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Resumo:

O presente trabalho se propõe a expor e analisar as transformações ocorridas com o
advento do novo Código de Processo Civil (CPC) e da Lei de Mediação no que diz respeito à
implementação da mediação como mecanismo de resolução de conflitos. Avanços e
retrocessos ocorreram a partir dos novos diplomas legais, tendo como principal
consequência uma mudança paradigmática na oferta e escolha dentre os meios de
resolução de conflitos.

Abstract:

This work intends to expose and analyze transformations occurred with the advent of the
new Brazilian Code of Civil Procedure and the Mediation Law with regard to its
implementation as a mechanism for conflict solving. Advances and setbacks occurred
from the new legal instruments, with the main consequence being a paradigm shift in the
supply and choice among means of conflict resolution.
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1. Introdução

O ano de 2015 pode ser considerado o ano da virada para o instituto da mediação no

Brasil. Com a aprovação do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015) e da Lei de Mediação (Lei 13.140, de 26 de junho de 2015), a mediação foi
definitivamente incorporada ao rol de meios de solução de conflitos aplicados aos litígios
em terras nacionais.

A Lei de Mediação, apesar de ter sido aprovada posteriormente ao novo Código de

Processo Civil ( CPC), entrou em vigência antes, pois teve vacatio legis de 180 dias,

enquanto que o CPC teve vacatio de um ano. Assim, a Lei 13.140 entrou em vigência

em 29 de dezembro de 2015, já o CPC, em 18 de março de 2016.

Ambos os diplomas legais foram, e continuam sendo, essenciais para que o Poder
Judiciário começasse a adotar de maneira sistemática e efetiva a mediação de conflitos. A
partir disso a mediação privada (extrajudicial) também ganhou impulso e destaque nas
discussões acadêmicas, além de um aumento de demanda.

Importante destacar que a Resolução 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
foi o embrião das políticas públicas envolvendo os meios adequados de solução de

https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun


conflitos, na medida em que já tratava da necessidade de se implementar outros
mecanismos de solução de conflitos, especialmente a conciliação e a mediação. Tal
resolução “dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”.

2. Princípios da mediação

Os princípios da mediação elencados no artigo 166 do Código de Processo Civil –
Lei 13.105/2015 – estão em rol não exaustivo e são eles: independência, imparcialidade,
autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada.

A Lei de Mediação, no artigo 2º, também traz os princípios da imparcialidade, oralidade,
informalidade, autonomia da vontade e confidencialidade, mas vai além, elencando
outros princípios, tais como isonomia, busca do consenso e boa-fé.

A imparcialidade é o princípio matriz da mediação e se caracteriza pela posição do
mediador equidistante e neutro entre os mediados (pessoas participantes da mediação).
Tal princípio, também afeto aos juízes, garante que não haverá tendência para qualquer
dos pontos de vista por parte do mediador.

Atualmente, mais recomendada que a imparcialidade é a multiparcialidade, pois o
mediador deve buscar a todo tempo que os interesses de todos sejam atendidos, na
medida e possibilidade da mediação.

A confidencialidade é a primeira regra ética do mediador. A garantia de que tudo que for
exposto mantenha-se confidencial é o que permite a construção do elo de confiança entre
mediador e mediados. Tal princípio diz respeito não só a terceiros como também aos
próprios envolvidos na medida em que há revelações feitas em sessões privadas que não
devem ser levadas ao conhecimento dos outros envolvidos. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 

166 do novo CPC tratam da confidencialidade e do dever de sigilo. Há garantia
legal de que o mediador não poderá depor a respeito dos fatos conhecidos via mediação.

A informalidade é o outro princípio da mediação que se caracteriza por ser a principal
diferença em relação ao processo judicial. Enquanto este é essencialmente formal, com
etapas preestabelecidas, registro e procedimentos rígidos, a mediação pode ser realizada
com plena liberdade procedimental. Isso significa que o número e duração das sessões,
assim como o intervalo entre elas para que as pessoas possam tomar decisões, é de livre
convenção entre o mediador e os envolvidos.

A oralidade, assim como a informalidade, é marcante na mediação, ou seja, trata-se de um
procedimento essencialmente oral em que o registro escrito é pouco utilizado, com
exceção apenas para a redação de um possível acordo. Não há registro de depoimentos,
produção e/ou uso de prova escrita. A base é o diálogo entre as pessoas caraterizado pela
possibilidade, a todo tempo, de se explicar oralmente o que não tenha sido bem
compreendido.

A autonomia privada é um princípio caro não só à mediação, mas também ao direito civil.
Tal princípio diz respeito à capacidade e à liberdade de cada cidadão em tomar a decisão
que lhe convém conforme a situação em que se encontra, ou seja, de maneira voluntária e
não sob coerção ou induzimento. A autonomia privada é fundamental não só no momento
de decisão sobre participar (ou não) de uma mediação, mas também nos momentos
subsequentes em que cada um dos envolvidos é protagonista nas decisões e acordos feitos
ao longo do procedimento. No âmbito do Poder Judiciário, há obrigatoriedade de se
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comparecer à primeira sessão de mediação, quando não houve recusa expressa pelas
partes, para que se conheça o procedimento. Contudo, essa obrigatoriedade não viola o
princípio da voluntariedade, pois permanecer no procedimento de mediação após a
primeira sessão é opcional para os envolvidos. A realização da pré-mediação só traz
vantagens ao informar as partes sobre o procedimento e os benefícios do instituto.

A flexibilidade é caraterística (e não princípio) importante da mediação e permite que o
mediador adeque o procedimento ao caso concreto conforme necessário, o que dependerá
do tipo de conflito, do estilo do mediador e do contexto em que estiver inserido. Até
mesmo o tempo de duração do procedimento varia de caso a caso, a depender da
complexidade da disputa e da escala do conflito.

Os princípios supradescritos formam a base da mediação, e justamente por isso estão

elencados tanto no novo CPC como na Lei de Mediação. A visão conjunta, isto é,
sistêmica dos princípios, é que permite compreender o que é a mediação em sua
profundidade, pois funcionam como regras estruturais dando coesão ao sistema.

O foco na mediação é que os mediados possam compreender as visões e perspectivas uns
dos outros, mesmo sem necessariamente concordar, mas entendendo que cada qual tem
sua lógica. Dessa forma, as pessoas participantes terão seus interesses discutidos e
explorados sem comprometimento e, para tanto, devem estar plenamente informadas
quanto aos seus direitos e ao contexto no qual estão inseridas.

Segundo Lisa Parkinson,

os princípios e limites da mediação têm como objetivo preservar sua integridade e proteger
aqueles que a utilizam. Tais princípios e limites diferenciam a mediação conduzida por
mediadores qualificados das práticas informais de mediação conduzidas por amigos ou
parentes.1

3. Distinção entre mediação e conciliação no CPC

O artigo 165 do diploma processual ( CPC) apresenta uma distinção entre as figuras do
conciliador e do mediador e, consequentemente, entre os institutos da mediação e da
conciliação, conforme se transcreve a seguir:

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior
entre as partes, poderá sugerir soluções para o 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.

Tal distinção nos parece saudável, pois a mediação no âmbito judiciário é uma prática
nova no Brasil. Em função disso, nem todos os profissionais estão familiarizados com as
características da mediação, que, num primeiro olhar, pode ser confundida com a

conciliação. A distinção trazida pelo Código de Processo Civil tem uma função didática
para que a prática mais antiga e já conhecida – conciliação – seja preservada e
diferenciada do “novo” mecanismo de solução de conflitos – a mediação.

Em contrapartida, segue a crítica de Diego Faleck à distinção prevista no novo CPC:
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Com a devida vênia, a previsão distanciou-se da realidade e da prática dos institutos. Existe
uma falsa premissa de que na mediação o mediador se abstém de qualquer ação interventiva,
sendo sempre e apenas um facilitador do diálogo das partes, que encontrarão suas próprias
soluções. Nessa linha, a contrapor-se à figura hipoteticamente pura do mediador, o conciliador
teria papel mais interventivo, e, portanto, a prerrogativa de (i) avaliar e manifestar sua opinião
sobre o mérito das alegações das partes e (ii) sugerir a opção de acordo. Na verdade e na
prática, avaliação e sugestão são questões de grau. Existem mediações mais facilitativas e mais
avaliativas, preponderantemente facilitativas, mas com elementos ou momentos sutis de
avaliação e sugestão, totalmente avaliativas e assim por diante. E podem existir conciliações
facilitativas, ou menos avaliativas, dependendo do caso concreto e do perfil do conciliador. (...)
Existe, sem dúvida, o desafio de se fornecer uma distinção entre a conciliação e a mediação. Ao

nosso ver, a conciliação se refere ao conhecido processo previsto no CPC/1973, art. 
277, praticado no âmbito judicial desde o momento na história em que o estudo dos
fundamentos, técnicas e estratégias da teoria da negociação e resolução de disputas, e dos
aspectos jurídicos, econômicos, psicológicos, sociais, humanos e estratégicos respectivos eram
pouco desenvolvidos ainda no Brasil e no mundo. (...) Com esse movimento, os institutos se
aproximam a cada dia. O que os difere é o aspecto histórico: um deles se refere a uma prática
forense histórica nacional – conciliação – e o outro – mediação – a uma releitura mais técnica e
moderna de uma atividade que tem o mesmo fim e natureza do que a conciliação: a facilitação
por um terceiro neutro de uma negociação de partes para resolução de uma disputa, em que
este não tem o poder de impor uma decisão para as partes.2

Assim, se por um lado a diferenciação feita pelo Código de Processo Civil tem um papel
didático tanto para os profissionais da área quanto para os usuários do sistema, por outro,
é importante aprofundar os conceitos e compreender que a mediação pode ter caráter

avaliativo e a conciliação caráter facilitativo, ou seja, as definições trazidas pelo CPC
são necessárias, porém não suficientes para a ampla compreensão de tais institutos.

A nova legislação que trata da mediação certamente deverá ser aprimorada pela

experiência e avaliação da prática dos mediadores. O Código de Processo Civil, como já
mencionado, exerce papel fundamental diferenciando a mediação da conciliação e a
doutrina brasileira também ajudará a aprofundar tais institutos, em prol de uma
construção conceitual aprofundada.

4. Os conciliadores e mediadores judiciais no CPC

O artigo 167 do diploma processual prevê um duplo cadastramento dos conciliadores,
mediadores e das câmaras privadas no cadastro nacional e, também, no respectivo
tribunal, sistema que mereceria ser simplificado e/ou integrado a fim de evitar o excesso
burocrático.

Esses cadastros deverão manter o registro dos profissionais habilitados com a necessidade
de se indicar a “área profissional”, exigência que restou um tanto vaga, pois não fica claro
se a previsão trata de ramos profissionais, como advocacia, psicologia, administração,
assistência social etc., ou do tipo de prática de mediação, tais como empresarial, familiar,
escolar ou comunitária. Ainda, se seria necessária indicação específica da área
profissional de atuação do mediador, como imobiliário, familiar, construção civil, planos
de saúde,etc.

Já a previsão do artigo 168 felizmente andou bem ao prestigiar o princípio da autonomia
da vontade, permitindo que mediadores não cadastrados pelo tribunal sejam escolhidos,
preservando a natureza consensual da mediação. Sabe-se que o principal fator para
contratação dos mediadores é a confiança das partes, além dos critérios objetivos, de que
o profissional é competente para efetivamente ajudá-las.
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O artigo 149 do CPC inseriu o mediador e o conciliador judicial no rol dos
auxiliares da justiça, assim como o tradutor, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o
regulador de avarias, juntando-se ao escrivão, oficial de justiça, perito, depositário,
administrador, intérprete.

De modo pouco razoável, o artigo 173 do mesmo diploma processual tratou da exclusão de
conciliadores e mediadores de forma muito mais rígida que qualquer outro auxiliar da
justiça, sendo evidente o exagero do legislador:

Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que: I – agir com dolo ou culpa
na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos
deveres decorrentes do art. 166, parágrafo 1º e 2º; II – atuar em procedimento de mediação ou
conciliação, apesar de impedido ou suspeito.

Além disso, não fica claro se o recadastramento seria possível para o mediador excluído.
Ora, não se considerou que mediadores e conciliadores não têm poder de impor uma
decisão às partes e que seu potencial de causar danos é bem menor que o dos peritos
judiciais, por exemplo, cuja penalidade é apenas sua inabilitação entre dois e cinco anos (

CPC, art. 158).

Segundo Cândido Dinamarco:

As atividades dos auxiliares do juízo são impessoais e, tanto quanto o juiz, não tem faculdades
nem se sujeitam a ônus na relação jurídica processual. Não há qualquer subordinação destes
para com as partes nem destas para com eles. No entanto, respondem por condutas dolosas ou
culposas que pratiquem no exercício de suas atribuições. Face à necessária imparcialidade com
que devem atuar, sujeitam-se à arguição de impedimento ou suspeição.3

Assim, o Capítulo III (do Título IV do CPC), denominado “Dos Auxiliares da Justiça”,
incluiu os mediadores e conciliadores entre os auxiliares da justiça – o que é tecnicamente
louvável, mas burocratiza tais atividades ao exigir duplo cadastramento; deu liberdade de
escolha aos usuários de tais institutos – outro aspecto louvável, mas previu a exclusão dos
profissionais de modo temeroso.

5. Formação e prática do mediador

Conforme o artigo 167, § 1º, do novo CPC, tem-se que:

Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade
credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em
conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado,
poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de
tribunal regional federal.

O Conselho Nacional de Justiça é o órgão responsável pelos parâmetros curriculares de
formação do mediador. Este, após frequentar curso com a carga horaria mínima indicada
e fazer as horas obrigatórias de estágio, está apto para atuar como mediador.

Porém, alguns percalços ocorrem nessa formação e experiência inicial profissional. Em
muitos casos, o mediador não possui experiência anterior em mediação, assim, o que é
observado no estágio funciona como “modelo” de atuação. Os estágios feitos nos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) e varas dos fóruns apresentam
uma gama variadíssima de modos de se conduzir uma mediação, tendo, inclusive,
mediadores pouco experientes ou com formação incompleta sendo observados pelos
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estagiários.

Até pouco tempo atrás, os mediadores que atuavam no Judiciário ou em CEJUSCs após a
formação mínima começavam a trabalhar contando apenas com a própria sorte. A
reflexão necessária e urgente a se fazer é qual será a experiência pela qual as pessoas
envolvidas num conflito passarão numa mediação judicial conduzida por esses
mediadores novatos e, porque não dizer, desamparados?

Porém, em janeiro de 2013 foi publicada pelo CNJ a Emenda 01 à Resolução 125/2010. Esta
trouxe a obrigatoriedade do estágio supervisionado, o que é essencial para um bom
processo de aprendizagem e formação. O acompanhamento feito pelo formador amplia as
possibilidades de discussão e reflexão a partir do que é observado. A supervisão nos
estágios tem sido feita de maneiras diversas pelo país afora; em São Paulo, há boas
experiências em que o professor/formador acompanha a mediação feita pelos alunos e, ao
final, discute o caso e a própria condução da mediação pelo aluno.

Importante salientar que a formação, teórica e prática, do mediador precisa ser contínua.
Lidar com as relações humanas é um desafio que obriga o mediador a estudar
constantemente, aprofundar-se na teoria e observar a prática tendo como premissa que
sempre é possível melhorar a sua atuação.

6. Lei muda a cultura?

“Os mediados, ao participarem da mediação, assumem a autoria das suas vidas, esforçam-
se para a coconstrução do entendimento, compartilham as responsabilidades e afastam a
litigiosidade, demonstrando a sua preferência pela tomada da decisão conjunta e
pacífica”.,4 conforme Lisa Parkinson, especialista em mediação familiar.

Nessa seara, o CPC traz importante estímulo à mediação, uma vez que a construção de
um acordo entre as partes passa a ser prioridade, conforme estabelece o artigo 694, ao
dispor que nas ações de Direito de Família todos os esforços serão feitos para a solução
consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras
áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. O estímulo à construção de uma
composição vai além, pois, a requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão
do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou à
atendimento multidisciplinar, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, a atuação de mediadores especializados, inclusive com outras formações
complementares, como psicólogos e assistentes sociais, é imprescindível, como bem
destacam Flávio e Fernanda Tartuce:

A mediação surge como importante técnica em tal contexto ao contemplar uma forma de gerir
conflitos com enfoque precípuo nas pessoas e em seus verdadeiros interesses. Tal método
promove uma abordagem mais profunda da controvérsia ao funcionar como um
acompanhamento das partes para que possam gerir seus conflitos e formular uma decisão
célere, ponderada, eficaz e satisfatória em relação ao impasse instalado. [...]

Com a facilitação do diálogo pelo mediador, os sentimentos das partes podem ser enfrentados e
compreendidos. Sendo-lhes permitido um espaço apropriado para a reflexão e o resgate de suas
próprias responsabilidades, os mediandos poderão separar os sentimentos dos reais interesses,
deixando para trás o passado e podendo se reorganizar para os tempos futuros.5

Tanto a Lei de Mediação quanto o Código de Processo Civil trazem uma clara e
pertinente preocupação com a mudança de cultura, promovendo a cultura da paz em
substituição à cultura do litígio, da guerra. Evidentemente, tal mudança demandará
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também uma mudança dos profissionais da área do Direito e até mesmo a alteração do
ensino das ciências jurídicas aos futuros bacharéis em Direito, notadamente na área
processual. O “advogado tubarão” não sobreviverá, a menos que acrescente às suas
habilidades ser um bom negociador ou mediador de conflitos.6 O próprio diploma
processual exige que as partes obrigatoriamente estejam acompanhadas de seus
advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação e mediação, para que esta
seja bem conduzida e orientada (artigo 695, parágrafo 4º).

Como bem aponta a Dra. Águida Arruda Barbosa,7 o grande ganho na regulação da

mediação pelo Código de Processo Civil foi colocar em prática a máxima de “educar
para mediar”. Os operadores do direito, inclusive os magistrados, estão sendo obrigados a
estudar a teoria da mediação, seja para encaminhar as partes em conflito, seja para
rejeitar as hipóteses de audiência de mediação. Finalmente a comunidade jurídica
brasileira está sendo obrigada a reconhecer esse meio de acesso à Justiça.

Conforme o artigo 696 do novo Código, a audiência de mediação e conciliação poderá
dividir-se em tantas sessões quantas forem necessárias para viabilizar a solução
consensual. No entanto, em nossa prática na capital paulista não é o que se tem visto, pois,
mesmo quando ambas as partes manifestam seu interesse na mediação, não há proposta
de designar uma próxima sessão, preferindo os mediadores fazer uma sessão que dure
mais de duas horas e encerrá-la no mesmo dia, remetendo os autos de volta ao juiz.

Outro ponto a ser considerado é que a cultura da mediação ainda não prosperou entre
todos os juízes, conforme apontado em recente entrevista ao ConJur8 pelo juiz Ricardo
Pereira Junior, integrante do NUPEMEC e coordenador do CEJUSC Central e do Posto da
Fazenda Pública do TJSP, informando que a maior parte dos juízes ainda não tem
mandado os processos para conciliação e alegam, nos despachos, falta de estrutura física,
“o que não é verdade”, diz. Os CEJUSCs contam com estrutura e mão de obra crescente
(foram quase 4.000 profissionais formados e cadastrados até o final de 2016 nos CEJUSCs
do TJSP), ainda que baseada no trabalho voluntário dos mediadores e conciliadores.

Segundo Pereira, os juízes têm resistência, pois não conhecem os bons resultados dos
procedimentos e acreditam que a movimentação de cartório e partes demanda um tempo
que não vale a pena. “Acabam utilizando o sistema de sempre, sentenciar. [Em São Paulo]
temos um quarto dos centros do país e os juízes infelizmente não fazem essa opção. Com o

novo Código de Processo Civil alguns começaram a aderir com mais frequência, mas
ainda é abaixo do desejado”, conta.

Mudança positiva trazida pelo novel diploma processual é a possibilidade de a resposta do
requerido ser ofertada no prazo de 15 dias, sendo o termo inicial a data da audiência de
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte
não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição (artigos 697 e 335). Tal
medida diminui a litigiosidade entre as partes, uma vez que o requerido pode comparecer
à audiência com seu advogado antes de elaborar a contestação, estando de fato mais
propenso a construir uma solução consensual do que estaria após preparar sua resposta.

O Código de Processo Civil trouxe inovação no sentido de arrefecer os ânimos das
partes ao determinar que o Mandado de Citação deverá estar desacompanhado de cópia
da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo
(artigo 695, § 1º). É compreensível esse estímulo à cultura da paz, porém essa falta de
comunicação acaba por ter efeito contrário ao desejado, principalmente se o requerido se
sentir surpreendido pela ação judicial. “Além disso, parece existir uma contrariedade ao
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dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, que é um dos princípios do novo
CPC [...]. Como fazer um acordo sem se ter uma noção mínima daquilo que está sendo
pleiteado?”, como bem questiona Flávio Tartuce.9

O artigo 174 do Código de Processo Civil inclui a participação do Estado no movimento
pela consensualidade. Sendo o Estado o maior litigante do país, sem dúvida esta iniciativa vem
em boa hora. [...] Contudo a previsão de colocar a Administração Pública para participar de
procedimentos de solução consensual de controvérsias envolve a discussão de questões
complexas, “entre as quais o conceito de responsividade (accountability), conflitos de legalidade
administrativa, conflitos entre interesse público e interesses privados [...]. Sem o
enfrentamento de tais questões e as demais evoluções pertinentes, e concomitantes, os avanços
trazidos pela previsão podem se tornar letra morta.10

No término da Seção destinada aos mediadores e conciliadores judiciais, o CPC traz a
ressalva de que suas disposições não excluem outras formas de conciliação e mediação
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de
profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica, sendo
que os dispositivos se aplicam, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e
mediação. Nesse sentido, importa lembrar que tramita no Congresso Nacional o PL

7.169/2015, que trata sobre mediação e mediadores extrajudiciais e o CPC tem
incidência na atuação de jurisdicionados em juízo.

É importante relembrar que quando a Lei de Arbitragem foi publicada em 1996 também
houve ampla discussão sobre mudança de cultura. O que ocorreu àquela época, e hoje se
repete, é que cada lei nova não muda (sozinha) a cultura litigante, mas serve como ponto
de partida. A soma da lei que instituiu a arbitragem e a da mediação com as políticas
públicas é que possibilita a mudança de cultura. A primeira porta em que a população
bate é o Poder Judiciário e os centros como CEJUSCs, assim, cabe a eles ofertar à população
as opções “novas” de resolução de conflitos implementadas via diplomas legais. Como bem
aponta a Dra. Águida de Arruda Barbosa:

Este sistema de jurisdição está esgotado e precisa de uma renovação adequada à nova
mentalidade, aos novos valores do jurisdicionado do século XXI. E a mediação é o caminho para
introduzir um novo paradigma como acesso à ordem justa. Sob este aspecto, pode-se dizer que
as normas que visam à regulação da mediação, mesmo que ainda distantes do ideal de justiça,
representam os primeiros passos de uma grande caminhada.11

7. Mediação como solução para o Poder Judiciário?

Desde a criação do Setor Experimental de Conciliação do Fórum João Mendes, em 2004,
passando pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça e chegando, finalmente, à

Lei de Mediação e ao novo Código de Processo Civil, a mediação tem sido vista por
setores do Poder Judiciário como a grande panaceia que vai desafogar a fila e colocar os
processos em dia. Em nosso entendimento, entretanto, a mediação não visa pura e
simplesmente a obtenção de um acordo, mas, sim, como bem pontua Fernanda Tartuce, “a
atingir os interesses e as necessidades das partes envolvidas, estimulando a aproximação
e o diálogo entre as partes”.12

Portanto, de largada, a mediação vem para atender às necessidades das pessoas – mas não
tem o condão de desafogar nada, até porque ninguém pode ser obrigado a se submeter ao
procedimento da mediação.

É preciso muito cuidado ao se falar em “desafogar o judiciário”, termo esse que poderia ser
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substituído por “auxiliar”, ou mesmo “complementar” o judiciário, ao se tratar de
administração de conflitos. Não se deve pensar simplesmente que o número de processos deve
diminuir porque não há estrutura que atenda bem tamanha demanda, mas principalmente
porque a resposta do Judiciário, em muitos casos, acaba por não cumprir sua função de
resolver os problemas das pessoas, de forma equânime e efetiva. Assim, a grande e importante
questão é o quanto o trâmite do processo e posterior decisão judicial resolvem, efetivamente,
alguns determinados conflitos entre as partes. Podemos dizer que a pacificação dos conflitos é
realmente alcançada na resposta judicial às demandas? O verdadeiro objetivo final, ou seja, a
resolução, e consequente pacificação do conflito é a regra nas demandas impetradas junto ao
poder judiciário? Para que isso ocorra é importante que se dissemine a ideia de acesso à ordem
jurídica justa também por outros meios que possam pacificar os conflitos e dar uma resposta
satisfatória a todos.13

Ainda, alguns advogados têm percebido que a mediação tem sido usada para cometer
abusos, pois, caso seja designada a audiência de conciliação/mediação, o prazo da
contestação só começará a fluir a partir do dia seguinte da última audiência frustrada

(artigo 335, I, do CPC/2015), previsão interessante para evitar atos processuais
desnecessários, porém que vem sendo utilizada como subterfúgio para abusos e
deslealdades processuais.

Conforme escreve Marcelo Mazzola, uma vez que a audiência de mediação só não será
realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse,

Alguns réus vêm adotando a prática de informar, por petição, o interesse no ato processual, ou
simplesmente se omitir, mesmo já sabendo de antemão que não têm qualquer interesse na
composição consensual. Fazem isso, de forma velada, para postergar o início do prazo da
contestação. Não raro, notamos, nas audiências de mediação, que a parte ré comparece e
permanece calada, não demonstrando o menor interesse em cooperar e evoluir na busca da
construção do consenso. Certa feita, o advogado de um dos réus disse que estava ali somente
para “ouvir” a parte autora, que, pasmem, já havia declinado expressamente nos autos seu
desinteresse pela audiência de mediação, em razão das tentativas extrajudiciais frustradas.14

Resta evidente que não se pode permitir que a audiência de mediação se transforme em
“mecanismo de procrastinação e odioso álibi para comportamentos desleais, ímprobos e

anticooperativos, sob pena de ferir a lógica do sistema e a própria mens legis do 
CPC/15”, como bem aponta Mazzola. Até porque o Código determina, já em seu artigo 1º,
que o processo civil passará a ser “[...] ordenado, disciplinado e interpretado conforme os
valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa
do Brasil” de 1988, sendo que aquele que participar do processo de qualquer forma deverá
se comportar de acordo com os ditames e limites da boa-fé processual, conforme previsão
expressa no artigo 5º.

Tendo em vista a obrigatoriedade das audiências de mediação, causa preocupação o
número de profissionais cadastrados pelo Conselho Nacional de Justiça, conciliadores e
mediadores que estão aptos a facilitar a negociação de conflitos em processos judiciais e
extrajudiciais. Disponível para a população de todo o país, que pode escolher o conciliador
ou mediador de seu interesse, o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores
indica os profissionais e seus e-mails, além de um minicurrículo. A listagem é separada
por Estado e já conta com cerca de três mil integrantes, entre conciliadores, mediadores e
profissionais de Câmaras privadas.

Estão cadastrados em torno de mil conciliadores de sete Estados e do Distrito Federal. São
Paulo tem 794 conciliadores inscritos; Goiás, 129; Distrito Federal, 24; Rio Grande do Sul,
21; Sergipe, 13; Rio Grande do Norte, 11; Paraíba, 5; Rio de Janeiro, 3. De se notar que o
número de mediadores cadastrados é quase o dobro do de conciliadores. Atualmente, há
1.747 mediadores cadastrados de 13 Estados, além do Distrito Federal. São Paulo e Goiás
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têm, respectivamente, 1.155 e 206 mediadores cadastrados. Em ordem decrescente vem,
ainda, BA (130); RS (83); MG (77); RJ (37); SE (19); DF (13); PA (11); RN (6); PB (5); PE (2); CE
(2) e AC (1) – de se notar que outros 12 Estados não possuem representante no Cadastro.15

Portanto, ainda que haja expectativa para que a mediação encontre solução e,
consequentemente, permita a extinção de grande número de processos, com essa
quantidade de profissionais não será possível alcançar esse pretensioso objetivo. E isso
sem mencionar que no Estado de São Paulo os mediadores e conciliadores que atuam nos
CEJUSCs continuam trabalhando voluntariamente e, portanto, toda essa estrutura se
baseia nesse custo mínimo, desatrelado da realidade. Se a intenção é que a mediação seja
reconhecida como ferramenta eficiente, há que ser exercida por bons profissionais e não
apenas por abnegados voluntários.

8. Mediação sem advogado

Conforme previsão expressa no artigo 695, § 4º, as partes devem, obrigatoriamente, estar
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação e
mediação, em atenção ao postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa,
também considerando que o advogado e o defensor público são indispensáveis à
administração da justiça.

É fundamental que os mediados estejam acompanhados de advogado na mediação
judicial. A decisão sobre um possível acordo a ser celebrado acarreta várias
consequências jurídicas que, muitas vezes, são desconhecidas das pessoas envolvidas no
conflito. Por isso é tão importante ter o advogado para esclarecer os prós e contras de cada
parte do acordo.

No âmbito privado, quando a mediação se estende por várias sessões, a assistência
jurídica é imprescindível, mas não a presença física do advogado durante todas as sessões
de mediação. Os mediados podem comparecer a algumas sessões sem a presença do
advogado, desde que antes de assinar o acordo ou tomar qualquer decisão tenham
assistência jurídica do advogado.

Seja na esfera judicial ou privada, o advogado precisa conhecer o instituto da mediação
para estimular a participação do seu cliente, bem como para poder se comunicar com o
outro patrono, de maneira não adversarial, na redação conjunta do acordo construído.

9. O risco do acordo como índice de sucesso

Em 2016, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça conseguiu revelar os índices de
conciliação dos tribunais brasileiros por ramo de Justiça. De acordo com o relatório Justiça
em Números 2016 (ano base 2015),16 em um universo de 27,2 milhões de processos, foram
finalizados de maneira autocompositiva 2,9 milhões de ações (11%).

Nos números do CNJ São Paulo também é um exemplo desse fenômeno, que já vinha
sendo esperado pelos magistrados, segundo a Agência CNJ de Notícias.17 Na comparação
de 2015 com 2016, foi percebido um aumento de 24% no número de audiências de
conciliação em processos judiciais. Em 2015, foram 19 mil acordos; já em 2016, foram 26
mil, aproximadamente. Na área de Direito de Família, em que a mediação encontra um
importante espaço de trabalho, esse número foi ainda maior. De 36 mil acordos
homologados no ano de 2015, esse número passou para 50 mil no ano seguinte,
representando um aumento de 27%.

É fato que o novo CPC representa um avanço, pois permite que o cidadão tenha acesso

https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun


à resolução de seus conflitos de maneira mais humana e célere, no entanto resta saber se
de fato houve uma solução que atendeu aos interesses dos jurisdicionados, se obtiveram
uma composição satisfatória; se as obrigações assumidas foram cumpridas, pois na
avaliação quantitativa perde-se de vista a qualidade da mediação (e da conciliação, já que
os números do CNJ não fazem distinção) e não há índices informando a propositura de
ações de Execução ou Cumprimento de Sentença derivadas dos acordos obtidos.

Também é fundamental enfatizar que o acordo não é o objetivo primordial da mediação,
ao contrário da conciliação. E por isso medir o sucesso da política pública pelo número de
acordos celebrados pode ser temeroso ou até errôneo. O acordo na mediação pode ser
considerado “a cereja do bolo”, ou seja, se estiver presente, ótimo, mas sua ausência não
invalida nem diminui o valor do que foi realizado. Segundo Juan Carlos Vezzulla:

É importante ressaltar que a mediação não deve ser confundida com a conciliação nem com o
objetivo de conciliar, que remete mais a procedimentos nos quais o que se deseja é poder
chegar a um acordo negociado por meio de concessões mútuas. Na mediação, seus objetivos e
meios são outros. Procuramos conseguir cooperativamente a programação do futuro da relação
entre os participantes, que atenda todas as necessidades em jogo, com a consciência da
responsabilidade mútua.18

Assim, espera-se que não se confunda a mediação com uma indústria de fazer acordos,
pois não é disso que se trata.

10. Conclusões

Desse modo, é possível concluir que tanto a Lei de Mediação quanto o novo Código de
Processo Civil podem significar avanços e retrocessos. Para que o leque de opções na
resolução de conflitos permaneça aberto com a implementação efetiva e qualitativa da
mediação no Brasil, é preciso que o avanço seja criterioso, pois, caso contrário, ensejará
em retrocesso.

Em vista disso, para que se tenha avanço e não retrocesso, é preciso conhecer os riscos
que se corre.

Como já mencionado, a boa prática da mediação no Poder Judiciário será decisiva para
adesão da população a esse meio de solução de conflitos. Com a experiência de boas
práticas, as vantagens da mediação poderão ser conhecidas e acessíveis com demanda
crescente. É preciso cautela nesse sentido, pois, por outro lado, se a mediação oferecida
não tiver a necessária qualidade, poderá ser rejeitada pelos jurisdicionados, e este é um
perigo de fato.

Diretamente relacionada às boas práticas está a formação do mediador. Tanto a teórica
quanto a prática devem ser continuadas e supervisionadas, pois a reflexão e a avaliação
feitas pelo formador (mediador experiente) são fundamentais para o aprimoramento do
trabalho.

Outro risco é que os operadores do direito não incorporem definitivamente o uso da
mediação em suas práticas. Como já apontado, há também que se considerar que a maior
parte dos juízes na Capital paulista ainda não aderiu à mediação e não envia processos
para os CEJUSCs. É preciso um trabalho de conscientização dos juízes para que
efetivamente experimentem as vantagens das audiências de mediação e conciliação
conduzidas por terceiros capacitados.

A mediação é meio de acesso à Justiça – e isso não significa necessária nem
exclusivamente acesso ao Poder Judiciário. O uso sistemático da mediação poderá ter
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como consequência a ampliação desse sistema, uma vez que privilegia as relações
interpessoais e transforma o paradigma “ganhador/perdedor” que ainda hoje norteia o
Judiciário. A mediação nos aproxima do ideal de Justiça e dos novos valores hoje presentes
na sociedade civil, baseada na livre e autônoma vontade do sujeito de direito.

O esforço para que o novo CPC e a Lei de Mediação representem um real avanço para
os meios de resolução de controvérsias não é, nem será, pequeno. Capacitação de
excelência, formação continuada, busca por boas práticas, mudança de cultura,
conscientização dos juízes e advogados são condições importantes, mas não suficientes.

É preciso dar voz a quem vive o conflito. Colocá-lo no centro da mesa com poder decisório.
Ouvi-lo com todos os sentidos. Fazê-lo acreditar que sua história não é apenas mais uma
demanda. A partir disso é possível pensar em justiça. Justiça em sentido amplo, ou melhor,
amplíssimo.
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