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RESUMO

O presente trabalho é resultado de pesquisa em andamento, através da qual objetiva-se analisar a formação e capacitação, e os desafios e 
perspectivas do campo de trabalho e da atuação dos mediadores no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa se desenvolve a partir de duas 
metodologias de pesquisa: a primeira, bibliográfica, consistente na revisão de textos sobre o tema, bem como de leis e resoluções. A segunda, de 
pesquisa empírica, de cunho qualitativo, através de: (a) observações feitas nas atividades desenvolvidas em um Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) no âmbito do estado do Rio de Janeiro e de (b) entrevistas com os mediadores judiciais que atuam nos CEJUSCs. A 
mediação, mesmo estando sujeita às diferentes disputas de sentido no campo de uma atividade prática, possui elementos de inteligibilidade 
organizados em torno de certa forma adequada de solução de conflitos, em que um terceiro imparcial (mediador) atua como facilitador do 
diálogo entre as partes que estão em litígio (mediandos), para que elas próprias possam chegar a um acordo, alcançando termos em comum para 
todos. Desta forma, é interessante olhar com atenção para o profissional que irá atuar como mediador, pois ele vem sendo submetido a um 
processo de formação responsável por uma socialização em torno de visões, representações e práticas dessas diferentes variáveis e formas de 
compreensão da mediação (acordista, transformativa, etc.). No Brasil, a regulamentação da mediação teve início em 2010, com a publicação da 
Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trouxe também regulamentação sobre os mediadores judiciais, por meio do Anexo I 
(Diretrizes para os Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento). Em 2015, o texto original sofreu alteração tendo em vista a publicação do Código 
de Processo Civil e da Lei de Mediação, que vieram regulamentar e implementar a mediação como uma forma de solução de conflitos judicial e 
extrajudicial. O CNJ determinou então que os cursos de formação de mediadores judiciais seriam compostos por duas etapas: 1) etapa teórica, de, 
no mínimo 40h/aula; 2) etapa prática, em que o aluno deve cumprir 60h em atividades práticas (observação, co-mediação e mediação 
supervisionada). No entanto, através da pesquisa empírica, a partir da análise de entrevistas realizadas com mediadoras judiciais, foi narrado por 
elas algumas dificuldades e desafios para realizar a capacitação, bem como para a atualização constante. Após diversos cursos oferecidos pelo 
Tribunal de Justiça, atualmente só é oferecida capacitação nas comarcas em que serão instalados os CEJUSCs, isto é, não há oferta de cursos para 
outras Comarcas. As mediadoras narram que, além disso, há ausência de divulgação do início e matrícula dos cursos e que muitas não 
conseguiram fazer o curso oferecido pelo Tribunal. No âmbito do estado do Rio de Janeiro elas afirmaram que há um crescimento da oferta de 
cursos de capacitação por instituições privadas, sendo certo que o desafio é o valor dos cursos, em média de quatro mil reais. Outro desafio 
narrado pelas mediadoras é a exigência do CNJ de atualização constante visto que atuam de forma voluntária nos CEJUSCs, não tendo qualquer 
contra-partida financeira. Todavia, mesmo sem o ganho financeiro, as mediadoras destacam que têm um ganho “imaterial” muito grande, com a 
possibilidade de exercer na prática a mediação nos CEJUSCs; e porque acreditam na mediação como forma de solução de conflitos. Por fim, vale 
ressaltar que, mesmo diante dos desafios, as mediadoras afirmam que é muito importante a boa capacitação dos mediadores judiciais visto que, 
por ser a mediação um instituto novo, é necessário que os mediadores sejam bem qualificados para que possam exercer um bom trabalho, com 
credibilidade, e ter a confiança do Poder Judiciário, dos advogados e dos mediandos.
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