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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento que conta com recursos do CNPq. Busca contrastar a experiência da mediação pré-processual obrigatória em 
Buenos Aires (BBAA-Argentina) e a mediação aplicada nos Centros de Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJERJ -Brasil) em vista da 
Resolução 125/CNJ e do Novo CPC (Lei 13.105/15). Metodologicamente, a pesquisa inclui revisão bibliográfica e pesquisa de campo, de natureza 
etnográfica. Os dados empíricos foram coletados em duas etapas: entre 2010 e 2014 nos centros de mediação do TJERJ e em julho e novembro 
de 2015 em dois centros públicos de mediação de BBAA. Uma das principais diferenças observadas diz respeito ao local em que a mediação 
acontece. No TJERJ a mediação ocorre no fórum, muitas vezes como uma etapa incidental de um processo em andamento, modelo este 
absorvido pelo CPC ao instituir a “audiência de mediação”. Já em Buenos Aires ela acontece, como regra, fora das dependências e do controle do 
Judiciário, por exemplo na Dirección Nacional de Mediación, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Outro ponto relevante 
diz respeito à formação dos mediadores. No modelo portenho, o mediador é advogado com experiência mínima de 3 anos, devidamente 
capacitado e submetido a exame que lhe assegura inscrição no Registro Nacional. Já o TJERJ admite qualquer profissional de nível superior 
completo que frequente os cursos de capacitação reconhecidos pelo Tribunal. Esse modelo multidisciplinar foi absorvido pelo Novo CPC. A 
pesquisa sugere que essas diferentes opções interferem no resultado da mediação. Tanto o local em que as sessões de mediação acontecem 
(dentro ou fora do fórum) quanto a formação profissional de quem as conduz (juristas ou equipes multidisciplinares) parecem produzir efeitos 
sobre os mediandos e as sessões – por exemplo, no tocante à maior ou menor informalidade com que ocorrem. Neste resumo, pretendeu-se dar 
ênfase às percepções dos mediadores brasileiros e portenhos acerca dos advogados que participam da mediação. No Brasil o Novo CPC tornou 
obrigatória a presença dos advogados das partes, o que não é visto com bons olhos pelos mediadores. Um deles chegou a afirmar, ao encerrar 
uma sessão em que não havia advogados: “como é bom quando o advogado não está!”. Geralmente os advogados, acostumados a atuarem em 
juízo na argumentação jurídica e defesa de teses que interessam aos seus clientes, não estão familiarizados com a mediação, onde têm que ceder 
o seu lugar de fala às partes e aos mediadores. Por isso, momentos de tensão entre os advogados e entre estes e os mediadores não são raros na 
mediação em juízo. Já em BBAA a mediação conta cerca de 20 anos, o que parece ter propiciado certas acomodações. Os mediadores 
entrevistados por lá separavam os advogados em dois grupos: os “de consenso” e os “de litígio”. Os primeiros eram identificados como 
profissionais acostumados ou vocacionados para o ambiente e as técnicas da mediação. Os mediadores pareciam nutrir simpatia por esse grupo. 
Por outro lado, o segundo grupo incluía profissionais mais acostumados à lida forense, com atuação apenas episódica na mediação, que 
transformavam as sessões em espaços muito semelhantes aos do fórum, incluindo o exercício do contraditório, e vistos de forma negativa pelos 
mediadores portenhos. Uma das explicações interessantes sobre isso e que pode ser considerada um resultado parcial da pesquisa, foi dada por 
uma experiente mediadora. Segundo ela “os meninos” são formados nas faculdades para serem advogados e o seu contato com a mediação se dá 
apenas em algumas ocasiões, assistindo obrigatoriamente algumas sessões. Pensam e agem, contudo, como advogados, sem despertar o espírito 
conciliador. Sem dúvida um pensamento capaz de fomentar reflexões interessantes para as pesquisas e a prática da mediação no Brasil, cujo êxito 
parece demandar uma mudança de perspectiva e do próprio modelo de formação dos profissionais do direito. Mediar exige menos litígio e mais 
consenso.
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