade livre das partes, o advogado ou advogados. Ou seja, com seus inúmeros 

atores abrangidos num procedimento de cunho essencialmente não maquinal, tampouco 

burocrático.  

Primeiramente, impende trazer o que o Manual de Mediação Judicial mostra 

como ideal na postura do mediador, que deve se apresentar como um auxiliar e 

facilitador da comunicação entre as partes. Seu objetivo – desde já deve ser explicitado 

– não é induzir ninguém a um acordo que não lhe satisfaça, conforme já constatado no 

presente texto a partir do pensamento de Gilvan Luiz Hansen. Pelo contrário, o que se 

deseja é que as partes, em conjunto, cheguem a um consenso (o Manual de Mediação 

Judicial se refere a acordo) que as faça sentir contentes com o resultado. Ao mesmo 

tempo, o mediador deve dizer que buscará fazer com que elas consigam perceber as 

suas metas e interesses e, desse modo, possam construtivamente formar e encontrar suas 

próprias soluções. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p. 166) 

É extremamente válido dizer às partes que o mediador não corresponde à figura 

do juiz, pois conforme Ângela Moreira Leite, foi e continua sendo bem comum, que em 

sede de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis, não ocorra tal percepção pelas partes. 

Por isso, é importante deixar claro que não irá, o mediador, proferir julgamento algum 

em favor de uma ou outra parte. Ainda, deve ele frisar a sua imparcialidade e confiança 

no sucesso da mediação que se encontra em curso. 

No caso dos mediadores, o NCPC prevê o preenchimento do requisito da 

capacitação mínima, por meio de curso realizado por uma entidade credenciada. Já na 

Lei da Mediação, no caso dos mediadores extrajudiciais, o artigo 9º diz que poderá 

funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das 

partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer 

tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. 

Quanto aos mediadores judiciais, a lei dispõe, no artigo 11, que poderão atuar 

como mediadores judiciais pessoas capazes, graduados há pelo menos dois anos em 

curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que 

tenham obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores. 

E quanto à escolha do mediador? O NCPC afirma que as partes podem escolher, 

de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de 

mediação e, na lei de mediação, no artigo 25, expõe que na mediação judicial, os 



81 

 

mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, mas em contraponto ao 

artigo 9º, garante que poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa 

capaz que tenha a confiança das partes. 

O Manual traz que a Resolução 125 foi atualizada em março de 2016 visando 

adequar a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário à Lei de Mediação e ao Código de Processo 

Civil de 2015. Entre as inovações introduzidas, esta emenda criou 

(...) o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores 

(CNMJC), para apoiar os tribunais na organização de mediadores e 

facilitadores. O CNMJC facilitou também para as partes (com seus 

advogados) a escolha de mediadores na medida em que criou a 

oportunidade de seleção do mediador com base no histórico de 

avaliações de satisfação das partes e advogados com o mediador. 

(Manual de Mediação Judicial, CNJ, p. 43) 

 

O CNMJC também indica qual a expectativa de remuneração por parte do 

mediador. 

Assim, as avaliações que outras partes e advogados fizerem da 

prestação de serviço de mediação estará disponível para consulta de 

futuros usuários servindo de estímulo para que o trabalho dos 

mediadores e conciliadores seja cada vez melhor e, conseqüentemente, 

melhor avaliado. (Idem, p. 43) 

 

Aliás, a citada emenda além de anunciar no seu anexo I as diretrizes curriculares 

instituídas nos termos do art. 167, §1º do Novo Código de Processo Civil, também 

conferiu um ajuste do Código de Ética dos conciliadores e mediadores reportando-se ao 

art. 48, §5º do Novo Código de Ética da advocacia, no que tange aos honorários. 

Segundo o texto atualizado do Código de Ética dos conciliadores e mediadores, 

no Anexo III da Emenda 01 da Resolução 125, de 2010, em seu art. 4º, parágrafo único, 

(...) o mediador/conciliador deve, preferencialmente no início da 

sessão inicial de mediação/conciliação, proporcionar ambiente 

adequado para que advogados atendam o disposto no art. 48, § 5º, do 

Novo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil. (BRASIL, 2010) 

 

A preocupação desta alteração foi aumentar a valorização dos advogados que, 

por vezes, encontravam-se ao final de conciliações sendo pressionados para reduzir os 

seus respectivos honorários como meio de obter um acordo imediato, que visava apenas 

o aspecto puramente estratégico.  
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Vale trazer à baila o artigo 167 § 5º, do NCPC, o qual aponta que os 

conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, 

estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas 

funções. Tal artigo age de forma importante na prevenção de eventuais conflitos de 

interesses entre a prática jurídica e a de mediar conflitos. 

A Lei de Mediação, em seu artigo 7º, aponta que o mediador não poderá atuar 

como árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 

pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. Além disso, ambos os 

diplomas dispõem que o mediador fica impedido, pelo prazo de 01 (um) ano, contado 

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

qualquer das partes. 

Vale apontar que a identificação de questões, de interesses e sentimentos ocorre 

durante a maior parte do processo de mediação. 

Contudo, durante a fase de exposição de razões pelas partes deve o 

mediador registrar quais são as questões controvertidas, quais os 

interesses reais das partes e quais sentimentos eventualmente devem 

ser debatidos (em eventuais e pontualmente recomendadas sessões 

individuais) para que a mediação chegue a bom termo – mesmo que 

não haja acordo. Trata-se de uma fase em que as partes terão a 

oportunidade, portanto, para falar abertamente – naturalmente, 

fazendo uso de linguagem apropriada – e expressar seus sentimentos e 

crenças, como também fazer perguntas. Para o mediador, é uma fase 

rica na captação de informações sensíveis para as partes e 

fundamentais para a mediação. Com base em tais constatações, as 

partes são capazes, portanto, de tentar solucionar questões particulares 

quando da elaboração do acordo. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, 

p.181) 

 

Em suma, o que importa é o mediador atuar com autenticidade e verdade 

próprias, porque para ser mediador, a pessoa precisa agir de maneira consciente de que 

não há alguém ali para ser ludibriado. Maturidade e integridade são condições básicas 

para a compreensão como um todo. 

Não só deve utilizar o mediador de toda a sua sabedoria, mas também a 

experiência para trazer o problema á tona e fazer com que as partes abordem o ponto 

central do problema, para que, exista de fato a esperada transformação. A mediação é 

um instituto que surge através da sensibilidade com a percepção sutil do que esta 

invisível, ou seja, daquilo que não esta aparente. 
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Para ser considerado um bom mediador, como Warat acentua, “é necessário ter 

harmonia, sem deixar de renunciar a tudo aquilo que é falso, sem renunciar a vida e ao 

mundo. Ser harmonizado é sacrificar o presente pelo futuro e não o contrário.” 

(WARAT, 2004, p. 55) 

Se na mediação “in loco” no tribunal, como referido acima, será uma 

oportunidade única de falar com os mediadores especializados, o que dizer quanto à 

especialização desses profissionais? O Guia aborda. 

Note-se que, a partir da Resolução 125, tornou-se obrigatória a 

capacitação de todos os conciliadores e mediadores que atuem, tanto 

nos CEJUSCs quanto nas outras unidades judiciárias nas quais se 

realizem sessões de conciliação ou mediação e, assim, o Juiz 

Coordenador do CEJUSC e responsável também pela capacitação, 

seleção e avaliação dos conciliadores que atuam nos Juizados 

Especiais Cíveis, cabendo a ele organizar e manter os prontuários e o 

cadastro desses terceiros facilitadores; sendo aconselhável, portanto, 

que haja bom relacionamento e diálogo constante entre os juízes 

responsáveis pelas unidades judiciárias referidas. (CNJ, 2015, p. 19-

20) 

 

E as partes? São indivíduos que devem ser preparados e ajudados no momento 

da pré-mediação e ao longo de todo processo. Mas nem tudo é imediato, visto que 

muitas situações precisam ser observadas com cuidado para além da mediação e, 

situações assim mudam muito o panorama das coisas. 

Bauman afirma que não é só dos indivíduos a ingerência no autocontrole na 

adoção de suas próprias determinações. “Há um grande e crescente abismo entre a 

condição de indivíduos de jure e suas chances se tornar indivíduos de facto – isto é, de 

ganhar controle sobre seus destinos e tomar as decisões que em verdade desejam.” 

(BAUMAN, 2001, p. 48) 

Prossegue. 

É desse abismo que emanam os eflúvios mais venenosos que 

contaminam as vidas dos indivíduos contemporâneos. Esse abismo 

não pode ser transposto apenas por esforços individuais: não pelos 

meios e recursos disponíveis dentro da política-vida auto-

administrada. Transpor o abismo é tarefa da Política com P maiúsculo. 

Pode-se supor que o abismo em questão emergiu e cresceu 

precisamente por causa do esvaziamento do espaço público, e 

particularmente da ágora, aquele lugar intermediário, público/privado, 

onde a política-vida encontra a Política com P maiúsculo, onde os 

problemas privados são traduzidos para a linguagem das questões 

públicas e soluções públicas para os problemas privados são buscadas, 

negociadas e acordadas. (Idem, 2001, p. 49) 
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A partir de uma análise kantiana, o homem é o próprio culpado da sua 

menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento. (KANT, 2005) 

Destarte, resta preparar os indivíduos para desvencilhá-los das suas amarras da 

menoridade que, para eles, se tornou quase algo próprio do seu âmago. Somando 

informação e sabedoria para a construção do autoconhecimento, o indivíduo viraria, aos 

poucos, alguém em busca da emancipação para, na ocasião de atuar como parte em uma 

situação conflitante, pudesse agir com as suas próprias razões. 

Kant vai além e abrange e compreende os claros indícios de que agora foi aberto 

aos homens o campo no qual podem lançar-se, acessar, alastrar livremente a 

trabalharem e transformarem, progressivamente, menores os obstáculos ao 

esclarecimento geral ou à saída deles da sua menoridade. (Idem, 2005) 

Além disso, a dignidade da pessoa humana, um dos pilares da mediação, 

buscaria reconhecer esse poder de decisão entre as partes. Busca-se o empoderamento 

do indivíduo – a fim de que se torne cidadão - de forma que ele tome para si a 

consciência da sua responsabilidade na construção da decisão sobre o litígio, que não 

deixa de estar interiormente ligado ao esclarecimento. 

Conforme visto anteriormente, a mediação, nova forma regulamentada de 

resolução de conflito, tem como um dos seus objetivos – estrategicamente falando 

segundo o Manual de Mediação do CNJ - o desafogamento do Poder Judiciário. Porém, 

a ideia de empoderamento das partes deveria ser o objetivo meio, a fim de garantir a 

diminuição da intervenção do Estado na resolução de conflitos, a partir da entrega deste 

poder aos interessados. Sobre essa contraposição entre estratégia e empoderamento dos 

atores da mediação, pode-se trazer Habermas. 

O grau de cooperação e estabilidade resulta então das faixas de 

interesses dos participantes. Ao contrário, falo em agir comunicativo 

quando os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de 

ação e de só perseguir suas respectivas metas sob condição de um 

acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as conseqüências 

esperadas. Em ambos os casos, a estrutura teleológica da ação é 

pressuposta na medida em que se atribui aos atores a capacidade de 

agir em vista de um objetivo e o interesse em executar seus planos de 

ação. Mas o modelo estratégico da ação pode se satisfazer com a 

descrição de estruturas do agir imediatamente orientado para o 

sucesso, ao passo que o modelo do agir orientado para o entendimento 

mútuo tem que especificar condições para um acordo alcançado 
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comunicativamente sob as quais Alter pode anexar suas ações às do 

Ego. (HABERMAS, 1989, p. 165) 

 

Convém, a partir de então, verificar se há na prática o real empoderamento tão 

fomentado no plano teórico e passa-se a analisar a importância dos dados quantitativos e 

qualitativos no presente estudo, mesmo que com marco temporal recente de instalação e 

funcionamento do CEJUSC de Cabo Frio.  

 

2.5.  DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

 

Primeiramente, para a continuação da pesquisa, na parte do campo, foram 

realizadas entrevistas em 30 de janeiro de 2017, no CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - da Comarca de Cabo Frio, para ter noção das 

impressões iniciais daqueles que trabalham lá. No Centro, ocorrem sessões de mediação 

desde 16 de dezembro de 2016, exatamente um dia antes do recesso do Judiciário. 

Informou o Coordenador Geral em tal ocasião que havia três mediadores 

atuando lá, além de um funcionário público de outro setor – designado como 

coordenador técnico - que foi alocado de outra área do Fórum para dar apoio na 

marcação das sessões de mediação, recepção, dentre outros afazeres. Nesse dia, só havia 

duas mediadoras presentes e o Coordenador Geral e, prontamente foi possível 

entrevistá-los, deixando outras entrevistas para uma ocasião eventual. 

As perguntas foram previamente formuladas, porém inseridas num contexto de 

conversa mais informal, acabaram se desenvolvendo como semi-estruturadas, que 

conforme já visto antes nesse trabalho, tais entrevistas semi-estruturadas acertam a 

junção de perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema escolhido. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 

previamente determinadas, porém ele o faz em um contexto muito semelhante ao de 

uma conversa sem formalidades. Seguem. 

 

1- Qual a sua formação em mediação? 

2- Sabe a diferença entre a conciliação e a mediação? 

3- Quais são as suas expectativas sobre o instituto? 
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O Coordenador Geral do CEJUSC foi o primeiro a se mostrar apto a explicar um 

pouco sobre as instalações, sua recente nomeação, além de sugerir que voltasse outro 

dia para também entrevistar quem não estava presente.  

Preferiu não ser gravado afirmando ter um problema de audição que não lhe 

permitia ficar confortável. Assim, as suas respostas foram anotadas num bloco de papel. 

Identificou-se primeiramente como coordenador geral do projeto, subordinado ao 

NUPEMEC do Rio de Janeiro e lotado ali desde outubro de 2016. Cancelou a inscrição 

da Ordem por conta da incompatibilidade com seu cargo de analista judiciário, quando 

passou no concurso. 

Ele expôs que o Conselho Nacional de Justiça determinou para cada Centro um 

servidor público efetivo, podendo ter mais dois estagiários e um funcionário 

terceirizado. Único entrave a respeito da implantação do CEJUSC, para ele, foi o fato 

do NUPEMEC ter um arquivo físico por conta das assinaturas físicas, sendo o resto 

todo informatizado. No início, disse que só havia um funcionário terceirizado e todo o 

mobiliário de acordo com o regulamentado. 

Desde outubro de 2016, o coordenador afirmou tentar dar conta do objetivo 

proposto pelo tribunal e que a greve dos servidores da Justiça Estadual - que, em janeiro 

de 2017, época da entrevista, já durava mais de dois meses - estaria prejudicando 

consideravelmente as mediações devido aos prazos, visto que os requerentes 

compareciam e os requeridos ficavam impedidos de serem intimados. Resumiu que a 

sua função é a de montar uma equipe para futuras mediações, possuindo carga subjetiva 

na função técnica de escolha de mediadores, função administrativa de cadastro, etc. 

Disse que fez o primeiro curso de mediação teórica disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2008, mas que mudou muita coisa de lá para 

cá e não se atualizou. Diante disso, podemos notar que a etapa de atualização dos 

funcionários alocados ali quanto à formação em métodos consensuais de litígios 

exigidos pelo CNJ não pôde ser verificada até então, excetuando-se o caso dos 

mediadores judiciais habilitados.  

Afirmou o coordenador pretender mudar a estrutura do Núcleo tirando uma 

divisória que separa a sala de espera para a sala que ocorrem as sessões de mediação, já 

que isso facilitaria a recepção dos que chegam tendo, assim, o coordenador geral e o 

técnico uma visão melhor da chegada das pessoas. 
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Além disso, assegurou que agora está sendo feito como se faz a conciliação, 

através do pregão pelo mediador por conta justamente da falta de visão de quem chega, 

achando a recepção um pouco prejudicada, conforme já abordado quando analisamos a 

estrutura física do CEJUSC. 

Quanto à pergunta relativa se há diferença entre os institutos da mediação e da 

conciliação, afirmou ter muita, porém como não é mediador, não quis se estender muito. 

Reparou que na sessão de mediação não se consulta o processo antes como na 

conciliação e o mediador tem que se mostrar alguém capaz de promover o equilíbrio e o 

diálogo, auxiliando as partes imparcialmente. Ressaltamos novamente que, de forma 

descertada, o Manual do CNJ indica que hoje mediação e conciliação são tratadas como 

quase sinônimas, o que diverge das palavras do Coordenador. 

Em relação às expectativas, disse que por enquanto, somente realizava as 

mediações judiciais dentro da Comarca de Cabo Frio. Mas que tem projeção em breve 

para a implantação da mediação pré-judicial, conforme prevê uma portaria ainda não 

oficial, pois será homologada pela juíza responsável pelo CEJUSC. 

A ideia, continuou, é concluir o processo de formação dos 45 mediadores 

formados, pelo módulo teórico, em 2016 – no curso de capacitação abordado supra no 

momento da primeira visita ao Fórum, em meados de 2016, quando nem havia ainda o 

CEJUSC. Disse, ainda, que agora só há 03 (três) mediadores capacitados com 

mediações em número suficiente para eles. Não há previsão de formação de novas 

turmas por conta disso, por não haver demanda de sessões suficientes que necessitem de 

mais de três mediadores, ele assegura. Outrossim, possui interesse em promover 

palestras e oficinas de parentalidade para concluir a ideia da importância da mediação 

para a desobstrução da justiça. 

Em seguida, partiu-se para a entrevista da mediadora A. Após autorização 

expressa em áudio, foi pedido para se identificar e, em seguida, identificou-se como 

advogada atuante e certificada pelo Centro de Formação do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro e como mediadora desde 2013 em Nova Iguaçu – agora passando a atuar em 

Cabo Frio, antecipando, assim a pergunta próxima que seria sobre a formação em 

mediação. 

Logo, foi perguntado se poderia passar algumas impressões sobre as diferenças 

entre a mediação e a conciliação. Respondeu que “a conciliação é diferente, já que o 



88 

 

conciliador pode sugerir, pode conduzir o acordo e o papel do mediador é totalmente 

diverso, sendo uma pessoa totalmente imparcial que está para melhorar a comunicação 

entre as partes.” Ressaltamos que o conciliador também deve ser imparcial visto o que 

prega a conciliação. As palavras da mediadora se mostraram parcialmente contrárias a 

essência do instituto. 

Continuou expondo que apesar da formação em Direito, em nenhum momento 

pode dar informações jurídicas e que o processo de mediação, na verdade, é uma 

tentativa para que as pessoas tentem elas mesmas resolver os seus problemas. Hoje em 

dia é muito mais fácil, segundo ela, pois na atuação como mediadora, já passou por 

experiências muito interessantes, como no caso em que “a vizinha teve um problema 

com o coqueiro do vizinho, que caía coco dentro da casa dela e que era tão mais fácil 

bater na casa do vizinho e tentar resolver conversando, contudo a tal vizinha preferiu ir 

até o tribunal.” 

Então, a mediação, garante a mediadora, pode funcionar como um resgate para 

as pessoas resolverem os seus próprios problemas. Ela indaga: “Por que delegar a 

terceiros?” Segundo ela, “a diferença entre os institutos é que o conciliador conduz, 

pode dar suporte jurídico, no caso, por exemplo, de uma servidão de passagem para as 

partes chegarem a um consenso. Já o mediador não, podendo ajudar no resgate da 

comunicação, fazendo com que cheguem por si próprias.”  

Na última pergunta, foi inquirida sobre quais são as expectativas acerca do 

instituto e respondeu que a expectativa é que realmente consiga restabelecer a 

comunicação entre as partes, “porque o Judiciário está muito afogado e com muita 

demanda.” Essas demandas são muitas vezes simples e que não precisam da decisão de 

um juiz com um saber mais aprimorado em leis, “bastando às pessoas voltarem a se 

comunicar e restabelecer essa comunicação” e ela espera muito por isso. E por ser tudo 

novo, é mais gratificante para ela em estar construindo junto esse instituto novo, as 

impressões, dúvidas e soluções. 

E o objetivo comum dessa experiência, seguiu falando, é que a mediação venha 

a se fortalecer e que as pessoas passem a resolver os seus conflitos. Por vir da Comarca 

de Nova Iguaçu, que é mais dinâmica, possui várias ideias para somar em Cabo Frio. 

Acrescenta que lá já possui até a pré-mediação diante de tantas demandas que existem. 
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São 04 (quatro) salas e muitos mediadores voluntários assim como ela, diferentemente 

de Cabo Frio com apenas 03 (três) mediadores e uma sala apenas para as sessões. 

Enquanto esperava o horário de início da próxima sessão, a mediadora B 

autorizou que gravasse as respostas dela às mesmas indagações que foram feitas à 

mediadora anterior. Sobre a formação em mediação, disse que é advogada e se formou 

como mediadora no ano de 2015 da ESAJ – Escola de Administração Judiciária - na 

OAB de Búzios. 

Sobre as diferenças entre os institutos da mediação e da conciliação, respondeu 

que a diferença crucial é que as partes “podem falar na mediação”, e a conciliação 

geralmente “só o advogado fala e o conciliador oferece um acordo.” Continuou 

afirmando que o mediador pode falar sobre a possibilidade do acordo e nunca impor, 

pois as partes que vão entrar nos caminhos próprios. Na conciliação, “o juiz é quem bate 

o martelo e na mediação as partes que decidem, sendo a sentença construída por elas.” 

Parece-nos que há alguma imprecisão no que tange à resposta e aos institutos. 

Sobre as expectativas sobre o panorama da implantação, afirmou que “espera 

que desafogue o Judiciário” que as pessoas consigam resolver os seus litígios não só na 

área processual, mas também como uma mudança de cultura para, futuramente, a longo 

prazo, dentro de uns 10 anos, as pessoas comecem a não procurar o Judiciário e 

resolvam entre elas próprias, e que o empoderamento venha na cultura brasileira 

mesmo, como já ocorre em outros países. 

Ressaltamos que autores como Fabiana Marion Spengler e Theobaldo Spengler 

Neto, entendem que o tempo da mediação não é o mesmo do processo. Logo, difícil ter 

um parâmetro em anos para a resolução dos litígios através da mediação.  

Aqui se podem entabular as diferenças entre o “tempo da jurisdição” e 

o “tempo da mediação”. O primeiro é um tempo dilatado, que se 

detém na espera sempre de outro juiz, que faz parte da lógica 

paradoxal da dupla ligação que deseja sempre a palavra definitiva, 

mas que permanece na espera de controles posteriores. É o tempo da 

necessidade, uma vez que, na realidade, já aconteceu tudo, tornando-

se prioridade, nesse momento, evitar o pior. Já na mediação se 

trabalha com a necessidade de encontrar outro tempo, já que a 

temporalidade conflitiva precisa do exercício de prudência e de 

paciência nos quais não se decide o tempo do alto, mas da 

possibilidade de dois conflitantes de encontrar um tempo diferenciado. 

É por isso que não se admite tempo fixado para a mediação. Quem 

poderá dizer qual é o tempo necessário para (re) estabelecer a 
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comunicação? Aliás, qual é exatamente o tempo da mediação? 

(SPENGLER; SPENGLER NETO, 2008, p. 11) 

 

Normalmente, a mediadora continuou, “quando dá certo um acordo na 

mediação, as partes não chegam a fase de execução, pois elas mesmas costuraram 

aquele acordo. Todo mundo tem que ganhar, então uma parte cede e a outra também e aí 

eles podem chegar num consenso20, fazendo com que a possibilidade que tenha 

execução seja praticamente zero.” Na conciliação, “quando a pessoa não cumpre o 

acordo, o advogado vai lá e pede pra executar.”  

No dia 02 de março de 2017, no intuito de conseguir mais alguma entrevista, 

informação ou material, no Fórum, só estava o coordenador técnico, pois o coordenador 

geral acabara de sair. Informou o coordenador técnico para voltar outro dia para tentar 

ter acesso a novas informações com o coordenador geral. 

Após, fomos até a secretária da juíza coordenadora para solicitar agendamento 

de um dia que pudesse realizar algumas perguntas, porém esta informou que a juíza 

estava de férias e com grande volume de trabalho pendente na ocasião de retorno, 

preferindo, assim, que eu enviasse as perguntas para o email institucional da secretária 

de gabinete mesmo para que encaminhasse a juíza quando pudesse responder. Foram 

enviadas as perguntas algumas vezes, mas sem respostas. Dois meses depois, retornei ao 

CEJUSC, mas não obtive êxito, pois este se encontrava fechado em um dia útil. 

Em retorno adiante ao CEJUSC, no dia 12 de julho de 2017, no intuito de 

concluir a pesquisa e solicitar o acesso a dados estatísticos sobre o desenrolar das 

sessões de mediação entre Janeiro e Junho de 2017, estava novamente somente o 

coordenador técnico, que disse que o coordenador geral – único que pode ter acesso aos 

dados - estava realizando a sessão de mediação daquele dia e que o mesmo não poderia 

passar tais dados na ocasião. Frise-se que assegurou que foi um infortúnio do dia por 

conta do mediador judicial de fato ter tido uma falta justificada. Lembramos que no 

decorrer do presente texto, constatamos junto ao coordenador geral que o mesmo não 

possui qualquer atualização sobre a formação em mediação desde 2008, o que nos 

preocupa quanto à ausência, justificada ou não, dos mediadores judiciais às sessões. 

                                                           
20 O Manual de Mediação do CNJ aborda que os métodos capazes de solucionar conflitos oferecem, de 

acordo com as suas respectivas características, formas para se “chegar a um consenso, a um entendimento 

provisório, à paz ou apenas a um acordo – dependendo do propósito para o qual o processo de resolução 

de disputas foi concebido ou ‘desenhado’.” (Manual de Mediação Judicial, CNJ, p. 17) 

http://lattes.cnpq.br/9160477038420140
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Indagado sobre questões consumeristas levadas ao CEJUSC, o coordenador 

técnico observou que, apenas às sextas-feiras, são realizadas sessões de mediação no 

âmbito cível e, que nos outros dias da semana, o comum é somente ter sessões para 

conflitos familiares. Por isso, acredita ter poucos acordos na área de consumo, já que as 

sessões ainda são escassas. 

Ao procurar o Coordenador Geral do CEJUSC no final do mês de julho, esse 

disse que mais de 90% das sessões de mediação pós-processuais – a partir de decisão 

judicial - são da área de família, tendo quatro dias na semana para esta e um dia para 

cível. Mesmo assim, apenas demandas envolvendo contratos de aluguel foram 

remetidos ao Centro. E, que as demandas envolvendo relações de consumo seguem 

sempre para a conciliação no JEC - Juizado Especial Cível. Destacou, porém, quando 

ressaltamos que a matéria consumerista não converge apenas para os Juizados, mas 

também para as Varas comuns, que a primeira sessão de pré-mediação do Centro 

envolvendo matéria consumerista foi marcada para o final de agosto de 2017. Ocorre 

que ao ser procurado novamente, negou-se a prestar qualquer informação e dada à 

confidencialidade, não foi possível ter acesso aos dados. Percebemos, assim, que o 

CEJUSC, até agosto de 2017, tem se mostrado muito incipiente no que diz respeito às 

demandas consumeristas. 

Considerando o informado pelo Coordenador Geral, observamos que, de acordo 

com o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

(...) na mediação pré-processual, indicada supra, se o conflito de 

interesses ainda não foi judicializado,  o caso poderá ser submetido à 

mediação, mediante solicitação das partes, ou dos advogados, 

diretamente ao Centro de Mediação mais próximo,  com a indicação 

precisa dos nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas,  

para  que se possibilite o convite ao comparecimento. Alcançado o 

acordo, sua homologação será procedida, mediante requerimento de 

distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor do Centro 

de Mediação. (PJERJ, 2017) 

 

Já na Primeira Instância, procede-se da seguinte maneira. 

 
O caso pode ser encaminhado ao  programa de Mediação, por 

solicitação das partes ou de seus advogados, ao Juiz da causa, ou por 

este, de ofício, quando constatado que o  tema subjacente ao conflito 

deve  ser tratado  pela equipe de Mediadores. O procedimento de 

Mediação é útil em qualquer conflito de interesses, mas  são 

particularmente afeitos à Mediação os conflitos de vizinhança; as 

relações de Família; e as  relações societárias. 
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O encaminhamento do "caso"  não implica a remessa dos autos. Na 

Mediação não são questionados e nem considerados documentos ou  

outros instrumentos probatórios, donde resultar desnecessário  o 

confronto com o processo em sua expressão física. 

O despacho  de remessa do "caso" resultará na suspensão do feito para 

encaminhamento das partes  ao Centro de   Mediação.  Lá estas serão 

recebidas e  agendada data para a primeira sessão. 

Se as partes não estiverem presentes, deve ser observado que nos 

Centros de Mediação, não se procede a pratica de atos processuais 

convocatórios (intimações, notificações etc.), donde será necessário 

informar os nomes e os telefones (ou endereço para quem não os 

possua) das partes,  que serão pessoalmente convidadas pelos 

mediadores a comparecer. Se o Juiz não fixar outro  prazo,  será de 40 

dias o tempo de  submissão do caso à Mediação, prazo que poderá ser 

prorrogado, se as conversações estiverem evoluindo para acordo, 

mediante solicitação  ao juízo de origem. (Idem, 2017) 

 

Caso o acontecimento tenha chegado ao Tribunal, em qualquer via recursal, 

poderá o conflito ser resolvido através da mediação,  desde que o Relator ou a própria 

Turma Julgadora, entenda ser admissível tal providência. Nesse caso, os autos serão 

conduzidos ao “DEACO - Departamento de Apoio aos Órgãos Colegiados para a 

mediação, mediante despacho nesse sentido. Neste órgão de apoio será providenciado o 

agendamento e o convite às partes para comparecimento à primeira sessão.” (Idem, 

2017) 

Em 10 de agosto de 2017, em retorno ao CEJUSC, no intuito de entrevistar duas 

mediadoras que estavam no intervalo entre sessões de mediação, essas afirmaram 

preferir responder em conjunto, uma complementando a outra e sem a gravação das 

respostas – apenas com a anotação das mesmas -, e assim foi feito. Sobre esse ponto. 

O modo mais confiável de reproduzir com precisão as respostas é 

registrá-las durante a entrevista, mediante anotações ou com o uso do 

gravador. A anotação posterior à entrevista apresenta dois 

inconvenientes: os limites da memória humanos que não possibilitam 

a retenção da totalidade da informação e a distorção decorrente dos 

elementos subjetivos que se projetam na reprodução da entrevista. A 

gravação eletrônica é o melhor modo de preservar o conteúdo da 

entrevista. Mas é importante considerar que o uso do gravador só 

poderá ser feito com o consentimento do entrevistado. O uso 

disfarçado do gravador constitui infração ética injustificável. Se a 

pessoa, por qualquer razão, não autorizar a gravação, cabe, então, 

solicitar autorização para a tomada de anotações. (GIL, 2016, p. 119) 

 

Como não pareceram estar muito à vontade com algumas perguntas, tentou-se 

partir para uma adaptação. Assim, importa trazer nesse contexto. 
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As entrevistas por pautas são recomendadas, sobretudo nas situações 

em que os respondentes não se sintam à vontade para responder a 

indagações formuladas com maior rigidez. Esta preferência por um 

desenvolvimento mais flexível da entrevista pode ser determinada 

pelas atitudes culturais dos respondentes ou pela própria natureza 

do tema investigado ou por outras razões. (GIL, 2016, p. 112) 

(grifo nosso) 

 

Como o cientista político e social acima bem aponta, percebeu-se, através da 

postura e olhar das mediadoras ali presentes, um maior enrijecimento incial na hora das 

respostas, podendo-se atribuir tal atitude por uma cultura jurídica defensiva, já 

incrustada no próprio meio o qual a mediação está ocorrendo, após a sua judicialização.  

Seguem as perguntas adaptadas com as respectivas respostas. 

Pergunta 01 - Qual a sua percepção sobre o princípio da oralidade? 

Mediadoras: Tal princípio funciona muito bem na mediação, sendo fundamental, 

pois quando se escuta as pessoas, elas se sentem acolhidas. “Vale o que está sendo 

dito.” 

Podem-se aventar aqui, diante dessa latente falta de acolhimento dentro do 

Judiciário, as palavras de Ângela Moreira Leite. 

O que se tornou conclusivo, porém, em todos os sentidos da justiça 

que minha interpretação detectou, é que o que se quer do Estado 

nunca é a sua mediação para resolver amigavelmente a questão, ou 

conciliatoriamente, como é a proposta dos Juizados Especiais. Na 

representação de todos os participantes das disputas que entrevistei, 

“ir à justiça” significa briga, oposição e um comportamento sempre 

antagônico à paz: “Tentei de tudo na paz, pessoa por pessoa. Não deu; 

tive que recorrer à justiça. Eu não gosto disso, prefiro resolver na 

paz.” (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 132) 

 

Pergunta 02 - Como vê a judicialização dos meios alternativos? 

Mediadoras: Dentro da sessão de mediação, não há uso de termos jurídicos e não 

há judicialização. O tribunal está oferecendo essa mediação para auxiliar as partes a 

resolverem os seus conflitos no sistema Multiportas no Judiciário, e a mediação é uma 

delas. 

Em relação a esse conceito de sistema Multiportas trazida pelas mediadoras, vale 

apresentar o que o Conselho Nacional de Justiça atribui a ele. 

Diante da característica de Tribunal Multiportas do CEJUSC, na fase 

inicial, deve o juiz, serventuário da justiça ou técnico, devidamente 

treinado e conhecedor dos diversos métodos de solução de conflitos 

existentes, fornecer as informações necessárias sobre esses métodos 

(apresentando as vantagens e desvantagens dos mesmos) e indicar a 
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parte o mais adequado para o caso concreto, verificando as 

características, não só do conflito, mas das partes nele envolvidas e 

dos próprios procedimentos disponíveis, esclarecendo como 

funcionara o procedimento escolhido. (CNJ, 2015, p. 17)   

 

Ainda sobre o Fórum de Múltiplas Portas. 

Essa organização judiciária, proposta pelo Fórum de Múltiplas Portas 

(FMP), compõe‑se de uma visão do Poder Judiciário como um centro 

de resolução de disputas, proporcionando a escolha de diferentes 

processos para cada caso, baseando‑se na premissa de que existem 

vantagens e desvantagens em todo procedimento, que devem ser 

consideradas em função das características especificas de cada 

conflito. Assim, em vez de existir uma única “porta” (o processo 

judicial) que conduz a sala de audiência, o FMP trata de um sistema 

amplo com vários tipos distintos de processo que forma um “centro de 

justiça”, organizado pelo Estado (e apoiado pela iniciativa privada), 

no qual as partes podem ser direcionadas ao processo mais adequado a 

cada disputa. (Idem, 2015, p. 32)   

 

Pergunta 03 - Há um ambiente no juízo propício para a mediação? 

Mediadoras: Ainda há no Judiciário, muitos juízes resistentes e em todos os 

CEJUSCs é comum. Tudo que é novo gera dúvida. 

Diante dessa afirmação das mediadoras em que o novo gera dúvida, pode-se 

trazer o posicionamento de Bauman sobre um Estado de ansiedade perpétua cada vez 

mais comum.  

Na falta de uma Suprema Repartição (ou melhor, na presença de 

muitas repartições competindo pela supremacia, nenhuma delas com 

grandes chances de vencer), a questão dos objetivos está novamente 

posta e destinada a tornar-se causa de muita hesitação e de agonia sem 

fim, a solapar a confiança e a gerar a sensação enervante de incerteza 

e, portanto, também um Estado de ansiedade perpétua. (BAUMAN, 

2001, p. 72) 

 

Pergunta 04 - Há preocupação no tribunal com relação ao funcionamento do 

CEJUSC? 

Mediadoras: Elas afirmaram ter muito apoio, inclusive oferecimento de palestras 

como forma de aprimorar a capacitação. Frisaram que os cursos oferecidos são muito 

caros e fora da realidade de poder de compra para quem está se formando na área, pois a 

maioria dos mediadores é voluntária e não tem condições de pagar o valor dos cursos, 

principalmente em tempos da mediação como “moda”. 

Parece-nos no mínimo curioso crer que o apoio do tribunal se resume às 

palestras, enquanto o valor do trabalho é quase nulo se avaliado o retorno financeiro 
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zero para tanta capacitação e esforço que foi feito, além de colocar preços 

estratosféricos em cursos que ajudariam a atualização desses profissionais. 

Inclusive, o Guia reconhece essa falta de desvalorização profissional. 

Importante destacar que apesar de, ate o momento, ser o trabalho de 

conciliadores e mediadores junto à maioria dos tribunais voluntário e 

não remunerado, essa falta de remuneração constitui entrave 

considerável ao bom funcionamento do sistema. Isso porque a 

remuneração é fundamental para assegurar a qualidade e a 

continuidade do serviço prestado, propiciando aos terceiros 

facilitadores motivação, inclusive, para aprimorar seus 

conhecimentos. 

No entanto, enquanto a remuneração não é regulamentada, é 

necessário que o Juiz Coordenador motive seus conciliadores e 

mediadores, realizando reuniões periódicas, para verificar suas 

dúvidas, necessidades e anseios, destacando a possibilidade das 

certidões de efetivo exercício serem utilizadas em concursos públicos, 

bem como o fato da utilização e divulgação dos métodos consensuais 

de solução de conflitos, pelo próprio Judiciário, significarem a 

abertura de uma nova perspectiva de “mercado” para os advogados. 

(CNJ, 2015, p. 20)   

 

Pergunta 05 - Seria possível uma avaliação das Varas de forma quantitativa ou 

qualitativa? 

Mediadoras: Disseram apenas que os acordos saem e não recebem um retorno 

das Varas.  

Parece-nos que essa falta de controle e retorno dos acordos não gera uma 

retroalimentação do instituto por aqueles que trabalham em conjunto para atingir o 

objetivo precípuo da mediação.  

Pergunta 06 - Como poderia analisar um bom trabalho do juízo a partir da 

mediação? 

Mediadoras: Quando o juízo acredita, fomenta o poder do instituto da mediação, 

“veste a camisa da mediação”, a partir do Novo CPC, enviando os processos para a 

mediação, ela vai funcionar mais do que funciona, fazendo com que o Cartório participe 

– coisa que não ocorre, pois o Cartório não demonstra interesse, elas salientam. 

Nessa fala, nos parece que ressaltam o desinteresse cartorário já aventado antes e 

a boa postura do juiz quando remete o processo para a mediação. Porém, o envio, como 

já tratado aqui, é obrigatoriamente previsto em lei, ou seja, os magistrados não parecem 

ter escolha.  
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Pergunta 07 - O Manual do CNJ traz a conciliação e a mediação como quase 

sinônimos, exceto alguns princípios. O que entende sobre isso? 

Mediadoras: Primeiramente, fazem um aceno com a cabeça no sentido que 

parecia de afirmar o equívoco do Manual sobre isso. E enfatizam que a conciliação visa 

o acordo e a mediação visa à comunicação para as partes pacificarem o conflito. 

Percebi, nesse momento, que elas não estavam mais dispostas a seguir com as 

entrevistas. Há que ressaltar que não nos ficou claro o que entendem por acordo e nos 

parece que ainda há confusão sobre os objetivos relacionados à mediação e à 

conciliação.  Apesar disso, pôde-se perceber, de certa forma, pelo comportamento delas, 

uma necessidade de postura dos mediadores mais preocupados com o íntimo do 

conflito. 

Terminada a parte da coleta de entrevistas, passa-se a uma apreciação dos dados 

quantitativos relacionados às sessões de mediação. 

No que diz respeito à análise quantitativa que aqui se propõe, fomos no dia 31 de 

julho de 2017 conferir que entre os meses de janeiro e julho, segundo a Coordenação do 

CEJUSC, foram 175 sessões agendadas até a data acima, sendo que 91 desempenhadas. 

Dessas 91 realizadas, 55 acordos foram obtidos, 14 não acordos e 22 remarcações. 

Segue abaixo o gráfico correspondente à porcentagem das 91 sessões de 

mediação pós-processuais já feitas e das 84 não realizadas21, completando as 175 

sessões. 

 

Dessas 91 sessões cumpridas, foram oficializados 55 acordos, 14 não chegaram 

a um acordo válido e 22 foram remarcadas para momento posterior. 

                                                           
21 Das 175 sessões agendadas, 84 não foram feitas em função do não comparecimento das partes, 

conforme informações da Coordenação do CEJUSC. 

Realizadas

Não-realizadas
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Conforme a Coordenação do CEJUSC, foram 266 sessões agendadas a partir do 

dia 31/07/2017 e, que foram marcadas até o mês de fevereiro de 2018, perfazendo um 

lapso temporal grande, inclusive, frisado pelo Coordenador do CEJUSC, que 

demonstrou inquietação devido à espera excessiva que as partes terão – cerca de 7 (sete) 

meses. O próprio coordenador afirmou que oficiou ao NUPEMEC um requerimento 

para as sessões de mediação receberem uma sala maior, pois isso aceleraria o 

andamento do que fora agendado e as partes não precisariam esperar até fevereiro de 

2018. Será que o que veio para “desafogar” as demandas do Judiciário, estrategicamente 

delineado pelo Estado, não se tornará um elemento burocratizante também do sistema? 

Vale considerar, diante dessa instrumentalização do instituto, a lição de Gilvan 

Luiz Hansen, que engloba, efetivamente, a noção do “desafogamento” das demandas 

judiciais embutida na racionalidade estratégica incorporada no processo. 

A burocratização das esferas sociais e a redução dos espaços 

comunicativos existentes num mundo da vida cada vez mais 

colonizado por uma racionalidade instrumental-estratégica impingida 

a ele pelos sistemas, acabaram por esvaziar ou eliminar grande parte 

dos mecanismos de solução dos problemas ou no conflito de interesses 

no relacionamento entre as pessoas na sociedade. 

Por esse motivo, a esfera do direito (com suas instituições), ao invés 

de ser a última instância à qual as pessoas recorrem para resolver suas 

dificuldades, passou a ser a primeira instância onde se busca a 

resolução dos conflitos sociais. Como resultado, surgiu um acúmulo 

de processos e um crescimento vertiginoso da demanda por justiça e 

solução que se deposita na barra dos tribunais. 

As conseqüências deste acúmulo de demandas no poder judiciário 

foram a morosidade, por um lado, e o estabelecimento de decisões 

“por atacado”, amparada muito mais na jurisprudência do que na 

análise efetiva dos casos, posto que o tempo escasso não permite uma 

avaliação personalizada. O subproduto destas conseqüências é a 

perda de efetividade nas decisões (pois algumas “chegam tarde 

demais”), a impunidade, a sensação de injustiça e a descrença 

Acordos

Não acordos

Remarcações
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gradativa nas instituições jurídicas como promotoras de 

estabilidade social. (HANSEN, 2011, p. 117) (grifo nosso) 

 

Importa, ainda, trazer a lume um pouco do que Humberto Dalla Bernadina de 

Pinho e Karol Durço ensinam sobre o agir estratégico processual. 

Frente a esta conformação, além de ser a jurisdição a única forma de 

solução das lides, não se cogita neste sistema em deveres de lealdade, 

de cooperação na busca da verdade. Exige-se tão somente o 

cumprimento do procedimento previamente previsto em lei, 

permitindo-se, desse modo, uma atuação puramente estratégica das 

partes no processo. (PINHO; DURÇO, 2011, p. 06) 

 

Ainda, no mesmo dia 31/07/2017, expôs o coordenador do CEJUSC que, ao 

invés dos 03 (três) mediadores que atuavam no início do ano, no momento atual, 

acresceu-se mais 01 (um), totalizando 04 (quatro) mediadores – fora co-mediadores em 

processo de formação - para uma demanda crescente. Em função disso, pretende, até o 

fim do ano de 2017, concluir a formação prática dos 29 (vinte e nove) mediadores – que 

no início do ano eram 45 (quarenta e cinco), porém foram dispensados por 

irregularidades documentais e reprovações no processo de formação -, formados apenas 

em nível teórico pelo Tribunal em 2016, para somarem no quadro de mediadores da 

Comarca de Cabo Frio.  

Além disso, assegurou que não haverá mais formação gratuita de mediadores 

judiciais oferecida pelo Tribunal por conta do déficit orçamentário do Estado, que 

optará por parcerias na formação com a EMERJ – Escola de Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Conforme se verificou até o dia 31/07/2017, no que pese o agendamento de uma 

para agosto, que anteriormente citamos, sem qualquer informação do CEJUSC a 

respeito, não houve mediação alguma envolvendo consumo no CEJUSC de Cabo Frio e, 

que a princípio, pudesse trazer para a prática um aprendizado no sentido emancipador 

do instituto, em que indivíduos se reconhecessem aptos a chegarem a um consenso e 

partilharem de uma cidadania na práxis. 

Pode nos parecer um paradoxo, tendo em vista o diagnóstico de Bauman, 

diagnóstico esse ligado ao afastamento crescente da cidadania em prol de um indivíduo 

egresso dos valores sociais. 

O indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de 

sua libertação. Para o homem a liberdade consiste em não estar sujeito 

às forças físicas cegas; ele chega a isso opondo-lhes a grande e 
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inteligente força da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Ao 

colocar-se sob as asas da sociedade, ele se toma, até certo ponto, 

dependente dela. Mas é uma dependência libertadora; não há nisso 

contradição. Não só não há contradição entre dependência e 

libertação: não há outro caminho para buscar a libertação senão 

"submeter-se à sociedade" e seguir suas normas. (BAUMAN, 2001, p. 

27-28) 

 

 E, ainda, no que tange a esse paradoxo, vale expor os dados apresentados pelo 

Tribunal de Justiça no TOP 30, uma vez que esses revelam que o modelo de conciliação 

não alcançou o seu real objetivo, principalmente nas relações entre fornecedores e 

consumidores fomentando boas práticas no mercado. Se a conciliação não apresentou o 

que se desejava dela na área do direito do consumidor, será que a mediação é capaz de 

transformar tal diagnóstico? 

Além da aferição quantitativa que fora evidenciada acima, entendeu-se a 

imprescindibilidade das primeiras percepções qualitativas, através de entrevistas com os 

mediadores, a fim de fomentar ainda mais a avaliação da atividade do CEJUSC em 

Cabo Frio. 
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3. A SOCIEDADE DE CONSUMIDORES E A MEDIAÇÃO: 

ASPECTOS FORMAIS E O CEJUSC 

 

O Manual de Mediação Judicial apresenta que as pesquisas desenvolvidas 

recentemente em nossa sociedade têm indicado que a satisfação dos usuários com o 

devido processo legal depende seguramente da percepção de que o procedimento foi 

justo22, assim como, nas hipóteses permitidas por lei. Por isso, ressalta que alguma 

participação do jurisdicionado na eleição dos processos a serem empregados para 

solucionar suas questões amplia expressivamente essa percepção de justiça. (Manual de 

Mediação Judicial, CNJ, p.39) 

As mudanças da sociedade jurídica contemporânea trouxeram consigo um 

grande desafio: a necessidade de aprender outras formas de resolver impasses para 

facilitar a construção da cultura da pacificação dos conflitos e o abandono do costume 

da sentença.  

Nesse ínterim, dispõem Santos e Rezende. 

A prática mediática se torna uma forma eficiente para solucionar 

disputas ou questões em substituição da justiça contenciosa, em que o 

acesso à justiça corresponde a um compromisso social, podendo 

contribuir de forma engrandecedora no galgar da cidadania dos 

indivíduos. (SANTOS, REZENDE, 2013, p. 48) 

 

As partes discordantes e em litígio são auxiliadas por uma terceira pessoa, de sua 

confiança, que de forma neutra e imparcial, as ajudará a restaurarem a sua comunicação, 

buscando o estabelecimento de um consenso e, eventualmente, e não necessariamente, 

um acordo. 

O dinamismo deve estar ininterruptamente presente na mediação, 

visto que a facilitação do diálogo depende diretamente disso. É 

exatamente a dinâmica que faz com que a mediação promova a 

efetivação da dissolução dos conflitos com o diálogo, deixando em 

segundo plano a estática própria do sistema da jurisdicionalização. 

(Idem, 2013, p. 48) 

 

                                                           
22 Boaventura de Sousa Santos acentua que no decurso de regimes autoritários para regimes democráticos, 

as sociedades periféricas e semiperiféricas atravessaram pelo que chama de “curto-circuito histórico, ou 

seja, pela consagração pelo mesmo ato constitucional de direitos que nos países centrais foram 

conquistados num longo processo histórico (daí falar-se de várias gerações de direitos).” Essa 

constitucionalização de um conjunto vasto de direitos sem o respaldo adequado de políticas públicas e 

sociais torna difícil a sua concretização. (SANTOS, 2007, p. 15) 
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O desafio, para Cappelletti e Garth, por exemplo, à época das reformas dos anos 

70, 

(...) era criar foros que fossem atraentes para os indivíduos, não 

apenas do ponto de vista econômico, mas também físico e psicológico, 

de modo que eles se sentissem à vontade e confiantes para utilizá-los, 

apesar dos recursos de que dispunham aqueles a quem eles se 

opusessem. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 36) 

 

Observamos que o Conselho Nacional de Justiça também teve essa preocupação 

atual e que podemos verificar que o CEJUSC de Cabo Frio apresenta, pelo menos na 

sala de mediação disponível, um ambiente propício e confortável.  

Por isso, nesse cenário, erige um panorama que provocava nos autores acima a 

preocupação desde então – anos setenta - em traçar justamente o desenvolvimento de 

uma confiança23 para os envolvidos, de fato, para recepcionar uma postura futura em 

prol de fomento às práticas mediáticas na resolução de litígios, que se pode trazer até os 

dias de hoje.  

Além de tudo, a mediação é um meio facilitador do diálogo e, corresponde a 

uma interferência mais célere e menos onerosa se comparada com a via judicial. Mais 

célere, dado que não oferece os entraves do aparato estatal e menos onerosa por não 

precisar de custas para impulsioná-la, visto que o seu combustível é o anseio de 

interagir objetivando uma utilidade comum: “o diálogo facilitado e apaziguador em uma 

sociedade com os conflitos relacionais em ebulição.” (SANTOS, REZENDE, 2013, p. 

46) Salientamos que tais elementos devem ser incorporados pelo Judiciário e 

conseqüentemente pelo CEJUSC também em âmbito judicial. 

 Deste modo, a mediação proporciona como escopo, essencialmente, a 

pacificação social, a prevenção e a solução de litígios, de forma que haja a tentativa de 

humanização da contenda, a conservação das relações sociais e a compreensão recíproca 

visando uma maior realização pessoal dos sujeitos.  

Os partícipes dos conflitos necessitam de orientação, incentivo e 

conscientização para se encaixarem como pensadores e reais atuantes 

em prol da mediação. E o melhor auxiliador nesta empreitada é o 

mediador devidamente treinado, cuja missão não é decidir, mas 

contribuir para que as partes demonstrem mais sinceridade, e alertá-las 

                                                           
23 Giddens cita o significado de confiança feita pelo Oxford English Dictionary, segundo a qual seria 

compreendida como “crença ou crédito em alguma qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou a 

verdade de uma afirmação”. Tanto crença assim como o crédito estariam atrelados de algum modo à 

percepção de fé. (GIDDENS, 1991, p. 38) 
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dos possíveis entraves ao acordo, desenvolvendo a verdadeira 

manifestação de suas vontades e a intenção de compor o litígio como 

alternativa ao embate. (Idem, 2013, p. 48-54) 

 

O benefício da participação dos mediadores como atores sociais é incalculável. 

E o mediador tem que conquistar a confiança das partes, para que a livre comunicação 

não seja afetada prejudicialmente. No que se refere a essa necessidade da livre 

comunicação, o Manual dispõe. 

Como decorrência do uso pragmático do direito em processos 

consensuais, a linguagem e as regras na autocomposição são 

simplificadas para atender especificamente às necessidades e ao 

conforto dos usuários. Por outro lado, na heterocomposição a 

linguagem e as regras são estabelecidas por operadores dos processos 

baseando-se na tradição ou na própria cultura ou tradição processual. 

(Manual de Mediação Judicial, CNJ p.32) 

 

Será que o Judiciário pode funcionar como efetivo centro de harmonização 

social? Pela perspectiva do Tribunal, seria viável, a partir da seguinte análise. 

Com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, começa-se a 

criar a necessidade de tribunais e magistrados abordarem questões 

como solucionadores de problemas ou como efetivos pacificadores – a 

pergunta recorrente no Poder Judiciário deixou de ser “como devo 

sentenciar em tempo hábil” e passou a ser “como devo abordar essa 

questão para que os interesses que estão sendo pleiteados sejam 

realizados de modo mais eficiente, com maior satisfação do 

jurisdicionado e no menor prazo”. Assim, as perspectivas 

metodológicas da administração da justiça refletem uma crescente 

tendência de se observar o operador do direito como um pacificador – 

mesmo em processos heterocompositivos, pois passa a existir a 

preocupação com o meio mais eficiente de compor certa disputa na 

medida em que esta escolha passa a refletir a própria efetividade do 

sistema de resolução de conflitos. A composição de conflitos sob os 

auspícios do Estado, de um lado, impõe um ônus específico ao 

magistrado que deverá acompanhar e fiscalizar seus auxiliares (e.g. 

mediadores e conciliadores). 

Naturalmente, se mostra possível realizar efetivamente esse novo 

acesso à justiça se os tribunais conseguirem redefinir o papel do poder 

judiciário na sociedade como menos judicatório e mais harmonizador. 

Busca-se, assim, estabelecer uma nova face ao judiciário: um local 

onde pessoas buscam e encontram suas soluções – um centro de 

harmonização social. (Idem, CNJ, p.41) 

 

Importa ter cuidado com esse tipo de postura diante de tanta monopolização 

estatal, o Judiciário se portando como superego da sociedade, pela incessante busca de 

trazer para si todas as contendas possíveis como se fosse o único solucionador viável 
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dentro de uma gama de inúmeras fontes de resolução como o enfoque extrajudicial na 

mediação, por exemplo, que não deixa e nunca deixou de ser a sua essência. 

A propósito, em contrapartida, o próprio Manual reconhece a crise que o 

Judiciário enfrenta. 

As pesquisas sobre o Poder Judiciário têm apontado que o 

jurisdicionado percebe os tribunais como locais onde estes terão 

impostas sobre si decisões ou sentenças. De fato, esta tem sido 

também a posição da doutrina, sustenta-se que de um lado cresce a 

percepção de que o Estado tem falhado na sua missão pacificadora em 

razão de fatores como, entre outros, a sobrecarga dos tribunais, as 

elevadas despesas com os litígios e o excessivo formalismo 

processual; por outro lado, tem se aceitado o fato de que escopo social 

mais elevado das atividades jurídicas do Estado é harmonizar a 

sociedade mediante critérios justos. (Idem, CNJ, p.38) 

 

Em se tratando do meio jurisdicional de composição de litígio, entendem Santos 

e Rezende que o Judiciário, se for selecionado como meio de solução da disputa, não 

possui condições suficientes de humanizá-la. E, com as suas resoluções, diversas vezes, 

afugenta mais ainda “o relacionamento interpessoal das partes, sem ser galgada, por 

essas, uma concepção real de que são sujeitos de direito capazes de entender e discutir 

seus conflitos sem que haja um carimbo de vencedor e outro de perdedor.” (SANTOS, 

REZENDE, 2013, p. 48)  

Traz o Manual. 

Processos autocompositivos desafiam posições singularistas de que 

para cada conflito de interesse só pode haver uma solução correta — a 

do magistrado, que sendo mantida ou reformada em grau recursal, 

torna-se a “verdadeira solução” para o caso. A ideia de que o 

jurisdicionado, quando busca o Poder Judiciário, o faz na ânsia de 

receber a solução de um terceiro para suas questões vem 

progressivamente sendo alterada para uma visão de Estado que oriente 

as partes para que resolvam de forma mais consensual e amigável seus 

próprios conflitos e, apenas excepcionalmente, como última hipótese, 

se decidirá em substituição às partes. Assim, na autocomposição, 

podem existir diversas respostas concomitantemente corretas (e 

legítimas) para uma mesma questão. Nessa hipótese, cabe às partes 

construírem a solução para suas próprias questões e, assim, 

encontrarem a resposta que melhor se adeque ao seu contexto fático. 

(Manual de Mediação Judicial, CNJ, p.31) 

 

E é dentro dessa crítica esboçada pelo próprio CNJ em seu Manual de Mediação 

Judicial, que importa corroborar a realidade brasileira judiciária já provocada, a qual 

focada nesse superego, fez com que, por exemplo, a conciliação atual tenha se perdido 
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em meio a um desgaste contínuo, assim como ocorreu com o processo judicial, indo de 

encontro com o imaginado por Cappelletti e Garth. Tal fato pode ser exemplificado com 

o TOP 30, que aludido no primeiro capítulo, opera como sistema com um ranking de 

maiores litigantes no TJRJ, solapando a confiança no Judiciário. 

Vale frisar as diferenciações que o Manual delineia em torno dos processos 

autocompositivos e heterocompositivos. 

Na autocomposição, os processos têm seus fundamentos nos 

interesses das partes. Assim, identificar corretamente os interesses e 

construir soluções engenhosas para suas realizações são da essência 

desses processos. Por sua vez, os processos heterocompositivos são 

fundados nos fatos e nos direitos aplicáveis a estes. A atividade de 

subsunção - aplicação do direito aos fatos em questão - é da essência 

da atuação do árbitro ou o magistrado. Na autocomposição, parte-se 

da premissa de que o centro do processo são as pessoas que o 

compõem. Desta forma, faz-se necessário atentar às necessidades 

materiais e processuais que os interessados têm ao se conduzir uma 

mediação ou uma conciliação. Na heterocomposição, por sua vez, há 

preocupação com a transparência do processo de forma que deve 

prevalecer a regra procedimental que tiver sido normatizada. Para a 

autocomposição, a justiça é um valor construído pelas próprias partes. 

Na heterocomposição, a justiça é decorrente da adequada aplicação de 

procedimento previsto em lei. (Manual de Mediação Judicial, CNJ, 

p.32)  
 

Já estudamos acerca dos tipos de Escolas referentes à mediação, porém cabe 

indagar qual mais se aproxima com o que se apresenta no CEJUSC, levando em 

consideração o cunho judicial deste? Em princípio, frente às entrevistas realizadas, 

pôde-se perceber uma intenção aparentemente voltada ao Modelo Tradicional – Linear, 

de Harvard. Tal modelo foca no fato das partes recorrerem voluntariamente a uma 

pessoa imparcial para chegar a um acordo aceitável. Deste modo, ambas as partes 

cedem para que se chegue a um acordo comum. Desta forma, constata-se que por este 

modelo, o conflito está intensamente conexo ao desacordo e por isso, é tão importante 

que se atinja o acordo. 

Vale relembrar, como aventado supra, nos anos 70, que um componente do 

movimento tendente a implantar ou reformar os tribunais de pequenas causas era 

(...) o desejo de instalar tribunais para as pessoas comuns e suas 

demandas. Antes de partir para instituições mais especializadas era 

interessante examinar outro aspecto desse desejo — a tendência 

recente – da ocasião para instalar “tribunais vicinais de mediação”, 

a fim de tratarem de querelas do dia-a-dia, principalmente 

questões de pequenos danos à propriedade ou delitos leves, que 
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ocorrem entre indivíduos em qualquer agrupamento 

relativamente estável de trabalho ou de habitação. 

(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 41)  

 

Nota-se aí, trazendo para o seio da presente pesquisa, um fator muito importante 

da primeira aparição de um relato, na obra Acesso à Justiça (1988), da iniciativa de uma 

mediação prática através da instalação dos referidos tribunais vicinais de mediação, 

preocupadas com o âmago da comunidade em geral, e foco em contendas rotineiras dos 

indivíduos.  

Esperava-se que essa forma de solução de litígios, descentralizada, 

participativa e informal, estimulasse a discussão, em comunidade, de 

situações nas quais as relações comunitárias estivessem em ponto de 

colapso. Essa discussão poderia servir para educar a vizinhança sobre 

a natureza, origem e soluções para os conflitos que os assediavam. 

(Idem, p. 42) 

 

Finalidade tais como afastar as disputas dos tribunais, a execução do direito 

estatal e a constituição de uma verdadeira justiça vicinal, não estavam necessariamente 

em harmonia entre si. As relações com a vizinhança, com o sistema judiciário formal e 

com instituições tais como a polícia, precisavam – e ainda precisam, trazendo para a 

nossa realidade atual - ser cautelosamente preparadas, ou a reforma corria o risco de não 

agradar no todo. (Idem, 43) 

Nessa vereda, o descontentamento social costuma ser generalizado em todas as 

fases, tanto na época em que os tribunais vicinais de mediação começaram a surgir, 

quanto no presente estado da mediação judicial recém-chegada em âmbito nacional. 

Atribui-se isso ao fato da volatilidade estar muito afeita às mutações das instituições. 

O inovador conceito de liquidez proposto é uma metáfora para 

descrever as notáveis transformações sociais e políticas que ocorreram 

entre o meio e o fim do século XX, representadas pela desintegração, 

ou “liquefação”, das instituições da modernidade.  

É critico aqueles que "saúdam" a pós-modernidade como um marco 

definido, para além da modernidade, e alerta para os riscos de se fazer 

também da pós-modernidade uma grande narrativa. (BAUMAN, 

2010, p. 14-15) 

 

Apresentando de novo a perspectiva filosófica de Kant, pode-se demonstrar a 

importância dos indivíduos de utilizarem a própria cognição, sabedoria, entendimento. 

A culpa está intimamente atrelada à questão da menoridade pela ausência de 

determinação e coragem de servir-se de si mesmo sem o comando de outrem. (KANT, 
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2005) Assim sendo, torna-se um homem atrelado aos grilhões de uma infindável 

menoridade que não consegue se desvencilhar, como dito acima. 

Essa falta do escolher, do se emancipar, do encorajar está presente também em 

Bauman ligada à ausência da liberdade fática. 

O que faz um acontecimento causar satisfação é que você o produziu, 

com responsabilidade substancial sobre seus ombros, sendo uma parte 

substancial do bem alcançado uma contribuição sua "ser abandonado 

aos seus próprios recursos" anuncia tormentos mentais e a agonia da 

indecisão, enquanto a "responsabilidade sobre os próprios ombros" 

prenuncia um medo paralisante do risco e do fracasso, sem direito a 

apelação ou desistência. Esse não pode ser o significado real da 

"liberdade"; e se a liberdade "realmente existente' a liberdade 

oferecida, significar tudo isso, ela não pode ser nem a garantia da 

felicidade, nem um objetivo digno de luta. (BAUMAN, 2001, p. 27) 

 

Forçoso é perceber que certa responsabilidade tem um valor social quase nulo, 

que acaba por findar a autonomia e a auto-afirmação genuínas. 

Administrar significa, ainda que a contragosto, responsabilizar-se pelo 

bem-estar geral do lugar, mesmo que em nome de um interesse 

pessoal consciente - e a responsabilidade, outra vez, significa estar 

preso ao lugar. Ela requer presença, e engajamento, pelo menos como 

uma confrontação e um cabo-de-guerra permanentes. O que leva 

tantos a falar do "fim da história' da pós-modernidade, da "segunda 

modernidade" e da "sobremodernidade' ou a articular a intuição de 

uma mudança radical no arranjo do convívio humano e nas condições 

sociais sob as quais a política-vida é hoje levada, é o fato de que o 

longo esforço para acelerar a velocidade do movimento chegou a seu 

"limite natural'. (Idem, 2001, p. 17-18) 

 

A responsabilidade não só é colocada de lado, como é também trazida por 

Bauman intimamente conjugada à incompetência. Ele em tom crítico, afirma que “há 

muitas áreas em que precisamos ser mais competentes” (Idem, 2001, p. 87), retomando, 

dessa forma, à culpa pela menoridade tratada por Kant, demonstrando, em suma, que a 

autonomia – aqui impulsionada pelo fito da mediação -, quando se fala em cidadania, 

está esvaziada.  

E, como prática cidadã, a relação de consumo está exaurida de si mesmo, 

atingindo outras esferas sociais, inclusive, e de forma preocupante, a felicidade, muito 

tratada em Bauman como uma felicidade rasa, com ausência de liberdade efetiva: “Esse 

não pode ser o significado real da "liberdade"; e se a liberdade "realmente existente' a 

liberdade oferecida, significar tudo isso, ela não pode ser nem a garantia da felicidade, 

nem um objetivo digno de luta.” (Idem, 2001, p. 87) 
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Segue a refletir. 

O código em que nossa "política de vida" está escrito deriva da 

pragmática do comprar. Não se compra apenas comida, sapatos, 

automóveis ou itens de mobiliário. A busca ávida e sem fim por novos 

exemplos aperfeiçoados e por receitas de vida é também uma 

variedade do comprar, e uma variedade da máxima importância, 

seguramente, à luz das lições gêmeas de que nossa felicidade depende 

apenas de nossa competência pessoal, mas que somos pessoalmente 

incompetentes, ou não tão competentes como deveríamos, e 

poderíamos, ser se nos esforçássemos mais. (Idem, 2001, p. 87) 

 

Conforme verificamos, na obra Resposta à pergunta: O Que é esclarecimento?, 

Kant reflete sobre a coragem de fazer uso do próprio entendimento e afirma que o uso 

público da razão deve ser continuamente livre e apenas ele – o uso público - pode 

realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, no entanto, 

muitas vezes, ser estreitamente restrito, sem, contudo por isso impedir notavelmente o 

progresso do esclarecimento. (KANT, 2005)  

Compreende, aliás, sob o nome de uso público da razão aquele que qualquer 

homem, enquanto sábio, “faz dela diante do grande público do mundo letrado.” Designa 

uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em certo cargo público ou 

função a ele conferido. Apresentam-se claros indícios, segundo ele, de que agora lhes 

foi aberto o campo no qual podem acessar livremente a trabalhar e tornarem 

progressivamente menores os empecilhos ao esclarecimento geral ou à saída deles, 

homens, de sua menoridade, da qual possuem a culpa. (Idem, 2005) 

Diante do uso público e o privado da razão, Bauman sobreleva o uso da razão. 

Cedo ou tarde, todas as ameaças, as naturais e as morais, se tornariam 

previsíveis e seriam prevenidas, obedientes que são ao poder da razão. 

O quão em breve isso aconteceria - isso dependeria exclusivamente da 

determinação com que os poderes da razão humana fossem colocados 

em uso. (BAUMAN, 2010, p. 106) 

 

Destarte, a partir de Kant, busca-se compreender o que vem a ser o 

esclarecimento para o indivíduo e a sua valoração para a maturidade individual e o 

desenvolvimento coletivo, no sentido de sair da menoridade com a busca em prol do 

esclarecimento. O patamar ideal poderia ser a incitação do pensamento livre que atua 

em retorno progressivamente no modo de sentir da sociedade, nos seus conflitos 

propriamente ditos. (KANT, 2005) 
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Na mesma esteira da dimensão do esclarecimento e da libertação individual, 

Bauman trata da emancipação, na obra Modernidade Líquida, trazendo um 

posicionamento de Herbert Marcuse sobre uma situação no pós Segunda Guerra 

Mundial, em que ‘a falta de uma “base de massas” para a libertação’ atuava no sentido 

de que um pequeno número de pessoas ansiava pela liberdade e não estavam preparadas 

a agir por isso. (BAUMAN, 2001, p. 23)  

Desse modo, para ele, a diferença entre liberdade subjetiva e objetiva acende um 

universo de questões, como a situação de o que se sente como liberdade não seja 

efetivamente uma liberdade ou o fato das pessoas poderem estar contentes com o que 

lhes cabe, ainda que isso permaneça longe de ser objetivamente aceitável.  Estando na 

escravidão, por exemplo, elas acabem por se sentir em estado de alforria, logo não 

provando o sentido de liberdade pura. “As pessoas podem ser juízes incompetentes de si 

mesmas, não querendo a liberdade e rejeitando a perspectiva da libertação pelas 

dificuldades que o exercício da liberdade pode ocasionar.” (Idem, 2001, p. 24-25) 

Ainda, refere-se ao “fim do ser humano como um ser social, marcado pelo seu 

lugar na sociedade que determina o seu comportamento e as suas ações.” Entra em cena 

“a definição estratégica da ação social não orientada por normas sociais” e “a defesa, 

por todos os atores sociais, de sua especificidade cultural e psicológica dentro do 

indivíduo e não mais em instituições sociais ou em princípios universais.” (Idem, 2001, 

p. 29) Assim, deve-se notar a imperiosa participação que os atores sociais – por 

exemplo, os da mediação - apresentam dentro do universo existente de normas sociais, 

como as leis que instituem tal prática mediática. 

Isso faz com que haja uma esperança voltada para o futuro, mesmo na seara 

judicial com a adoção de outra mentalidade institucional, para que o diagnóstico do “fim 

do ser humano como um ser social” não se opere de forma tão drástica nas relações 

continuadas, sobretudo. 

Conforme Bauman,  

(...) as comunidades passam a ser artefatos efêmeros da peça da 

individualidade em curso, e não mais as forças determinantes e 

definidoras das identidades. (...) estamos hoje engajados na “política-

vida”, somos “seres reflexivos” que olhamos de perto cada movimento 

que fazemos, que estamos raramente satisfeitos com seus resultados e 

prontos a corrigi-los. (Idem, 2001, p. 29-31) 
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Dentro dessa insatisfação e da reflexão sobre as nossas próprias ações na 

modernidade líquida, há o delineamento acerca das utopias iconoclastas, as quais estão 

presentes em outra ideia de vida possível. 

A aposta principal do utopismo iconoclasta é a possibilidade de uma 

realidade social alternativa, e não seu projeto preciso. Utopias 

iconoclastas presumem, de maneira aberta ou tácita, que a estrada para 

uma sociedade "superior" não passa pelas pranchetas dos projetistas, 

pelas tropas avançadas ou pelos contramestres do futuro. Ela passa 

por uma reflexão crítica sobre as práticas e crenças humanas 

existentes, desmascarando (para relembrar a idéia de Bloch) aquele 

"algo que está ausente" e, assim, inspirando a força motriz para sua 

criação ou recuperação. (Idem, 2010, p. 31) (grifo nosso) 

 

O que faz a modernidade líquida no século XXI, segundo ele, é ser 

(...) compulsiva, obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta 

com sede de destruição criativa - ou criatividade destrutiva, em nome 

da produtividade e da competitividade. Ser moderno passou a 

expressar o que significa hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda 

menos capaz de ficar parado. (Idem, 2001, p. 36) 

 

A sociedade vai dando forma à individualidade de seus membros, e os 

indivíduos formando o corpo social a partir de suas próprias ações na vida, enquanto 

seguem estratégias aceitáveis na rede social. Tal rede social tende a ruir quando o 

conflito impera de forma que os conflitantes não aprendem construir em conjunto 

soluções recíprocas, que é o propósito final pautado pela mediação e, que deveria se 

colocado em prática na área judicial, como no caso dos CEJUSCs. 

A sociedade moderna existe na sua atividade incessante de 

“individualização” – resignificada a todo o momento. O que garante a 

companhia de outros sofredores é enfrentar os problemas 

solitariamente e diariamente. Libertar as pessoas pode torná-las 

indiferentes, visto que o indivíduo é o pior inimigo do cidadão, isto é, 

o cidadão é uma pessoa que tende a buscar o seu próprio bem-estar 

através do bem-estar da cidade, enquanto o indivíduo tende a ser 

morno ou cético ou prudente em relação ao “bem comum” ou a uma 

“sociedade justa”. (Idem, 2001, p. 38-45)  

 

A partir da necessidade desesperada de “fazer parte da rede”, 

(...) a individualização chegou para ficar e toda a elaboração sobre os 

meios de enfrentar o seu impacto sobre o modo como levamos nossas 

vidas deve partir de reconhecer esse fato. O abismo que se abre entre o 

direito à auto-afirmação e a capacidade de controlar as situações 

sociais que podem tornar essa auto-afirmação algo factível ou 

irrealista parece ser a principal contradição da modernidade fluida – 

contradição que, por tentativa e erro, reflexão crítica e experimentação 
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corajosa, precisamos aprender a manejar coletivamente. (Idem, 2001, 

p. 46-47) 

 

Na obra Vida a Crédito, ainda sobre a modernidade líquida, traz uma perspectiva 

inevitável. 

Na fase inicial, a modernidade elevou a integração humana até o nível 

das nações. Antes de concluir seu trabalho, no entanto, a modernidade 

deve desempenhar uma tarefa ainda mais formidável: levar a 

integração humana até o plano da humanidade, incluindo toda a 

população do planeta. Por mais difícil e espinhosa que essa tarefa 

ainda possa se revelar, ela é imperiosa e urgente, porque, para um 

planeta de interdependência universal, trata-se, literalmente, de 

uma questão de vida (compartilhada) ou morte (conjunta). (Idem, 

2010, p. 93) (grifo nosso) 

 

Já sob a perspectiva de uma sociedade de consumidores – ante essa análise 

acima de uma interdependência universal -, Bauman traz a ótica crítica do desejo que se 

torna o seu exclusivo propósito, e 

(...) o único propósito não-contestado e inquestionável. Num mundo 

em que a gama de fins é ampla demais para o conforto e sempre mais 

ampla que a dos meios disponíveis é ao volume e eficácia dos meios 

que se deve atender com mais cuidado. O meta-meio é o mais 

importante dos meios, o meio de manter viva a confiança em outros 

meios e a demanda por outros meios. (Idem, 2001, p. 86) 

 

Vale lembrar o paralelo de Giddens com o apego e a confiança indiscriminados, 

aliando a ideia de consumidores vorazes por determinadas marcas, na dinâmica dos 

mercados, mas com o contínuo anseio por sempre mais. Discorre sobre a confiança. 

Neste ponto chegamos a uma definição de confiança. A confiança 

pode ser definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou 

sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou 

eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou 

amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos 

(conhecimento técnico). Em condições de modernidade, a confiança 

existe no contexto de: (a) a consciência geral de que a atividade 

humana — incluindo nesta expressão o impacto da tecnologia sobre o 

mundo material — é criada socialmente, e não dada pela natureza das 

coisas ou por influência divina; (b) o escopo transformativo 

amplamente aumentado da ação humana, levado a cabo pelo caráter 

dinâmico das instituições sociais modernas. (GIDDENS, 1991, p. 36) 

(grifo nosso) 

 

Nessa esteira, os consumidores, guiados pelo desejo, 

(...) devem ser “produzidos”, sempre novos e a alto custo, na medida 

em que o indivíduo expressa a si mesmo através das suas posses. O 

cuidado central diz respeito à adequação, a ter a capacidade de 
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aproveitar a oportunidade quando ela se apresentar, a estar sempre 

pronto. Na sociedade de consumidores individualizados, tudo o que 

precisa ser feito à la “faça você mesmo”. (BAUMAN, 2001, p. 89) 

 

Para a maioria das pessoas, na sociedade de consumidores, 

(...) os cuidados com a sobrevivência e o bem-estar têm sido 

"subsidiados" pelo Estado para atender os interesses, recursos e 

competências individuais. O que hoje se chama de "Estado de bem-

estar" é apenas uma geringonça para combater o resíduo de indivíduos 

sem capacidade de garantir sua própria sobrevivência por falta de 

recursos adequados. (Idem, 2010, p. 52-53) 

 

Continua ele, afirmando que “a obediência aos padrões tende a ser alcançada 

hoje em dia pela tentação e pela sedução e não mais pela coerção, aparecendo sob o 

disfarce do livre-arbítrio.” (Idem, 2001, p. 101) Tal livre-arbítrio não poderia ser, de 

fato, disfarçado, visto que essencial para o convívio dos indivíduos que, na verdade, 

deveriam ser seduzidos pelo desejo de emancipação, autonomia, conscientização. “A 

ação de escolher é mais importante que a coisa escolhida e só o desejar é desejável – 

quase nunca sua satisfação.” (Ibidem)  

O sociólogo não deixa de ponderar criticamente acerca da sociedade de 

consumidores, na obra Vida para Consumo, a qual representa o tipo de sociedade que 

(...) promove, encoraja ou reforça a escolha de um determinado estilo 

de vida e uma estratégia existencial consumistas, recusando, deste 

modo, quaisquer opções culturais alternativas. Todo mundo precisa 

ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação. O consumo é 

por vocação, além de ser um direito e um dever humano universal que 

não conhece exceção. Tal tipo de sociedade não reconhece diferenças 

de idade ou gênero nem tampouco distinções de classe. (Idem, 2007, 

p. 71-73) 

 

Enquanto o fazer de si mesmo um produto para ser vendido não é apenas o 

tornar-se um produto, e sim o objetivo a ser cumprido, convém construir um paralelo 

com a obra – Resposta à pergunta: O que é o esclarecimento? - de Kant trazida acima, 

quando afirma que o homem não consegue se libertar e, assim, o acesso à emancipação 

resta prejudicado. Isso porque, na qualidade de produto, o indivíduo perde a construção 

real da sua identidade e é colocado como único e exclusivo culpado pela vergonha que 

passa ou passará. As sociedades não podem ser colocadas como culpadas, apenas os 

indivíduos.  
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E conjugada a essa ideia de dificuldade de encontrar a liberdade genuína, vale 

ressaltar que a sociedade líquido-moderna de consumidores apresenta um novo pacto 

como sendo a liberdade de escolha. 

Liberdade de escolha implica, afinal, inúmeros e incontáveis riscos de 

fracasso. Muitos achariam esses riscos insustentáveis, temendo que 

pudessem exceder suas capacidades pessoais de lidar com eles. Para a 

maioria das pessoas, o ideal de liberdade de escolha do liberalismo 

político permanecerá um fantasma fugaz e um sonho vão. A menos 

que o medo da derrota seja mitigado por uma apólice de seguros 

emitida em nome da comunidade, uma apólice em que ela pode 

confiar e com que possa contar no caso de uma derrota pessoal ou de 

um golpe do destino. (BAUMAN, 2010, p. 57) 

 

 Nesse ínterim, vale frisar que o instituto da mediação justamente procura ter o 

objetivo aventado anteriormente: emancipar os indivíduos envolvidos no conflito 

mediante a tomada da consciência de seus próprios atos e de empatia ao outro por meio 

do diálogo, uma vez que nos casos de relação continuada, os envolvidos não querem ou 

não podem romper a relação. Assim, segundo Fernanda Tartuce, “a mediação é o meio 

consensual de tratamento do conflito em que uma pessoa imparcial e capacitada 

tecnicamente auxilia a comunicação entre as partes para que elas possam, a partir do 

restabelecimento do diálogo, encontrar formas produtivas de lidar com as disputas.” 

(TARTUCE, 2015)  

No que tange à importância do restauro da comunicação, vale trazer a lição de 

Fabiana Spengler e Theobaldo Spengler Neto. 

 Atualmente, a mediação vem sendo discutida, também, porque existe 

a preocupação de achar meios para responder a um problema real: 

uma enorme dificuldade de se comunicar; dificuldade esta 

paradoxal numa época em que a mídia conhece um extremo 

desenvolvimento. Nesse contexto, no qual a necessidade de 

comunicação se demonstra constante, permeado por partes que não 

conseguem restabelecer o liame perdido, rompido pelo litígio (cuja 

consequência é a necessidade de uma comunicação “mediada”), surge 

a mediação como uma outra forma de tratamento de conflitos que 

possa responder a tal demanda. (SPENGLER; SPENGLER NETO, 

2012, p.31) (grifo nosso) 

 

A dignidade da pessoa humana, um dos pilares da mediação, busca reconhecer 

esse poder de decisão entre as partes. Busca-se o empoderamento do indivíduo de forma 

que ele tome para si a consciência da sua responsabilidade na construção da decisão 

sobre o conflito. Dessa forma, podemos trazer uma resposta dada em conjunto pelas 
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mediadoras na ocasião das entrevistas, em que afirmaram que “o tribunal está 

oferecendo, através do CEJUSC, uma mediação para auxiliar as partes a resolverem os 

seus conflitos no sistema Multiportas no Judiciário.” 

 Para tanto, a mediação trabalha com alguns princípios importantes, tais como 

(...) da imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes, da 

oralidade, da informalidade, da autonomia entre as partes, busca do 

consenso, da confidencialidade e da boa-fé. A imparcialidade é 

essencial e corresponde a distância necessária que o mediador deve ter 

em relação aos envolvidos. Isso porque a imparcialidade demanda um 

comportamento de equânime tratamento (fairness) no sentido de 

garantir aos participantes a adequada oportunidade de fazer valer as 

próprias razões. (TARTUCE, 2015) 

 

A mediação como meio consensual que abrange a participação voluntária das 

partes, necessita que haja ao mesmo tempo a confidencialidade e a boa-fé.  A boa-fé 

consiste “no sentimento e no convencimento íntimo quanto à lealdade, à honestidade e à 

justiça do próprio comportamento em vista da realização” (TARTUCE, 2015) dos fins 

para os quais a mediação é direcionada. Logo, a boa-fé está ligada inteiramente à 

confidencialidade. O que costuma ser considerada uma das vantagens da mediação, pois 

o mediador deve ser visto como aquele em que os envolvidos possam expor suas 

situações sem a preocupação de obter prejuízos. Por fim, a mediação deve proporcionar 

isonomia entre os participantes, ou seja, igualdade de oportunidades para que ambos 

tenham as mesmas condições de participação durante todo o procedimento. 

A mediação, a partir da análise de Fabiana Spengler e Theobaldo Spengler Neto, 

é encarada como uma forma consensuada de tratamento do litígio, uma vez que 

(...) o terceiro mediador tem um poder de decisão limitado ou não 

autoritário, e que ajuda as partes envolvidas a chegarem 

voluntariamente a um acordo, mutuamente aceitável com relação às 

questões em disputa. Por isso, não se pode perder de vista a 

importância dessa prática em uma sociedade cada vez mais complexa, 

plural e multifacetada, produtora de demandas que a cada dia se 

superam qualitativa e quantitativamente. (SPENGLER; SPENGLER 

NETO, 2012, p.32) 

 

Inserida nessa sociedade multifacetada com demandas a serem superadas dia 

após dia, vislumbramos uma parte da entrevista com as mediadoras, que em resposta se 

havia um ambiente no juízo propício para a mediação, ponderaram que ainda há no 

Judiciário, muitos juízes resistentes, inclusive, e em todos os CEJUSCs – que possuíam 

conhecimento – costuma ser comum. 
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Assim, podemos vislumbrar que a pratica da mediação poderia consistir na 

restauração do diálogo entre os falantes, em especial no que diz respeito às práticas 

consumeristas. 

Conforme verificamos, a conciliação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, 

não desenvolve atividade condizente com a essência do instituto, no entanto a mediação 

em âmbito do CEJUSC, poderia se tornar uma alternativa, mesmo longe de sua essência 

extrajudicial, capaz de restaurar o diálogo entre as partes, em especial se os mediadores 

atuarem com base numa perspectiva discursiva e observando o cerne do instituto. Ou 

seja, que atuem de forma a não se deixar contaminar pelo sentimento de poder que 

emana do Judiciário enquanto superego da sociedade, conforme a visão de Maus (2000). 

Assim, mantendo-se eqüidistante das partes e atuando como facilitador e 

fomentador do diálogo, poderá funcionar o mediador como instrumento emancipador e, 

por conseguinte, influenciador e semeador, indireto, de boas práticas no comércio. 

Mister se faz, então, passarmos a analisar como se poderá viabilizar efetivamente a 

mediação em demandas consumeristas. 

 

3.1. COMO VIABILIZAR UMA EFETIVA PRÁTICA DA MEDIAÇÃO NAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO (CEJUSC E AOS DADOS) 

 

Desta feita, pode-se tratar um pouco sobre a equalização das partes no universo 

consumerista, que vem sendo tratado e incentivado desde as ondas renovatórias de 

acesso à justiça, assunto extremamente importante e sensível para a análise da prática da 

mediação na relação entre fornecedor e consumidor. “A intuição que se exprime na 

ideia da possibilidade de universalização das máximas quer dizer mais do que isso: as 

normas válidas têm que merecer o reconhecimento por parte de todos os concernidos.” 

(HABERMAS, 1989, p. 86)   

Assim, julgadores mais ativos podiam fazer muito para auxiliar os 

litigantes que não contavam com assistência profissional. Mesmo os 

críticos da época desse sistema reconheciam a necessidade de uma 

atitude mais ativa nos tribunais de pequenas causas. As modernas 

reformas também tendiam a promover tal atitude através da 

simplificação de algumas regras de produção de provas. Citam Taylor 

relatando que na Austrália geralmente as partes e o magistrado 

sentavam-se em torno de uma mesa de café e, muitas vezes, o próprio 

juiz telefonava a alguém que podia confirmar a versão de uma das 

partes. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 37)  
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No panorama do acesso à justiça para a defesa do consumidor, mais 

especificamente no que tange à aplicação da mediação, pode-se trazer à baila. 

A prática da mediação em situações que envolvam relação de 

consumo tem sido alvo de polêmica. Em face das medidas de proteção 

ao consumidor que se mostram na legislação brasileira, iniciativas de 

mediação de conflitos desta natureza, à primeira vista, parecem pouco 

eficazes. Isso porque a mediação traz implícito um procedimento 

que toma como ponto de partida a simetria entre os interessados 

num conflito, ou seja, a adoção de uma atitude de igualdade e 

equiparação de “armas” e papéis posicionais quando do início da 

construção da solução. A legislação consumerista, por sua vez, 

parte do pressuposto da inicial assimetria e estabelece, na forma 

de leis e regras, a proteção àquele que considera vulnerável e 

fragilizado: o consumidor. (HANSEN; SANTOS e SILVA, 2014) 

(grifo nosso) 

 

  A boa-fé, sublinhe-se, entra nesse cenário de defesa do consumidor através da 

positivação no Código de Defesa do Consumidor.  

A lealdade, o respeito e a honestidade são aspectos inerentes a moral 

e, portanto, não são privilégios das relações consumeristas e ainda, 

não são pertinentes apenas ao cumprimento das obrigações por 

parte dos fornecedores; mas por se tratar a compra e venda, bem 

como a contratação de serviços de relações negociais e como tais 

bilaterais, pressupõem, na categoria de expectativas recíprocas, 

direitos e obrigações pertinentes tanto a consumidores como a 

fornecedores. (Idem, 2014) (grifo nosso) 

 

Santos e Silva discorre que  

(...) a principiologia do CDC ganha importância ainda maior, à medida 

que a pretensão de sinceridade caracterizada pela boa-fé objetiva, a 

tentativa de harmonização entre fornecedor e consumidor através da 

simetria oriunda do reconhecimento da vulnerabilidade, a 

transparência e a educação tomam forma. Trata-se da discussão de 

uma verdadeira isonomia entre os agentes das relações e desta forma, 

direito fundamental básico reconhecido. (SANTOS e SILVA, 2014) 

 

Vale salientar outra vez a relação entre a sociedade e o Judiciário no entender da 

lógica positivista, que deve ser ressignificada para uma nova atualidade 

desburocratizante das instituições modernas, a fomentarem uma janela outra que encare 

o conflito diferente da forma de agora.  

Dentro da óptica positivista, tem-se que direito é o conjunto de leis 

que rege a vida em sociedade em um jogo no qual o Juiz é o grande 

definidor dos caminhos quando se tratar de lides. Do que vale a 

positivação da arbitragem, se boa parte dos indivíduos pouco a 

conhecem e muitos tem uma visão errada a seu respeito? O ethos faz 
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com que o indivíduo, via de regra, entenda o Judiciário e o juiz 

como aqueles únicos aplicadores da lei, de modo que os meios 

alternativos de composição de litígios, como arbitragem, mediação e 

conciliação, são deixados de lado. (Idem, 2014) (grifo nosso) 

 

Essa postura leva ao máximo a positivação “da ética, da moral e, sobretudo do 

direito, contribui para que a modernidade possa ser diagnosticada como a era da 

racionalidade instrumental, do individualismo ou egocentrismo, da burocratização, da 

eficiência a qualquer custo e do descrédito das possibilidades morais e éticas.” (Idem, 

2014) “Em suma: o outro lado da individualização parece ser a corrosão e a lenta 

desintegração da cidadania.” (BAUMAN, 2001, p. 46) 

Em Bauman, percebe-se, igualmente, o desmantelamento do Estado ao delinear 

a sua imersão, junto da sociedade como um todo, na concepção utilitarista. 

Se o Estado assistencial hoje vê seus recursos minguarem, cai aos 

pedaços ou é desmantelado de forma deliberada, é porque as fontes de 

lucro do capitalismo se deslocaram ou foram deslocadas da 

exploração da mão de obra operária para a exploração dos 

consumidores. E também porque os pobres, despojados dos recursos 

necessários para responder às seduções dos mercados de consumo, 

precisam de dinheiro - não dos tipos de serviço oferecidos pelo Estado 

assistencial - para se tornarem úteis segundo a concepção capitalista 

de "utilidade". (Idem, 2010, p. 39) (grifo nosso) 

 

Para Hansen e Silva, a mediação pode operar nas relações de consumo, 

necessitando novo olhar e atitude, como possibilidade de horizonte discursivo. Através 

da mediação, sendo aplicada em demandas consumeristas, podemos retratar o potencial 

do CEJUSC de Cabo Frio para operar contrafactualmente, na perspectiva do 

conhecimento do outro, do diálogo, do fomento à emancipação. 

Existe pertinência da mediação nas relações consumeristas, desde que 

a própria mediação seja ressignificada, ampliando a mera postura 

liberal ou utilitarista que muitas vezes povoa as justificativas 

apresentadas pelos seus defensores e arautos, algo que, aliás, também 

é observado com a arbitragem. (HANSEN; SANTOS e SILVA, 2014) 

(grifo nosso) 

 

Hansen faz uma constatação que paira sobre o íntimo de alguns “profissionais”, 

que pensam de forma instrumental. 

Certamente, no processo de facticidade da mediação e da arbitragem 

em nosso país, presentes estão iniciativas que encaram os referidos 

expedientes de resolução de conflitos exclusivamente como um 

negócio, apenas como uma forma de ganhar dinheiro num mercado 

saturado para quem busca sucesso profissional. E esses “novos 

profissionais” vão buscar amparo técnico e teórico em concepções 
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utilitaristas, capazes de dar retorno mercadológico com um mínimo de 

esforço e exigência de preparação. (HANSEN, 2011, p.118) 

 

Realiza uma prospecção se mantida tal postura desarrazoada. 

O problema de tal visão da mediação e da arbitragem é que, quando 

do exercício da atividade a que estas pessoas se propõem, atuando 

como mediadores ou árbitros, essas pessoas se defrontarão com um 

déficit de fundamentação e com uma profunda carência de parâmetros 

racionais (éticos, morais, jurídicos, antropológicos) capazes de dar 

sustentação e critério às decisões ou ações. Por conseqüência, tendem 

a atuar de forma casuística, subjetivista, com grande teor de 

relativismo, insegurança e instabilidade presente no seu desempenho. 

Isso gera perda de credibilidade que vai trazer consigo, no médio 

prazo, a redução do retorno pecuniário deste “negócio” e, no longo 

prazo, o que é mais grave e nefasto, o descrédito social com relação 

aos próprios mecanismos de resolução dos conflitos interpessoais. 

(Idem, 2011, p.118)  

 

Em prol da construção de uma ressignificação da mediação – baseada em 

contornos éticos, morais, jurídicos, antropológicos como apontado acima por Gilvan 

Hansen -, visa-se fomentar o empoderamento das partes dentro das relações de consumo 

para o ganho mútuo consciente através do incentivo ao diálogo. Porém, importante 

frisar a necessidade de emancipar as partes como um todo, não privilegiando somente o 

consumidor. 

Deve ser ressaltado que o cunho emancipatório do consumidor, 

proposto pelo Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo 

estabelecer a simetria entre consumidores e fornecedores, mas 

com todo o zelo de que os direitos dos fornecedores não sejam 

negligenciados, bem como que esse empowerment do consumidor 

não o coloque em posição privilegiada em relação ao fornecedor, 

ou seja, em uma inversão de valores, tornando o fornecedor 

vulnerável. (HANSEN; SANTOS e SILVA, 2014) (grifo nosso) 

 

A tentativa de se buscar um discurso simétrico entre consumidor e fornecedor 

pelo CDC tende a falhar na práxis, segundo Santos, pois “fornecedores de serviços e 

produtos cada vez mais buscam formas de despertar o desejo pelo consumo, 

potencializando a vulnerabilidade do consumidor em contrapartida à própria submissão 

deste ao mercado.” (SANTOS e SILVA, 2014) 

Temos uma simetria que ora é romantizada e pensada formalmente, 

mas que não se efetiva na prática, ora é forçada por imposição 

institucional, num paradoxal monitoramento do Poder Judiciário que, 

com sua “espada de Dâmocles”, paira sobre as “cabeças” dos 

litigantes submetidos à mediação. (Ibidem) 
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 A posição de Bauman parece rejeitar a ideia acerca da horizontalidade que seria 

um patamar ideal nas relações consumeristas, visto que os parceiros são reduzidos ao 

padrão de objetos de consumo. 

No modelo de uma “relação pura”, tal como nos mercados de bens os 

parceiros têm o direito de tratar um ao outro como tratam os objetos 

de consumo. Uma vez que a permissão (e a prescrição) de rejeitar e 

substituir um objeto de consumo que não traz mais satisfação total 

seja estendida às relações de parceria, os parceiros são reduzidos ao 

status de objetos de consumo.  

Uma “relação pura” centralizada na utilidade e satisfação é, 

evidentemente, o exato oposto de amizade, devoção, solidariedade 

e amor – todas aquelas relações “Eu-Você” destinadas a desempenhar 

o papel de cimento no edifício do convívio humano. Sua “pureza” é 

avaliada, em última instância, pela ausência de ingredientes 

eticamente carregados. (BAUMAN, 2007, p. 32) (grifo nosso) 

 

Bauman, de forma pontual, rebaixa a lógica humana a um campo irracional, 

justamente ligada à era da modernidade líquida do não- pensar, do não- agir, da falta de 

autonomia. 

Confrontada com esses problemas, a lógica humana corre o risco de 

falhar e ir a pique. Incapaz de reverter às irracionalidades que 

detectou no mundo para se ajustar à estrutura resistente da razão 

humana, ela corta-as do domínio dos assuntos humanos e as 

transporta para regiões inacessíveis ao pensamento e à ação dos 

homens. (Idem, 2010, p. 174) (grifo nosso) 

  

Hansen compartilha do entendimento acima de Bauman, corroborando a 

dimensão da razão esvaziada pelo raciocínio imperativo movido pela sagacidade, 

esperteza, astúcia. 

A mediação e a arbitragem surgiram como mecanismos alternativos 

de resolução de conflitos de interesses surgidos entre pessoas físicas 

ou jurídicas. Eles podem ser interpretados tão somente pela ótica de 

uma racionalidade instrumental-estratégica, como uma tentativa de 

tornar mais ágeis as decisões judiciais e desafogar os “operadores do 

direito” (termo pífio que retrata a degradação à qual gradativamente 

são expostos a esfera do direito e seus atores). Ou ainda como uma 

maneira de se construir poder, fama e fortuna para os que forem 

espertos e empreendedores. (HANSEN, 2011, p. 117-118) 

 

Insta retornar à ideia da mediação inserida numa perspectiva contrafactual em 

relação à expectativa de sinceridade desfeita na modernidade líquida. 

Entretanto, podemos encontrar na mediação e na arbitragem o 

ferramental favorável, primeiramente, ao resgate das instâncias de 

deliberação intersubjetiva no âmbito do mundo da vida; além disso, ao 

desenvolvimento, na sociedade, de instituições e parâmetros 
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normativos pautados em procedimentos democráticos e legitimados a 

partir de tais procedimentos; finalmente, à promoção de uma 

cidadania eticamente balizada em bases e procedimentos 

democráticos. (Idem, 2011, p. 118) 

 

E, para uma cidadania que chegue a tal patamar de forma prática, deve ser 

pautada no princípio da universalização, conforme elucida Habermas. 

Só é imparcial o ponto de vista a partir do qual são passíveis de 

universalização exatamente aquelas normas que, por encarnarem 

manifestamente um interesse comum a todos os concernidos, 

podem contar com o assentimento universal – e, nesta medida, 

merecem reconhecimento intersubjetivo. A formação imparcial do 

juízo exprime-se, por conseguinte, em um princípio que força cada 

um, no círculo dos concernidos, a adotar, quando da ponderação dos 

interesses, a perspectiva de todos os outros. (HABERMAS, 1989, p. 

86) (grifo nosso) 

 

E é a partir desse princípio, segundo Habermas, um princípio-ponte, que com 

sua fundamentação, torna-se apropriado avançar para a ética do discurso no que tange à 

recepção social em torno da nova positivação da mediação. 

Não devemos, contudo, confundir esse princípio de universalização 

com um princípio no qual já se exprima a ideia fundamental de uma 

ética do Discurso. De acordo com a ética do Discurso, uma norma só 

deve pretender validez quando todos os que possam ser 

concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto 

participantes de um Discurso prático, a um acordo quanto à validez 

dessa norma. (Idem, 1989, p. 86) (grifo nosso) 

 

Os sistemas peritos presentes na realidade judicial proposta pelo Conselho 

Nacional de Justiça e também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - mais 

especificamente ao implementarem a obrigatoriedade da mediação operacionalizada 

pelos CEJUSCs -, podem levar a judicialização massiva da mediação, o que “acende um 

sinal amarelo” para o desenrolar desse novo contexto e realidade  jurídicos.  

E, ao transformá-la em mais uma etapa do processo, sem, muitas vezes se 

preocupar com os objetivos basilares - já apresentados anteriormente nessa pesquisa – 

como, por exemplo, a busca pelo consenso ao invés da mera construção estatística de 

acordos, faz com que o aparato judicial mostre cada vez mais uma finalidade precípua 

da institucionalização da prática mediática seja pela diminuição de demandas ou pelo 

famigerado “desafogamento” do Judiciário. Tanto que isso foi também notado no 

decorrer das entrevistas no Fórum de Cabo Frio, que focaram muito no mote: 

“descongestionamento do Judiciário”. 
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Meirelles e Marques desenvolvem acerca da acepção entre Estado direcionado 

no pensar estratégico e a emancipação de fato. 

Vale a ressalva: não consideramos o Estado, em nenhum momento, 

como destinatário e possível beneficiário direto da mediação, tendo 

esta finalidade emancipatória do cidadão. Os possíveis resultados 

positivos da mediação para o Estado deveriam ser decorrentes do 

resgate da autonomia das partes envolvidas e não a diminuição dos 

processos e demandas diante do Judiciário. (MEIRELLES; 

MARQUES, 2012) 

 

Além disso, importante gizar que a mediação não tem, em nenhum momento, a 

finalidade de “desafogar” o Poder Judiciário, 

(...) nem se apresenta como solução única e plena para todos os 

problemas enfrentados pelos Tribunais. Sua principal finalidade é o 

reconhecimento e análise do litígio, promovendo o diálogo entre as 

partes e em decorrência deste a construção de um consenso, como 

fruto da ação comunicativa auxiliada pelo mediador e legitimado 

pelos mediandos durante todo o procedimento. (Idem, 2012) 

 

Prosseguem, desqualificando o Novo Código de Processo Civil, à época, ainda 

como projeto. A melhor escolha, de acordo com os autores, seria a mediação 

extrajudicial e pré-processual, poupando a institucionalização e burocratização do 

conflito, além do desgaste e gastos que este tipo de demanda costuma causar, para as 

partes, para o corpo social e para o Estado. 

Tal instrumento acarreta, sem dúvida um “desafogar” do Judiciário, 

mas não como objetivo primeiro, e sim como simples consequência, 

pois o conflito real existente entre as partes foi dissolvido, não 

restando à litigiosidade incontida que poderia, em futuro próximo, 

gerar mais um processo judicial. Entretanto, ao se mirar o Projeto de 

Código de Processo Civil percebe-se a inserção da mediação como 

método de composição dos conflitos judicializados, seguindo o 

discurso de ser uma forma de se resolver o problema da administração 

da Justiça. (Idem, 2012) 

 

Tal realidade pode acabar, por diversas vezes, criando situações em que o Estado 

nos traz expectativas próprias e essas não são similares ou não correspondem com as 

expectativas dos jurisdicionados – os concernidos efetivos das normas. Então como 

seria gerar confiança nos reais destinatários da norma e do instituto da mediação?  

Bauman aduz sobre a confiança, a qual se pode fazer um paralelo com a 

realidade do CEJUC de Cabo Frio de agora, ainda incipiente, mas que pode se 

desenvolver ante um novo olhar e atitude impetrado pelo Poder Judiciário. 
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Assim como o poder de sustentação de uma ponte é medido pela 

resistência de seu pilar mais fraco, e cresce com essa resistência, a 

confiança e a desenvoltura de uma sociedade são medidas pela 

confiança e pela desenvoltura de seu ponto mais fraco, e aumentam 

com o seu crescimento. (BAUMAN, 2010, p. 59) 

 

Embora tenha havido apenas uma sessão de mediação consumerista marcada até 

então, vale apontar que, apesar de todos os entraves causados pelo Judiciário, pode 

começar a operar uma série de mediações na seara aqui tratada, por exemplo, se for 

atendido o requerimento do Coordenador Geral por mais salas de mediação no tribunal. 

Isso pode causar um fortalecimento do instituto, caso sejam observadas as suas 

finalidades, é claro. 

Dispõe Santos e Silva, nesse sentido. 

Os problemas, então, não devem ser resolvidos de forma individual, 

mas sim com a participação de todos os que foram afetados por ele. 

Exige-se cooperação, sendo que as argumentações morais servem 

como base de reflexão para que se restaure o consenso abalado. 

(SANTOS e SILVA, 2014) 

 

Alicerçado na pesquisa qualitativa e quantitativa realizada no CEJUSC da 

Comarca de Cabo Frio, que demonstrou um conjunto fático embrionário e passível de 

melhorias, insta destacar que a apropriação da mediação pelo Poder Judiciário pode ser 

consonante com o que ocorrera com a conciliação no país, se as coisas não mudarem 

logo agora de início, se o Poder Judiciário não entender o seu real motivo de existência 

em tal panorama. 

A nível local, nota-se que o CEJUSC é muito embrionário ainda – em nível 

qualitativo e quantitativo -, conforme já averiguado, mormente em sede consumerista. E 

mais, que apesar de tentar promover um ambiente propício para a mediação, só há ainda 

uma sala e poucos funcionários envolvidos, o que deixa uma “janela aberta” para o 

futuro desse instituto. E é tão somente a mediação galgada com base no agir 

comunicativo que pode ser capaz de transformar o contexto fáctico da práxis para a 

geração da confiança na comunidade jurídica local.   
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CONCLUSÃO  

 

No presente trabalho, pôde-se perceber que pairam muitas questões atuais 

relativas à recepção em torno da mediação judicial, diante da positivação recente do 

Marco Legal da Mediação e do Novo Código de Processo Civil com a conseqüente 

colocação do instituto com viés impositivo, o que gerou certa inquietação, no deslinde 

da pesquisa, visto a essencialidade extrajudicial da mediação. 

Não que não haja a possibilidade de judicializar o instituto, tampouco que exista 

falta de vontade do Poder Judiciário em destravancar os conflitos sociais. Contudo, o 

contexto é modificado totalmente ante uma orientação muito clara colocada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, através do seu Manual de Mediação Judicial e Guia de 

Conciliação e Mediação, no intuito de “desafogamento” do Judiciário. 

Além disso, no proposto desde o início da pesquisa, houve uma aferição dos 

dados quantitativos e qualitativos do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Cabo Frio, em que foi possível perceber uma 

postura em prol da retirada da “carga” judiciária, também fruto da decorrência lógica da 

formação dos mediadores judiciais. 

Nas entrevistas, notou-se um ímpeto de atitude positiva por parte dos atores da 

mediação em relação à instalação e o desenvolvimento do novo CEJUSC para o 

impacto futuro na comunidade jurídica local, entretanto não se pode olvidar que todo 

início é dificultoso quanto aos reais resultados emancipatórios esperados dos envolvidos 

ao longo das mediações ali exploradas, inclusive as da seara consumerista, ante o objeto 

da pesquisa escolhido. 

Por conta disso, há ainda algum despreparo por parte dos funcionários e 

mediadores alocados no Centro e uma incongruência do espaço físico atual para a 

demanda, que, ao fim da pesquisa em julho de 2017, é menor do que se exigia em 

janeiro do corrente ano. Desse modo, existem adaptações a serem incentivadas pelos 

gestores públicos a fim de poder provocar uma confiança, em nível comunitário e 

individual, num sistema totalmente novo de realização de acordos ou não acordos. 

No que tange aos acordos, esses não devem trabalhar como finalidade máxima 

ao longo do processo mediático, visto que esse é puramente inebriado de outra 

perspectiva: a atenção a uma nova sensibilidade jurídica de construção de consensos. A 
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partir dos Juizados Especiais Cíveis, em nossa organização social, não foi razoável o 

produto formado, qual seja, um maniqueísmo atroz pela celebração de acordos forçados 

pelo Judiciário como um todo, que não procurou o estímulo à essência do instituto da 

conciliação. 

O cenário é duvidoso para a mediação se comparado ao que ocorrera e continua 

ocorrendo com a conciliação. Então, além de traçar paralelos teóricos entre os institutos 

e os seus escopos respectivos, resta delinear, com o tempo, e na prática, se a mediação 

judicializada passará a ser encarada como perspectiva positiva para o futuro, visto que 

seu cerne deve ser o empoderamento dos indivíduos. 

No entanto, se ao invés de tal empoderamento almejado em direção aos atores 

sociais e conscientes em conflito, acabar por empoderar-se mais o Judiciário? Essa é a 

dúvida principal diante do processo contínuo e visceral do Estado em monopolizar 

diversas situações à sua volta, a partir de uma lógica positivista arraigada em valores 

baseados no superego do Judiciário, como esboçado por Maus (2000). 

Vale lembrar que a competência para os Juizados Especiais é apenas relativa e, 

visto isso, é válida uma abordagem prospectiva do CEJUSC, em que esse pode 

funcionar como uma opção tanto para a realização de conciliações, como de mediações, 

inclusive prevista pelo CNJ em seu Manual de Mediação Judicial. 

Pude observar no CEJUSC de Cabo Frio que os resultados ainda são 

embrionários para serem traçados certos parâmetros, porém importante trazer como 

destaque a postura estratégica do Judiciário que, se mantida rígida, pode acabar 

prejudicando o desenvolvimento e o aprimoramento da mediação judicial, lembrando 

que o instituto possui essência extrajudicial. 

No primeiro capítulo, pôde-se conjeturar que na modernidade líquida, a 

superficialidade das relações e até o esgotamento da confiança podem resultar em 

litígios que ecoarão em sede de Poder Judiciário. Por isso, passamos a ponderar acerca 

do CEJUSC de Cabo Frio, escolhido como nosso campo de pesquisa para que possamos 

avaliar a recepção da mediação e se as demandas consumeristas estão sendo 

encaminhadas para lá e quais os resultados práticos podem ser verificados. 

No segundo capítulo, podemos ter acesso, conforme a Coordenação do CEJUSC, 

que 266 sessões foram agendadas a partir do dia 31/07/2017 e, que foram marcadas até 

o mês de fevereiro de 2018, totalizando um lapso temporal grande, até mesmo, 
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levantado pelo Coordenador do CEJUSC, que demonstrou inquietação devido à espera 

excessiva que as partes terão – cerca de 07 (sete) meses. O próprio coordenador afirmou 

que oficiou ao NUPEMEC um requerimento para as sessões de mediação receberem 

uma sala maior, pois isso aceleraria o andamento do que fora agendado e as partes não 

precisariam esperar até fevereiro de 2018. Será que o que veio para “desafogar” as 

demandas do Judiciário, estrategicamente delineado pelo Estado, não se tornará um 

elemento burocratizante também do sistema? 

No terceiro e último capítulo, passamos a uma ótica diferenciada, salientando 

outra vez a relação entre a sociedade como um todo e o Judiciário no entender da lógica 

positivista, que deve ser ressignificada para uma nova atualidade desburocratizante das 

instituições modernas, a promoverem uma nova porta que encare o conflito diferente da 

forma de agora. Ainda que tenha tido exclusivamente uma sessão de mediação 

consumerista marcada no CEJUSC de Cabo Frio aqui estudado, vale assinalar que, 

apesar de todos os entraves causados pelo Judiciário, pode dar início a uma série de 

mediações na seara aqui tratada, por exemplo, se for acolhido o requerimento do 

Coordenador Geral por mais salas de mediação no tribunal, por exemplo. Isso, embora 

pareça uma situação pontual, pode tomar uma proporção ainda maior gerando um 

fortalecimento do instituto, caso sejam observadas as suas finalidades, é claro. 

Infere-se que o Judiciário, ademais, pode se consolidar para além do que se 

espera dele, em direção a um estímulo do instituto da mediação de maneira a despertá-la 

no seio das comunidades jurídica e social. Tal fato pode promover um discurso linear 

horizontal na absorção de formas legitimadoras do consenso. Em virtude disso, o 

referido Poder Judiciário, que até então, não demonstrou posturas emancipadoras, pode 

figurar, através dos CEJUSCs, como um moderador de conflitos judicializáveis. A 

questão é se ele descobrirá em tempo a noção do potencial na práxis que o CEJUSC 

apresenta. 

Assim, permitiu-se concluir que, a hipótese foi confirmada em parte, pois no 

plano fático ideal, há ainda a possibilidade de um maior engajamento social e consciente 

em prol do instituto da mediação se fomentada de forma reflexiva e crítica a partir dos 

atores ali envolvidos. Note-se que o Coordenador do CEJUSC objeto de pesquisa, por 

exemplo, apesar dos entraves iniciais, mostrava-se um pouco incomodado com algumas 

limitações, como o fato de apenas uma sala estar disponível para a demanda crescente. 
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Então, pode ser um indicativo de que há um início de reflexão a partir desse local de 

fala para a deflagração de mudanças. 
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