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RESUMO

Esta pesquisa, realizada no âmbito de um projeto de iniciação científica, busca analisar, através de trabalho de campo, como o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro está implementando as audiências de conciliação e de mediação, introduzidas como ato processual obrigatório no Novo CPC 
(art. 334). O recorte desta pesquisa, focada nas audiências do art. 334, decorre da constatação empírica e da hipótese metodológica de que, 
embora o legislador tenha enfatizado a importância da mediação e da conciliação no Novo CPC na busca de um processo mais consensual, os 
atores do processo, por sua vez, vêm oferecendo resistências e boicotes à realização dessa audiência que, nas práticas, têm sido consideradas 
como um retrocesso na luta pela celeridade processual. A abordagem da pesquisa destaca o binômio “celeridade e efetividade”, eis que se 
observou uma aparente contradição entre o discurso jurídico idealizado em favor dos meios alternativos de administração de conflitos e as 
práticas judiciárias que parecem reduzir esses métodos a atos processuais burocratizados. Apesar de tais métodos serem considerados formas 
mais humanizadas de administração de conflitos, as suas práticas e a análise da legislação parecem sugerir que, de fato, os institutos têm outra 
finalidade, voltada a colaborar com a gestão de um acervo inadministrável de processos, demonstrando que o seu propósito tem sido 
prioritariamente focado em esvaziar as prateleiras dos Tribunais. Sendo assim, se de um lado, o legislador parece estimular a cultura do consenso 
e os discursos normativos são entusiastas do método, de outro, a prática tem mostrado certa reação a essa nova ideologia processual, com a 
justificativa de que a celeridade processual não pode ser comprometida pela tentativa de fomentar o diálogo entre as partes envolvidas. O fato de 
ser obrigatória a realização da audiência não deveria permitir que fosse deixada a critério do juiz a sua designação, entretanto, a observação 
incipiente das práticas judiciárias vem sugerindo falta de uniformização nos procedimentos da referida audiência, resvalando em certa 
discricionariedade na sua designação, cabendo ao magistrado definir quais casos serão submetidos à conciliação e que casos são submetidos à 
mediação, havendo magistrados que marcam a audiência e outros que não. Assim, não obstante a preocupação dos teóricos e do legislador em 
conceituar e distinguir os institutos, no art. 165 do CPC, na prática, a distinção dos institutos é um tanto nebulosa. Tal fato é interessante porque, 
a rigor, os institutos são distintos não apenas conceitualmente, mas há diferença substancial entre os procedimentos: a audiência de conciliação, 
por exemplo, é pública, enquanto que as sessões de mediação são sigilosas, conforme artigos 2°, VII e 30 da Lei n° 13.140/2015. Os resultados da 
pesquisa ainda são incipientes, mas foi possível perceber alguns contrastes entre normas e práticas e a relevância metodológica do trabalho de 
campo. A pesquisa permitiu verificar: 1) a importância da pesquisa empírica para identificar aspectos do processo que a doutrina não privilegia; 2) 
a ausência de consenso sobre os conceitos de mediação e de conciliação e, por conseguinte, a falta de critérios objetivos para submeter conflitos 
a um ou a outro tratamento, deslocando para o julgador a escolha do método a ser utilizado em cada caso concreto; 3) o boicote empírico à 
realização das audiências do art. 334 do NCPC, em nome da celeridade processual; 4) o entendimento de que o consenso é pouco útil ao 
processo, pois posterga a decisão do juiz; 5) a percepção de que, não obstante o prestígio proporcionado pelo CPC aos meios consensuais de 
solução de conflitos, a cultura do litígio ainda prevalece. O prosseguimento da pesquisa certamente trará mais dados que permitirão novas 
reflexões, mas, até o momento, já se percebem contrastes e perplexidades indicativos de que o mundo das práticas nem sempre reflete o 
discurso das teorias.
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