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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento realizada por bolsistas de iniciação científica. O objeto de estudo são as audiências de conciliação e 
mediação realizadas no contexto de processos cíveis, em vista do artigo 334 do Código de Processo Civil em vigor.  Nos interessa identificar e 
descrever eventuais dificuldades que vêm sendo encontradas na efetivação das soluções consensuais para os conflitos de interesse judicializados, 
bem como as percepções dos atores do campo jurídico sobre essas audiências, que não encontram equivalente na legislação anterior. A pesquisa 
pode proporcionar reflexões baseadas em dados empíricos e contribuir para o aperfeiçoamento das formas consensuais de administração de 
conflitos. Em termos metodológicos, a investigação se utiliza de dados coletados em revisão bibliográfica e legislativa acerca do tema e 
observações de audiências em Varas Cíveis e de Família na Comarca de Petrópolis (fórum central), bem como a análise dos autos de processos 
judiciais pertinentes. A escolha desse locus deve-se à proximidade da instituição sede da pesquisa. A relevância do tema vem se mostrando 
através da crescente busca por métodos alternativos de resolução de conflitos, a fim de evitar o colapso do Sistema Judiciário Brasileiro, que 
recebe uma demanda crescente de processos atingindo números elevadíssimos, que somente os procedimentos tradicionais não têm conseguido 
equacionar. Além disso as soluções consensuais são apresentadas pela literatura especializada como mais céleres, econômicas e adequadas para 
a solução de conflitos que envolvem relações de proximidade. Observações realizadas até o momento mostram que as audiências de conciliação 
realizadas nos Juizados Especiais dessa Comarca (regulados pela Lei 9.099/95, com aplicação subsidiária do CPC), podem ser de difícil 
compreensão para leigos, devido à celeridade com que acontecem. Uma das razões pelas quais ocorrem com tamanha rapidez é a de que se uma 
das partes é empresa, raramente seu representante tem amplos poderes para poder transigir, o que acaba impedindo a conciliação e construção 
de um acordo. Outra observação é que, na prática, o objetivo de desmistificar o juiz como único capaz de resolver conflitos, implícito no artigo 
334, bem como a proposta de promover uma comunicação direta e informal entre as partes, são às vezes deixados de lado. O próprios Juízes 
realizam audiências de conciliação nas varas de família quando as partes vêm a juízo com advogados particulares. Quando não possuem esse tipo 
de representação, contudo, são encaminhados a uma conciliadora. Notamos que, nesta segunda situação, tendem a ocorrer mais acordos, já que 
técnicas específicas de acolhimento e comunicação são utilizadas. Também percebemos que Juízes têm deixado de designar a audiências de 
conciliação por vários motivos, por exemplo, por entenderem que o CEJUSC da Comarca não está devidamente estruturado e preferem eles 
mesmos conduzirem as audiências. Intuímos que os juízes acreditam que as audiências de conciliação tomam tempo útil do processo e que, ao 
designarem as audiências para serem conduzidas por outras pessoas, estariam delegando parte do seu poder de julgar. Os dados empíricos estão 
demonstrando, portanto, dificuldades na implementação concreta do artigo 334 do CPC. As audiências a que se referem vêm sendo pouco 
aproveitadas, segundo as observações realizadas até o momento. Aparentemente, por se tratar de uma inovação, mais tempo parece ser 
necessário para uma melhor absorção dessas audiências pelos diferentes atores do meio jurídico: advogados, juízes, defensores, promotores e as 
próprias partes.
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