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RESUMO 
 
 
A pesquisa tem como propósito analisar, no âmbito da Antropologia do Direito, os 
processos de constituição no Brasil dos Juizados Especiais Criminais-JECRIMs e visa 
a discutir, a partir da realização de trabalho etnográfico, a relação entre as formas e 
dinâmicas de distribuição de Justiça no Brasil e no âmbito local. Para tanto, realizou-
se etnografia em um JECRIM da cidade de Natal, analisando peculiaridades advindas 
dos esforços da juíza coordenadora e dos outros atores do Judiciário para trazer à 
realidade as propostas da Lei 9.099/95. A etnografia também possibilitou a análise 
das interações entre os atores do Judiciário e os jurisdicionados, acompanhados ou 
não de advogados particulares. O arcabouço teórico contou com temas diversos, 
abrangendo processos de judicialização de conflitos, análise de performance e de 
representações, e relações entre direito, moralidade, sentimento e ritual. Busca-se 
uma leitura crítica do atual estágio das conciliações e das mediações, levando em 
consideração o parâmetro legal e bibliográfico sobre o assunto. Ao fim, é traçada uma 
linha geral da atuação estatal na administração de conflitos, revelando algumas 
aporias e contradições de processos voluntários feitos obrigatórios pelo Estado-
Punidor. 
 
Palavras-chave: Antropologia do Direito; Juizado Especial Criminal; Dimensões do 
Direito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aims at examining, within the scope of Legal Anthropology, the 
constitution processes of Criminal Small-Claims Courts-JECRIMs in Brazil seeks to 
discuss, from the making of ethnographic work, the relationship between forms and 
dynamics of Justice distribution both at national and local level. To do so, one 
performed an ethnography at a JECRIM in the city of Natal, analyzing resulting 
peculiarities arising from the works the Judge-Coordinator and all of the other Judicial 
Actors in order to bring to reality the proposals of Law 9.099/95. Such ethnography has 
also enabled the analysis of the interactions between both Judicial Actors and 
Claimants, with or without private attorneys. The theoretical framework included 
several topics, including processes of conflict legalization, performance and 
representation analysis, and relationships between law, morality, feeling and ritual. 
One sought to a critical reading of the current state of conciliation and mediation, taking 
into account both legal and theoretical parameters on the subject. At the end, a general 
guideline of State action in conflict management is drawn, revealing some aporias and 
contradictions when voluntary processes are made mandatory by the State-Punisher. 
 
Keywords: Legal Anthropology; Criminal Small-Claims Courts; Dimensions of Law. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa se constitui de análises do ambiente de um Juizado 

Especial Criminal da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, sob um ponto de vista 

antropológico. Durante a pesquisa, acompanhei as atividades desenvolvidas pelos 

servidores públicos, focando nas audiências preliminares de conciliação como forma 

de entender como se dava a prestação judiciária. Nesse sentido, busquei salientar as 

interações sociais e morais que se estabelecem naquele ambiente, tanto do ponto de 

vista dos atores do Judiciário, quanto dos jurisdicionados. 

O texto a seguir compreende a análise dos dados obtidos a partir de 

autores-chave para a compreensão das categorias conceituais. O todo está dividido 

em cinco capítulos: o primeiro deles tenta situar o direito enquanto objeto de análise 

antropológica, buscando características comuns aos processos institucionalizados. O 

Capítulo 2 traça um breve perfil dos atores do Judiciário, sem a pretensão de esgotar 

análises de seu comportamento. O Capítulo 3 analisa a interação entre esses atores 

do Judiciário e as partes envolvidas nos processos, com foco nas representações que 

fazem de si e dos outros. O Capítulo 4 questiona se há espaço naquele ambiente para 

que demandas morais sejam consideradas, assim como que fatores informam as 

propostas de conciliação e quais motivos levam os outros a aceitarem ou negarem 

tais propostas. Finalmente, o Capítulo 5 se propõe a resumir em conclusões as 

principais análises feitas durante o corpo do texto. 

A dissertação foi organizada de tal forma que apresenta uma estrutura 

crescente de checagem de objetivos a que o JECRIM se propõe no texto da lei em 

contraposição ao que realmente é aplicado no JECRIM estudado. Em outras palavras, 

enquanto o Capítulo 3 procura saber se a estrutura do JECRIM permite maiores 

interações entre os atores envolvidos nas audiências, seja com relação às partes com 

os representantes do Judiciário, seja com relação às partes entre si, o Capítulo 4 tem 

interesse em saber se há, durante as audiências, oportunidade para tratar de questões 

que fogem à esfera estritamente jurídica, tais como sentimentos e ressentimentos 

causados pela situação de ofensa a um bem jurídico, justificando a equipe 

interdisciplinar, em teoria, mais aberta aos diversos saberes. 

É a partir dessas hipóteses de trabalho que eu construí o texto que ora 

apresento. Imaginava que uma abertura ao Judiciário que visasse a permitir maior 
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interação das partes em seus processos não viria sem contradições que expusessem 

a hierarquia reinante nas instituições públicas, mas a observação me apontou para 

tipos de hierarquia dentro das próprias instituições. Da mesma forma, imaginava que 

a lógica de marcação do tempo processual traria dificuldades para a implantação de 

um julgamento mais lento, que leve em consideração as falas leigas das partes, mas 

a observação me apontou que essas falas podem ser “domadas” para caber nas 

pretensões das metas do Judiciário. 

Todas essas “descobertas” se desdobram no decorrer do texto e espero 

que possam fornecer ao leitor uma imagem ampla do que me propus a estudar. As 

hipóteses serão melhor formuladas em seus respectivos capítulos, junto com o 

choque de realidade que sofreram a partir da observação e as análises resultantes do 

recorte bibliográfico escolhido. 

 

1. Objetivos 

 

Em um primeiro momento, enquanto estudante de Direito, fui atraído para 

a Antropologia pela possibilidade de estudar métodos alternativos de Justiça, 

principalmente o que se convencionou chamar de Justiça Restaurativa. Apesar de não 

ter uma definição consensual, a Justiça Restaurativa se refere a um conjunto de 

princípios que foram ratificados pela Carta de Brasília1, documento da Conferência 

Internacional “Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”, 

realizada na cidade de Brasília entre os dias 14 e 17 de junho de 20052. São princípios 

da Carta: 

 

1. Plenas e precedentes informações sobre as práticas restaurativas 
e os procedimentos em que se envolverão os participantes; 
2. Autonomia e voluntariedade na participação em práticas 
restaurativas, em todas as suas fases; 
3. Respeito mútuo entre os participantes do encontro; 
4. Corresponsabilidade ativa dos participantes; 
5. Atenção às pessoas envolvidas no conflito com atendimento às 
suas necessidades e possibilidades; 
6. Envolvimento da comunidade, pautada pelos princípios da 
solidariedade e cooperação; 
7. Interdisciplinaridade da intervenção; 

                                                             
1 Levemente modificada a partir da Carta de Araçatuba, de abril de 2005, que contém 16 princípios. 
2 Dessa Conferência Internacional também resultou a coletânea de artigos sobre Justiça Restaurativa 
citada nas referências bibliográficas. 
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8. Atenção às diferenças e peculiaridades socioeconômicas e culturais 
entre os participantes e a comunidade, com respeito à diversidade; 
9. Garantia irrestrita dos direitos humanos e do direito à dignidade dos 
participantes; 
10. Promoção de relações equânimes e não hierárquicas; 
11. Expressão participativa sob a égide do Estado Democrático de 
Direito; 
12. Facilitação feita por pessoas devidamente capacitadas em 
procedimentos restaurativos; 
13. Direito ao sigilo e confidencialidade de todas as informações 
referentes ao processo restaurativo; 
14. Integração com a rede de políticas sociais em todos os níveis da 
federação; 
15. Desenvolvimento de políticas públicas integradas; 
16. Interação com o sistema de justiça, sem prejuízo do 
desenvolvimento de práticas com base comunitária; 
17. Promoção da transformação de padrões culturais e a inserção 
social das pessoas envolvidas; 
18. Monitoramento e avaliação contínua das práticas na perspectiva 
do interesse dos usuários internos e externos. 

 

 

Como objetivo inicial, quando da seleção para o mestrado, queria saber 

como esses princípios, que não estão formalmente positivados na legislação nacional, 

informavam as ações do Judiciário. Após algumas leituras que fiz após a aprovação 

na seleção, fui capaz de reformulá-lo de modo a entender melhor o que está em jogo. 

Segundo esse novo entendimento, a aplicação ou não dos princípios da Justiça 

Restaurativa correspondem, em maior ou menor grau, às correntes que, como 

veremos, interpretam a abertura do Judiciário às pequenas causas como uma 

oportunidade ético-pedagógica ou como uma apropriação estatal de mecanismos 

extrajudiciais. 

Após a imersão na Antropologia, com a ajuda de Professores da área, 

passei a enxergar esses princípios com diferentes olhares. Por exemplo, comecei a 

problematizar alguns enunciados e ver que são, em certa medida, autocontraditórios 

ou que precisam, no mínimo, de melhor contextualização. Ao mesmo tempo em que 

o princípio 8, dentre outros, preveem respeito e atenção às peculiaridades 

socioeconômicas e culturais, com respeito à diversidade, os princípios 17 e 18 

parecem apontar para tentativas de controle e de homogeneização. 

De toda forma, como é possível depreender dos princípios da Carta de 

Brasília, a grande ideia é trazer o jurisdicionado para um papel ativo diante da 

prestação judiciária. Assim, o Estado não pode, de acordo com as diretrizes, focar tão-
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somente no sistema jurídico e em suas instituições, enquanto desconsidera as 

pessoas envolvidas. Obviamente, quando o Estado arroga essas práticas para si, 

alguns princípios se tornam impossíveis, tais como o da voluntariedade. Mesmo 

assim, se as chamadas práticas alternativas começam a ser absorvidas pelo 

Judiciário, não se pode deixar de investigar como elas são prestadas. 

No Direito Penal, tema central do presente estudo, adotar os princípios da 

Justiça Restaurativa significa, em grande parte, abrir mão de uma lógica de processo 

conhecida pela forte atuação do Estado contra o indivíduo transgressor, a fim de 

adotar uma forma de enxergar o processo através dos olhos dos cidadãos em conflito. 

Nesse tipo de interpretação, não é o Estado a grande vítima do crime, nem é o fim do 

processo penal a retribuição do mal feito. É, isso sim, a oportunidade de administrar 

os conflitos que decorrem da vida em sociedade, com todos os seus desdobramentos. 

 

2. Metodologia 

 

Para me inserir em campo, fiz algumas visitas preliminares ao JECRIM, 

conversando com a juíza responsável sobre a possibilidade de acompanhar as 

audiências. Apesar de não ser raro que estranhos ao processo acompanhem as 

audiências — durante o meu período de observação, alguns estudantes de direito 

compareceram às audiências como forma de garantir horas extracurriculares para 

seus cursos —, parecia ser a primeira vez que alguém lhe pedia permissão para 

acompanhá-las de forma sistemática, a fim de realizar um trabalho acadêmico sobre 

o assunto. 

Nesse momento, o fato de também ser estudante de Direito ajudou o 

acesso, por mais que eu tentasse deixar claro que a pesquisa seria aproveitada no 

mestrado de Antropologia e que os métodos e os objetivos seriam diferentes daqueles 

da pesquisa jurídica propriamente dita. O fato é que observação participante, 

entendida como o “momento não-metódico” (OLIVEIRA, 2000, p. 88) que busca 

compreender o que Ricoeur chama de “excedente de significação”, difere 

completamente dos estudos mais quantitativos ou mesmo da mera curiosidade sobre 

a observância de parâmetros legais. 

Essa última hipótese é um dos pontos-chave para a pesquisa no Direito. 

Nesse tipo de estudo, depois de definir os parâmetros de análise, é possível qualificar 
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seus objetos de pesquisa segundo dicotomias bem estabelecidas. Se o critério é a lei, 

o objeto analisado pode ser legal ou ilegal. Se o critério é a Constituição, será 

constitucional ou inconstitucional etc. Em outras palavras: a partir da hierarquia das 

normas e de suas finalidades, analisa-se tão somente a adequação dos atos jurídicos 

aos parâmetros pré-estabelecidos. 

Mesmo entendendo a importância desses estudos para a consolidação de 

um ordenamento jurídico, não é exatamente o que eu procuro nas audiências de 

conciliação. Tampouco me interessam os números fornecidos por si mesmos: dados 

estatísticos foram levados em conta quando se tornaram ferramentas interessantes 

para interpretar dados etnográficos, a fim de fim de fazer uma descrição densa 

daquele contexto (GEERTZ, 2008). 

A formação em Direito e a possibilidade da observação participante, aliás, 

fizeram com que, em um primeiro momento, eu almejasse atuar como estagiário 

conciliador, provavelmente em outro Juizado Especial, no que parecia ser uma 

pretensão malinowskiana de tornar-me um “nativo” do ambiente judiciário 

(MALINOWSKI, 1984). No entanto, após assistir às primeiras audiências, percebi que 

sem fazer parte ativa da audiência poderia estudar melhor as nuanças que um método 

puramente quantitativo deixaria escapar, como também poderia analisar relações e 

regularidades em seu contexto original sem me preocupar em dar bom andamento 

aos atos processuais. 

Consequentemente, ao invés de tentar eu mesmo produzir uma versão 

idealizada das audiências e de como deveriam transcorrer, o foco de pesquisa foi 

desviado para o andamento que os atores do Judiciário, enquanto treinados para tal, 

davam às audiências. Seria, como o trabalho de Batista (2013, p. 142), uma forma de 

comparar o que diziam os manuais (no mundo do dever ser) e se/como as diretrizes 

desses manuais eram colocadas em prática (no mundo do ser). Havia proximidade 

entre teoria e prática? Os princípios eram respeitados? O tratamento dado às partes 

era respeitoso e considerativo? 

A observação participante, dessa forma, foi uma maneira de “estar lá”, para 

usar as palavras de Geertz (2002), não só como fonte de autoridade, mas 

principalmente como forma de participar ativamente da construção (em vez da simples 

coleta) de dados relevantes para a pesquisa. Pode-se dizer que a ida ao campo, 

diferente do que ocorreu com Favret-Saada (2005), que, após alguns meses 
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estudando a bruxaria em uma região da França, chegou mesmo a assumir o papel de 

“desencantadora”, me fez descobrir que não conseguiria ser um pesquisador e 

estagiário conciliador ao mesmo tempo.  

Nesse sentido, para usar a classificação de Peirano (1999, p. 7) ― dividida 

em (a) a alteridade radical; (b) o contato com a alteridade; (c) a alteridade próxima; e 

(d) a alteridade mínima ―, vivi um caso de alteridade próxima, no sentido de que “as 

pesquisas não apenas situam os fenômenos na cidade, mas procuram analisar, na 

trilha deixada por Simmel, as condições de sociabilidade nas metrópoles” (ibidem, p. 

12). Ou seja, estive com um grupo do qual poderia vir a fazer parte, por mais que não 

fizesse parte naquele momento. 

Em suma, cheguei à conclusão de que confundiria de tal modo os dois 

papéis que acabaria por não desempenhar nenhum dos dois em nível satisfatório. 

Poderia até dizer que aquela alteridade próxima se tornou tão próxima que não me 

via mais destacado dela, a ponto de participar ativamente do campo sem me tornar 

insensível a outros aspectos que considero importantes para a pesquisa, como o 

princípio da imparcialidade dos profissionais de Direito parece exigir.  

Ser um estudante de Direito, por outro lado, teve suas repercussões 

negativas. Em primeiro lugar, porque não tive a experiência mais longa de uma 

graduação em Ciências Sociais e, por isso, a carga de leituras que tive certamente foi 

menor do que a de outro mestrando oriundo da graduação específica. Em segundo 

lugar, porque os jargões jurídicos acabam se naturalizando no meu discurso e há um 

esforço muito maior em não utilizá-los de forma inconsciente. Mesmo assim, o 

policiamento ostensivo com a linguagem por vezes não foi suficiente para transpor 

essas barreiras tecnocráticas. 

Essa foi uma das maiores dificuldades em escrever o texto final da 

dissertação. O trabalho junto com a orientadora foi cansativo, pois a todo momento 

descrevia as audiências com base em conhecimentos que adquirira durante a 

graduação em Direito, aparentemente claros o suficiente para prescindirem de notas 

explicativas. No entanto, quando deparado com um público que não partilhava — em 

diferentes graus — do conhecimento jurídico específico, a dificuldade de leitura e 

compreensão pareciam formar um obstáculo maior do que se poderia esperar em um 

primeiro momento. 
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Para suprir esse problema, tentei usar o mínimo possível de termos 

técnicos ou endógenos do Direito. Quando considerei que eram indispensáveis para 

a clareza das ideias, abri notas explicativas para diminuir o impacto do seu uso. Se, 

mesmo assim, algum termo passou despercebido ou ficou sem nota explicativa, terá 

sido mais culpa da complexidade da tarefa de tradução do que por negligência de 

minha parte. Isso é prova mais forte de que, apesar de todo o cuidado, alguns 

discursos naturalizados ainda persistem em nossas vidas. 

Em termos gerais, para construir os dados de campo, houve dois 

momentos principais: (a) as audiências propriamente ditas, tendo contato com os 

casos e as respectivas partes; e (b) o contato com os atores do judiciário: por um lado, 

a conciliadora, a promotora e o defensor público — mais próximos por fazerem parte 

da audiência de conciliação; por outro, a juíza, a psicóloga mediadora e os servidores 

técnicos administrativos, com quem meu contato foi mais esporádico. Cada momento, 

por conseguinte, exige um tipo diferente de abordagem e suas implicações éticas 

também diferem entre si. 

Durante os meses de setembro a dezembro de 2013, observei diretamente 

um total de 27 audiências no JECRIM, contabilizadas tanto as que efetivamente 

ocorreram, quanto aquelas que não ocorreram. Incluo aí as que não ocorreram por 

ser possível, mesmo assim, extrair alguns dados. Em primeiro lugar, porque, mesmo 

quando se sabe da falta de uma das partes, a conciliadora repete o ritual de levantar-

se, dirigir-se até a porta e chamar as partes pelos respectivos nomes, como uma 

espécie de demonstração de que o Estado fizera sua parte para que a audiência 

ocorresse. 

Além disso, não é porque a audiência não ocorreu que as partes presentes 

deixam de emitir opiniões e formar discursos naquele ambiente. Por exemplo, houve 

uma audiência em que uma mãe, divorciada e em nova relação conjugal, fora acusada 

pelo ex-marido de crime de ameaça (Art. 147 do Código Penal) contra o próprio filho. 

Naquele dia, somente a mãe, junto com seu atual cônjuge e uma advogada, 

compareceu à audiência, revelando que o pai fizera a acusação como retaliação a um 

processo no âmbito cível por alienação parental que ela move contra ele. 

E não parou por aí: a advogada constituída pela mãe, mesmo não estando 

em um momento formal da audiência, insistia em mostrar à conciliadora uma série de 

documentos que comprovava não só a ação cível que discutia a guarda do filho, como 
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queria a todo custo mostrar que sua cliente era vítima das manobras do ex-marido, 

que mantinha a guarda da criança para evitar maiores danos enquanto se discutia no 

processo. Em outras palavras, mesmo sem o acontecimento da audiência, houve atos 

e discursos que certamente influenciaram — se de forma positiva ou negativa, não se 

sabe — a imagem que a conciliadora fazia daquelas partes litigantes. 

Em outro ponto de análise, a contabilização das audiências que não 

ocorreram por falta de uma das partes é importante para perceber como elas lidam 

com a norma positivada, ou seja, com o que está regulamentado em lei. Se a 

informalização, princípio do JECRIM, permite que a intimação à parte seja feita por 

correio eletrônico, mensagem de texto para celular ou telefonema, a falta da 

formalidade do mandado por oficial de justiça gerava sempre a dúvida se a pessoa 

recebera de fato a notificação, pois poderia alegar o não recebimento para justificar a 

falta à audiência sem maiores prejuízos. A Figura 1, nesse sentido, ajuda a entender 

a disposição geral das audiências observadas. 

 

Data Pauta Efetuadas Não efetuadas 
23/09/2013 08 audiências 06 02 
21/10/2013 02 audiências3 02 00 
02/12/2013 06 audiências 05 01 
09/12/2013 06 audiências 06 00 
16/12/2013 05 audiências 04 01 

Total 27 audiências 23 04 
Figura 1: Visão estatística geral das audiências observadas. Em todas as audiências não realizadas, 
desconfiou-se que a parte ausente não comparecera, mesmo tendo sido informada, como uma maneira 
de se escusar da obrigação. 

 

As audiências preliminares de conciliação do JECRIM estudado ocorrem 

toda segunda e quarta-feira, no período da manhã, enquanto as terças e quintas-feiras 

são reservadas para as audiências de instrução e julgamento. A pauta é organizada 

com um intervalo reservado de 20 minutos para cada uma delas, por mais que na 

maioria das vezes extrapolem o tempo. Durante esse tempo, era inviável que eu me 

apresentasse, explicasse minha pesquisa e obtivesse permissão para realizar o 

trabalho. Não só porque o tempo é exíguo, mas principalmente porque poderia 

atrapalhar o andamento dos trabalhos. 

                                                             
3 O número reduzido de audiências em pauta neste dia corresponde ao período logo após a deflagração 
de greve da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A greve também explica o maior período entre este 
dia e o próximo dia de observação, pois não houve pauta durante boa parte desse espaço de tempo. 
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Mesmo assim, antes de começar efetivamente as observações, pedi à 

conciliadora e à promotora que, caso julgassem oportuno, me apresentassem às 

partes, explicando por que estava ali. Do ponto de vista institucional, meu trabalho só 

se tornou possível porque todas as audiências são públicas e, mesmo sem qualquer 

autorização, formal ou informal, eu poderia acompanhá-las. Obviamente, essa 

publicidade não me garante os padrões éticos de confiança com as pessoas 

envolvidas no estudo; logo, todos os dados pessoais sobre os quais não obtive clara 

e expressa autorização foram omitidos, sem prejuízos para a pesquisa. 

Nessas condições, era impossível obter das partes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme exigido pela Resolução 196 do 

Conselho Nacional de Saúde4. Segundo a definição do documento (II.11), o 

consentimento é a 

 

anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre 
de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 
intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 
potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada 
em um termo de consentimento, autorizando sua participação 
voluntária na pesquisa. 

 

 

É alegável que a obrigatoriedade do termo não se aplica a este caso 

específico, pois os sujeitos da pesquisa, em tese, não dizem (nem fazem) nada que 

não diriam (ou fariam) caso não houvesse um pesquisador presente no recinto. 

Acrescente-se a isso a discussão que Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2004) 

levanta, ao distinguir a pesquisa em seres humanos daquela com seres humanos. 

Com suas palavras (p. 33-34): 

 

No caso da pesquisa em seres humanos, a relação com os sujeitos, 
objeto da pesquisa, tem como paradigma uma situação de 
intervenção, na qual esses seres humanos são colocados na condição 
de cobaias e, por tratar-se de uma cobaia de tipo diferente, é 
necessário que esta condição de cobaia seja relativizada. É neste 
contexto que o consentimento informado se constitui em uma 
exigência não só legítima, mas da maior importância. Já no caso da 

                                                             
4 “Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos”. Texto integral 
disponível online no endereço: 
<http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_196_E
NCEP2012.pdf>. Último acesso em 04 abr. 2014. 
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pesquisa com seres humanos, diferentemente da pesquisa em seres 
humanos, o sujeito da pesquisa deixa a condição de cobaia (ou de 
objeto de intervenção) para assumir o papel de ator (ou de sujeito de 
interlocução). Na antropologia, que tem no trabalho de campo o 
principal símbolo de suas atividades de pesquisa, o próprio objeto da 
pesquisa é negociado: tanto no plano da interação com os atores, 
como no plano da construção ou da definição do problema pesquisado 
pelo antropólogo. 

 

 

Dito de melhor forma, não afirmo que houve indiferença dos sujeitos em 

relação ao pesquisador, mas que, estando o interesse e a interação voltados para a 

audiência em si, os sujeitos não se preocupavam com o pesquisador mais do que com 

os atores do Judiciário, que têm a função institucional de mediar o conflito que os 

levou até lá. Obviamente, isso não impedia que algumas pessoas me perguntassem 

diretamente o que fazia ali, nem que me dirigissem comentários durante (e às vezes 

sobre) as audiências. Essas interações só reforçam a ideia de que, por mais que 

estivéssemos ali com propósitos e papéis diferentes, estávamos todos envolvidos em 

um mesmo contexto situacional. 

Aproveitando a discussão de Claudia Fonseca (2005), essa dificuldade em 

me relacionar diretamente com os jurisdicionados facilita a decisão sobre publicar ou 

não seus nomes: a máscara das identidades, neste caso, impede que eu faça 

interpretações superficiais sobre suas personalidades. Por mais que suas 

contribuições pessoais sejam importantes para que não sejam posicionados tão-

somente como litigantes de caso x ou y, o foco da análise não está exatamente em 

como lidam com as situações a partir de sua trajetória, mas sim em como o Judiciário 

brasileiro responde aos sujeitos em situação de conflito. Assim, identificá-los de 

acordo com a lide sem usar os nomes não significa que são julgados por papéis 

sociais pré-definidos, mas sim de acordo com sua agência em uma estrutura 

específica. 

Por outro lado, identificar os atores do Judiciário por seus papéis 

institucionais é uma tarefa relativamente mais fácil do que identificar as partes de cada 

processo. Enquanto aqueles se repetem5 e podem ser identificados pelo nome de sua 

profissão, as partes estão ligadas por diferentes fatores que determinam suas 

                                                             
5 Com exceção da Promotora, que em duas situações foi substituída: quando entrou de férias e quando 
foi parte em uma das audiências. 
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relações anteriores e posteriores à audiência. Para identificá-las, tentei usar o que me 

pareceu mais característico em cada caso. Assim, se os litigantes são vizinhos, tendo 

a salientar essa característica, diferenciando-os por outros traços. Outras 

características importantes — como gênero, faixa etária, relação profissional etc. — 

são usadas para explicar a questão do litígio, mas não devem, de forma alguma, ser 

lidos como estereótipos.  

Somente em último caso utilizei as classificações “autor do fato” e “vítima”, 

típicas do Direito, porque podem gerar confusões de dois tipos principais: a) que o 

“autor do fato” realmente cometeu os fatos que lhes são imputados, logo sendo 

“culpado” do crime pelo qual está sendo processado; e b) que a “vítima” sempre tem 

um papel passivo, de sofrimento e que merece compaixão. Não foram raros os casos 

em que os papéis se inverteram, ou aqueles em que uma dicotomia clara de “bem” ou 

“mal” foi obscurecida pelas trocas de ofensas e alegações de vitimização de ambos 

os lados. 

Também por não obter permissões individualizadas dos sujeitos, não foi 

possível usar tecnologias de gravação de voz durante as audiências. Para contornar 

essa dificuldade, surgiu o diário de campo e suas notas se tornaram fonte 

indispensável para captar o momento e o seu contexto. Essas anotações tentavam 

captar não só as falas para dar voz aos nativos, mas também detalhes como o tom de 

voz utilizado, movimentos que indicavam discursos em silêncio, posição e 

movimentação dentro da sala etc. 

Para me organizar melhor, após um rápido rabisco com o qual tentava 

gravar o máximo das interações, as notas foram tabeladas por cada audiência e o 

espaço do lado de fora da tabela foi usado para observações mais gerais. Em outras 

palavras, o espaço da tabela comportava as peculiaridades de cada audiência e o 

espaço fora da tabela tentava guardar informações que tendiam a se repetir em outras 

audiências, tais como comportamento dos atores, posicionamento no ambiente, uso 

de discursos preestabelecidos etc. Abaixo, a Figura 2 ilustra a tabela de uma audiência 

observada: 
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  Caso Desfecho Observações 

Calúnia, injúria e difamação 
(Arts. 138, 139 e 140 do 
Código Penal); um 
segurança de boate entra 
com ação por ter sido 
acusado, segundo ele, 
injustamente, de ter furtado 
um celular de um cliente da 
casa noturna; o segurança 
afirma que o rapaz já é 
conhecido por causar 
confusão e que, na noite em 
questão, teria tentado sair 
sem pagar; o caso foi parar 
em uma delegacia de polícia 
civil e o segurança insistiu 
na ação como forma de 
fazer o rapaz pagar pela 
ofensa. 

Apesar de todos os esforços 
da conciliadora e da 
promotora em tentar fazer 
um acordo, o segurança 
negou qualquer 
possibilidade; a oferta que 
mais balançou o segurança 
foi a de aproveitar o fato de 
o autor do fato ser dentista 
para que trabalhasse 
algumas horas de serviço 
comunitário em uma 
instituição para crianças; 
diante de todas as 
negativas, foi informado ao 
segurança de que só 
poderia dar seguimento à 
ação se conseguisse o 
patrocínio de advogado; 
apesar de ser uma ação 
privada, a parte não tem jus 
postulandi, ou seja, a 
capacidade para ajuizar a 
ação por si, sem constituir 
advogado. 

Mesmo quando parecia 
considerar a alternativa, ele 
exigia como condição de 
aceite a garantia de que o 
rapaz não voltaria a cometer 
ofensas novamente (“se 
isso me der a certeza de 
que ele não vai fazer isso de 
novo...”); a promotora e a 
conciliadora argumentaram 
que sequer a ação penal 
poderia garantir isso, mas o 
segurança parecia 
realmente crer que uma 
sentença judicial 
condenatória fosse mais 
didática (“para ele se tornar 
mais humilde”) do que um 
acordo feito durante a 
audiência de conciliação; tal 
crença é tão forte que ele se 
mostrou disposto a contratar 
um advogado e arcar 
pessoalmente com os 
custos para dar seguimento 
à ação. 

Figura 2: Tabela com notas de campo de uma das audiências observadas. 

 

Como se pode observar, a primeira coluna foi usada para fazer uma síntese 

do caso, indicando quais tipos penais estavam em questão, bem como descrevendo 

o que se pôde apurar dos fatos, a partir dos relatos das partes e do que constava nos 

autos. A segunda coluna, por sua vez, busca explicar de forma resumida o resultado 

final da audiência, enfatizando os esforços da conciliadora e as respectivas reações 

dos envolvidos. Já a terceira coluna contém informações mais ricas de um ponto de 

vista etnográfico, geralmente apresentado citações diretas, bem como interpretações 

brutas do pesquisador sobre o que ocorreu durante a audiência. 

O segundo momento de construção dos dados, de forma completamente 

diferente, segue as linhas mais tradicionais da pesquisa antropológica. A construção 

dos dados gira em torno dos pequenos diálogos e comentários trocados entre o 

pesquisador, a conciliadora, o defensor público e a promotora, durante os intervalos 

das audiências, e principalmente das entrevistas com os atores do judiciário, em 

momentos reservados. Até o fechamento da dissertação, consegui entrevistas 
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pessoais com o defensor público, a conciliadora e a mediadora, fazendo uso de 

tecnologia de gravação de voz6. 

Mesmo com essa maior aproximação, a questão sobre a publicação de 

nomes não perde relevância, pois a dificuldade em conseguir um termo realmente 

esclarecido sobre o que se está pesquisando não diz respeito ao grau de educação 

formal ou à inserção em um determinado contexto social. Como bem disse Claudia 

Fonseca (2005, p. 45): 

 

Juízes, assistentes sociais, professores e outros profissionais das 
camadas médias — mesmo reconhecendo que “estão sendo 
pesquisados” — raramente imaginam que o estilo de suas roupas, sua 
entonação de voz e atitudes corporais, suas brincadeiras informais ou 
brigas institucionais podem ser considerados dados relevantes para a 
análise antropológica. 

 

  

Por isso, decidi também não revelar os nomes dos atores do Judiciário, não 

porque podem ser diretamente prejudicados pela publicação de suas informações, 

mas porque, durante a pesquisa, é praticamente impossível que o pesquisado tenha 

controle sobre tudo o que acha que pode interessar ao pesquisador. Disso pode 

resultar que a análise ou mesmo os dados construídos venham a diferir daquilo que, 

em sua mente, o pesquisado concordou em participar. Portanto, o anonimato, no caso 

em questão, não impede quaisquer vantagens dos atores com o trabalho realizado, e 

ainda tem o benefício de preservar as imagens dessas pessoas públicas. 

Por sua vez, o fato de eu também estudar Direito me dá a possibilidade de 

ter conversas “de igual para igual” com os atores do Judiciário. Apesar de deixar claro 

desde o começo que a pesquisa seria aproveitada no âmbito da Antropologia, é 

inegável que o assunto mais comentado nas pequenas conversas girava em torno da 

aplicação das leis naquele contexto, por mais que tenham surgido como amenidades 

e dificuldades do dia-a-dia. É mais ou menos como a situação que Geertz (2001, p. 

41-43) descreve, na qual a assimetria entre pesquisador e pesquisado quase 

desaparece. 

                                                             
6 A Promotora de Justiça teve dificuldades de tempo porque precisou se dividir entre duas comarcas, 
além do período de férias. A Juíza, por sua vez, estava ocupada durante os horários das audiências e 
não conseguiu me reservar um espaço para que eu pudesse entrevistá-la. 
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Para o autor, em seu famoso texto “O Pensamento como ato moral”, o 

símbolo da “amizade” entre pesquisador e pesquisado era a máquina de escrever, 

que o nativo lhe pedia emprestada para realizar suas pretensões de ser um escritor. 

No campo em questão, esse símbolo de aproximação é a possibilidade de falar 

abertamente com quem entende a técnica envolvida em um trabalho específico. 

Obviamente, a pretensa simetria é quebrada quando aparecem traços do 

pesquisador, como nas entrevistas, em que perguntas formuladas podem gerar 

desconforto, ou quando a situação acentua a diferença entre realmente ter uma 

carreira naquele espaço e ter somente uma curiosidade genuína sobre o assunto ou 

a pretensão de construir um estudo sobre ele. 

Obviamente, o trabalho enquanto antropólogo ia muito além de 

simplesmente descrever ou narrar fatos e acontecimentos daquele local. O que 

parecia ser somente uma curiosidade inicial, passa a representar uma análise do 

comportamento e da atuação de atores públicos em um ambiente em que passam de 

uma posição hierárquica superior, dominante das ações, para sujeitos de uma 

pesquisa que não entendem muito bem do que se trata. Por mais de uma vez, a 

conciliadora, após uma audiência que resultou em páginas e mais páginas de minhas 

anotações, me perguntou o que tanto eu escrevia. Mesmo não tendo lhe negado 

nenhuma informação e explicando o que me interessava naquelas interações, 

desconfio que ela não entendeu exatamente a extensão do que poderia entrar como 

dado na pesquisa. 

Dessa forma, como “colega” do ramo do Direito, além dos pequenos 

comentários pontuais, pude conversar com a conciliadora, por exemplo, sobre as 

consequências processuais da ausência da promotora nos casos em que o Ministério 

Público era titular da ação. Acontece que, durante o meu período de observação, a 

promotora entrou de férias e sua substituta dividia seu tempo com outra vara criminal 

de uma comarca distante cerca de 100 km de Natal. Ela me respondeu que, caso a 

promotora deixasse a proposta de transação por escrito, não haveria como arguir 

nulidades7. Nas audiências observadas, a proposta sempre estava lá, com exceção 

de um caso específico, que será comentado adiante. 

                                                             
7 Se a audiência for considerada nula, todos os atos praticados nela perdem validade. Quando isso 
acontece, uma nova audiência deve ocorrer e nada, em tese, se aproveita daquela primeira. É um 
artifício que pode ser usado para que o processo demore mais tempo até ser concluído, chegando a 
prescrever a possibilidade de aplicação de pena. Essas nulidades acontecem quando o Estado, 
obrigado a seguir o rito processual da lei, falha em observar um ou mais pontos essenciais, como a 
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O defensor, também por se dividir com outras varas criminais, esteve 

ausente em algumas audiências e lhe perguntei se não seria caso de nulidade se a 

parte ré aparecesse sem advogado constituído. Ele me disse que há essa 

possibilidade, mas que ela foi invocada, durante todo o seu período de atuação 

enquanto defensor, somente uma vez. Para ele, a nulidade só seria admitida se sua 

ausência inequivocamente prejudicasse a parte e me assegurou que ele, mesmo 

ausente, dava um visto na ata da audiência assim que possível, como o vi fazer 

algumas vezes. 

 

3. Breve panorama teórico 

 

Para analisar os dados construídos em campo, cada capítulo conta com 

uma série de autores que aprofundam as categorias analíticas que surgiram durante 

a pesquisa. De acordo com o tema de cada capítulo, foi possível dividir a interpretação 

dos dados em temas principais, representados tanto por autores que abordam 

questões mais gerais, quanto por aqueles que analisam especificamente o contexto 

jurídico brasileiro, enfatizando temas que dialogam mais proximamente com a minha 

pesquisa. 

No Capítulo 1, situo os Juizados Especiais Criminais em um contexto 

histórico mais amplo. Para tanto, parto da aproximação entre Antropologia e Direito 

na década de 1980 (SCHUCH, 2009; SCHRITZMEYER, 2010; e SINHORETTO, 

2011). Foi nessa década que começaram a surgir os primeiros movimentos na direção 

de juizados de pequenas causas, primeiro com os cíveis. Para problematizar a sua 

criação, trago os argumentos do lado que os encara como oportunidade ético-

pedagógica de democratização da Justiça e do lado que os encara como flexibilização 

institucional de direitos recém-adquiridos (VIANNA et al., 2008). 

No capítulo 2, tento traçar breves perfis dos atores do Judiciário. A tarefa 

foi facilitada para aqueles a quem pude entrevistar diretamente. Para os que, pelos 

mais diversos motivos, não pude entrevistar, o perfil foi traçado a partir de conversas 

em grupo, de observação das audiências, de informações fornecidas por outros atores 

etc. O grande objetivo desse capítulo é tentar entender a trajetória profissional, ainda 

                                                             
separação institucional de funções do Ministério Público e do Juiz (princípio acusatório) e a garantia da 
ampla defesa e do contraditório, no caso do defensor público. 
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que incompleta, daqueles responsáveis pela condução dos processos institucionais 

do JECRIM, mapeando o que pensam sobre os juizados especiais e qual a sua visão 

sobre as medidas legais. 

No capítulo 3, tento entender a própria configuração do JECRIM, tanto do 

ponto de vista estrutural, quanto de uma análise da performance dos atores envolvidos 

nas audiências. De um ponto de vista mais amplo, Goffman (1985 e 2012) oferece 

bons insights sobre a representação das partes e das maneiras pelas quais tentam 

persuadir seus interlocutores. Em outro caso, uso Dumont (1985 e 1992) para tratar 

de noções do indivíduo e de hierarquia naquele ambiente, que se define pelos papéis 

institucionais e pelo modo como as figuras de autoridade se apresentam aos 

jurisdicionados. Quando possível, uso a análise de Schritzmeyer (2012) sobre o 

Tribunal do Júri para pensar as três categorias — jogo, ritual e teatro — no ambiente 

do JECRIM, em pequenos paralelos que fazem sentido localmente. 

No Capítulo 4, parto da noção de dimensão do reconhecimento de Oliveira 

(2011 e 2012) para refletir sobre aspectos de uma antropologia da moral e dos 

sentimentos. Também tento dialogar com base em princípios da Justiça Restaurativa, 

relacionando direito e afeto, conforme análise de Schuch (2008 e 2009). Para 

complementar, uso outros referenciais teóricos, tais como Kant de Lima (1991, 1999 

e 2010), a fim de discutir as ideias de punição e de vingança como formas de 

resolução de demandas criminais.  

Além disso, há uma diferença entre as demandas que têm duas partes 

distintas — que o Direito classifica como “autor do fato” e “vítima” — e aquelas em que 

o ofendido é o próprio Estado, representado pelo Ministério Público. Dentre essas 

demandas, dediquei espaço a uma específica: os processos de usuários de drogas 

julgados em Juizados Especiais. Busquei identificar como se dão esses processos, 

bem como que medidas punitivas são oferecidas como forma de transação penal no 

JECRIM estudado. Para tanto, parti da ideia de estigma de Goffman (1975) para 

pensar as representações desses usuários pelos envolvidos. 

Por fim, o Capítulo 5 busca relacionar todas as ideias trazidas de uma forma 

mais ou menos coerente, dando traços definitivos à análise desenvolvida no texto. É 

uma escrita mais fluida, destinada a resumir as impressões deixadas após todo o 

estudo realizado. Apesar de não fechar alguns pontos de discussão, encerra essa 

fase acadêmica e abre espaço para aprofundamentos em um possível doutorado. 
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Capítulo 1: Situando o campo na história e no espaço 

 

1.1. Os Juizados Especiais em uma perspectiva histórica 

 

Os Juizados Especiais surgem historicamente como uma resposta aos 

anseios de várias classes de intelectuais no que diz respeito aos problemas de gestão 

do Judiciário. Em parte porque os processos brasileiros são extremamente 

burocratizados, em parte porque o próprio Judiciário encontra dificuldades técnicas e 

orçamentárias para dar conta da demanda processual que empilha cada vez mais 

processos nos gabinetes dos juízes e estipula em anos a resposta a qualquer litígio. 

Como primeiro passo, a simplificação legal tomou forma final com a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995, que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

no âmbito estadual8. A lei trouxe diversas inovações sobre o processo comum e seus 

princípios e, além de facilitar a celeridade de atos processuais, permite diferentes tipos 

de resolução para os conflitos: 

 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

 

 

No entanto, apesar de todos esses esforços, a figura do advogado continua 

presente em todos os procedimentos judiciais, quase como que uma reserva de 

mercado. A sua imprescindibilidade é ainda mais evidente no processo penal, pois, 

sem ele, o processo é nulo: se a parte não puder, por motivos financeiros, contratar 

um advogado particular, deverá ter obrigatoriamente um defensor público designado 

para defendê-la, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa.  

Dentre as novas formas de resolução propostas pela Lei 9.099/95, a 

conciliação e a transação, junto com a mediação, são alternativas que salientam o 

diálogo entre as partes, buscando resguardar as suas respectivas características. Não 

raramente, essas três figuras causam confusão por serem demasiadamente 

parecidas, mas há diferenças fundamentais entre elas. 

                                                             
8 No âmbito federal, os Juizados só foram criados com a Lei 12.259, de 12 de julho de 2001, que segue 
as diretrizes básicas da Lei 9.099/95. 
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A conciliação é um acordo entre duas partes, que dialogam na presença de 

um conciliador. Esse conciliador é responsável pela condução da negociação, 

podendo apresentar impressões, dar opiniões e sugerir acordos. No JECRIM, ele 

preside a audiência preliminar de conciliação, que pode já dar fim ao processo, caso 

o acordo realizado pelas partes seja homologado pelo juiz responsável. 

A transação penal é uma proposta que o Ministério Público oferece nos 

casos de ação penal pública9. Essa proposta adianta alguns efeitos da condenação 

penal como condição para que o processo seja extinto. Essa condição não pode 

envolver penas privativas de liberdade e geralmente corresponde a prestações 

pecuniárias ou a prestações de serviço comunitário, variando de acordo com a 

natureza do crime e as características do acusado. 

A mediação, por sua vez, não faz parte do processo penal. No JECRIM 

estudado, é uma alternativa utilizada quando há relações de continuidade entre as 

partes envolvidas como forma de preservar o bom convívio entre elas. Durante a 

tentativa de mediação, o prazo do processo penal fica suspenso e só volta a correr 

quando a tentativa é finalizada. A mediação se assemelha bastante à conciliação, mas 

difere quanto ao grau de influência que o terceiro, agora chamado mediador, tem 

sobre as partes que tentam dialogar. Em tese, o mediador somente conduz o diálogo, 

sem dar opiniões ou sugerir acordos10. 

Contudo, os esforços para a implantação dos juizados de pequenas causas 

datam para antes da criação da Lei 9.099/95. Sinhoretto (2011, p. 129 e ss.) traça os 

seus antecedentes à criação dos Conselhos de Conciliação e Arbitragem, instituídos 

em 1982, no Rio Grande do Sul. A possibilidade de separar processos de acordo com 

a sua relevância monetária, estipulando um corte para pequenos valores, já estava 

presente ali. Também estava presente a ideia de que, ao estimular o acesso ao 

Judiciário das chamadas pequenas causas, poderia ser instaurada uma onda de 

democratização social e reeducação cívica. 

Esse esforço pela desburocratização das pequenas causas resultou na Lei 

7.244, de 07 de novembro de 1984, antecedente direta da Lei 9.099 e principal fonte 

desta. Como inovação, ela trouxe a possibilidade de combinar o meio judicial clássico 

                                                             
9 A ação penal tem titulares, ou “donos”, e somente eles têm a iniciativa para começar um processo. 
Falaremos mais sobre o assunto quando o foco estiver na Promotora de Justiça. 
10 A página sobre do Conselho Nacional de Justiça tem maiores esclarecimentos sobre o assunto. Cf. 
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao>. Último acesso em 29 mar. 
2014. 
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da sentença com dois meios extrajudiciais — a conciliação e a arbitragem —, trazidos 

legal e oficialmente para dentro do processo cível. A arbitragem de que trata a lei é 

um meio extrajudicial no qual as partes em litígio escolhem um árbitro que lhes dará 

solução definitiva através de um laudo arbitral11. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, previu a criação dos Juizados 

Especiais em seu art. 98, I, com a inovação de trazer, além da previsão do Juizado 

Especial Cível, um Juizado Especial Criminal. Até então, a única previsão para um 

procedimento diferenciado no âmbito criminal era o rito sumário12, arts. 531 a 538 do 

Código de Processo Penal, que servia basicamente para contravenções penais e para 

alguns crimes na modalidade culposa, quando expressamente previstos. 

Nesse sentido, a Lei 9.099/95 ampliou as hipóteses de tratamento dos 

Juizados para os crimes de menor potencial ofensivo, entendidos como tais todos 

aqueles cujas penas cominadas não ultrapassem o máximo de dois anos. A inclusão 

dos Juizados Criminais, segundo Sinhoretto (ibid., p. 132), segue uma tendência 

internacional de diminuir a reclusão penitenciária como resposta aos atos criminosos, 

ao lado de políticas criminais que tentam focar na composição civil como resta aos 

pequenos delitos. 

Com esse breve histórico dos Juizados Especiais, será possível analisar os 

movimentos na criação e na manutenção dessas instituições, a fim de perceber suas 

motivações e suas consequências para os jurisdicionados e para os intérpretes do 

direito. Para tanto, há duas grandes correntes de interpretação (VIANNA et al., 2008): 

a primeira delas encara a criação dos Juizados como uma possibilidade de 

democratização do acesso à Justiça das camadas mais pobres, enquanto a outra 

enxerga uma flexibilização de direitos adquiridos quando equipara partes assimétricas 

no diálogo. 

A primeira corrente salienta que a própria facilidade de acessar o Judiciário 

permite que as camadas que se beneficiam desse acesso tenham uma oportunidade 

ético-pedagógica para a formação de uma nova cultura cívica. Para os entusiastas 

dessa hipótese, a própria expansão do direito às grandes massas tem por 

                                                             
11 Em 23 de setembro de 1996, foi promulgada a Lei 9.307, chamada Lei da Arbitragem, que serve para 
“dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º). O procedimento trata, basicamente, 
de demandas relativas a patrimônio e é utilizado por grandes empresas por ter respostas mais 
rapidamente do que as demandas no Judiciário. 
12 Rito designado para os crimes com previsão legal de até quatro anos de pena privativa de liberdade 
(Art. 394, 1º, II, do Código de Processo Penal). 
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consequência um fortalecimento da democracia (ibid. p. 151). É um pensamento que 

está de acordo com a abertura ao diálogo nos Juizados Especiais: se as partes 

trabalham juntas para uma melhor solução de seu conflito, ambas saem ganhando na 

agregação e na solidarização social. 

A segunda corrente não chega a enfrentar os pontos positivos da primeira, 

mas aponta para as possibilidades de apropriação do Estado dos ideais dos Juizados, 

resultando em uma negação de direitos recém conquistados às camadas menos 

favorecidas, econômica, social ou culturalmente, além de um maior controle por parte 

do Estado nas demandas criminais. No Brasil, o agravante dessa corrente é que os 

movimentos de ampliação da participação popular vêm prioritariamente da 

intelligentsia, geralmente associações de magistrados e outros ramos do Direito, o 

que pode apontar para a simples manutenção de poder de certas categorias sobre as 

novas formas processuais. 

De toda forma, os Juizados Especiais espalharam-se rapidamente por todo 

o território nacional e surge a hipótese de que são eficazes em ampliar o acesso ao 

Judiciário, ao mesmo tempo em que dão maior vazão às novas demandas e reduzem 

os custos operacionais dos processos. Se tais números corresponderem à realidade, 

portanto, os Juizados Especiais são um sucesso, mas resta analisar caso a caso como 

esses números se traduzem na expectativa da corrente ético-pedagógica ou na 

corrente crítica ao poder centralizado dos intérpretes do Direito. 

 

1.2. O JECRIM: características e funcionamento 

 

A partir dessa discussão mais ampla, detenho-me na pesquisa realizada 

em um Juizado Especial Criminal-JECRIM de Natal. A estrutura das audiências de 

conciliação conta com uma conciliadora específica, uma promotora de justiça e um 

defensor público. A juíza não participa, via de regra, das audiências, e os técnicos 

administrativos cuidam da parte operacional, mas fora do momento conciliatório. O 

JECRIM se localiza na Zona Sul da cidade, reconhecidamente a mais próspera em 

termos econômicos. Embora não pareça ser determinante no que se refere aos tipos 

de crimes mais recorrentes, é possível traçar um direcionamento no que se refere às 

pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Nas palavras da conciliadora: 
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Quanto aos crimes, são os delitos de menor potencial ofensivo cuja 
pena máxima é de até dois anos. Aí eles variam de ação penal privada 
a ação penal incondicionada, que independe da representação da 
parte interessada. Quanto à questão do público, é bastante variado e 
varia também de acordo com o delito. Vai desde as camadas mais 
baixas — no caso de usuários de droga, a gente vê que não há uma 
restrição a uma classe social só —, tem também os relacionados ao 
meio ambiente, que aí vêm normalmente empresas, representantes 
de pessoas jurídicas — aí a classe social já é mais favorecida. Então 
varia bastante, depende realmente do delito. Por aqui ser Zona Sul [de 
Natal], a gente nota uma diferença em relação aos outros juizados em 
razão do público. Por exemplo, os juizados que têm competência Zona 
Oeste, Zona Norte, realmente têm as camadas mais pobres da 
população. Não que aqui não tenha, mas que essa quantidade é 
equiparada com as camadas mais altas, porque eu acho que é a 
questão da localização e da competência influencia nesse aspecto. 

 

 

Obviamente, há várias “Zonas Sul” em Natal. Ao mesmo tempo em que as 

grandes atrações turísticas da cidade, como a Praia de Ponta Negra, convivem com 

o parque hoteleiro da Via Costeira, há regiões mais pobres que sofrem com os 

mesmos problemas de qualquer aglomeração urbana. Na mesma medida em que há 

empresários, grandes e pequenos, participando das audiências, há desempregados 

que são autuados por fazerem pequenos “bicos” sem a devida licença da prefeitura. 

Colocando a fala da conciliadora em perspectiva, a localização do JECRIM é um dado 

importante, mas não determinante para o tipo de indivíduo que o frequenta. 

O prédio em que se localiza o JECRIM tem estrutura física reduzida, com 

sérios problemas de estacionamento, e divide espaço com um Juizado Especial Cível 

e uma Vara de Família. Junto deles, lojas comerciais, prestadoras de serviço e 

agências bancárias. Todavia, apesar das limitações estruturais, a conciliadora se gaba 

da eficácia com que ela e toda a equipe do JECRIM gerem os processos que chegam 

até lá, revelando, segundo ela, certa inveja de outras instituições da cidade que 

batalham para obter resultados semelhantes. 

O teor dessa gestão, ilustrada pela Figura 3, pode ser melhor analisado a 

partir de uma etnografia das audiências, como forma de contrastar os dados frios que 

a estatística pode oferecer. 

 

Processos Julgados Distribuídos Arquivados 
Janeiro 27 21 18 

Fevereiro 15 38 29 
Março 21 29 23 
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Abril 20 25 16 
Maio 29 40 39 

Junho 19 71 38 
Julho 15 33 21 

Agosto 18 23 21 
Setembro 21 39 20 
Outubro 25 21 20 

Novembro 12 32 27 
Dezembro 17 06 13 

Total 239 378 285 
Figura 2: Estatísticas do JECRIM para o ano de 2013. Dados fornecidos pela Secretaria do JECRIM. 

 

Analisando as estatísticas, vê-se que houve déficit entre distribuição e 

arquivamento de 93 processos no ano de 2013, o que se traduz em um total de 75% 

de processos arquivados em relação ao número de distribuídos13. Esse déficit se 

aproxima daquele do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que gira em torno 

de 78% da Meta de julgar mais processos do que os distribuídos naquele ano14. Como 

não há dados detalhados, não foi possível comparar somente JECRIMs. Sem isso, é 

impossível verificar se a afirmação da conciliadora condiz com os dados15.  

Como critério de pesquisa, decidi estudar as audiências preliminares de 

conciliação porque as considero centrais para entender as dinâmicas daquele espaço. 

Além disso, é o primeiro contato de todos os processos que tramitam naquele 

JECRIM, o que me abre a possibilidade de entender como diretrizes legais são 

aplicadas na prática e, principalmente, de observar como essas audiências estão 

contidas dentro de um contexto maior, que é o próprio JECRIM enquanto espaço 

público de administração de conflitos criminais. 

A depender do resultado da audiência de conciliação, o processo pode ser 

encerrado ou encaminhado a outros procedimentos. Ele será encerrado caso as 

partes, em litígios que envolvam vítima e acusado, cheguem a um consenso que 

melhor dê fim ao processo, sem assunção de culpa para nenhum dos lados. Quando 

o processo envolver acusado e o Ministério Público, será encerrado na audiência 

                                                             
13 Consideram-se distribuídos os processos que, por critérios previamente definidos, chegam até o 
JECRIM para que lá sejam julgados. Consideram-se arquivados os processos que foram encerrados, 
independentemente de terem sido julgados em seu mérito ou arquivados por outros motivos.  
14 Estatísticas do Conselho Nacional de Justiça. Disponível online no endereço: 
<http://www.cnj.jus.br/images/Meta_1_de_2013_detalhamento.pdf>. Última atualização de 27 jul. 
2013. Último acesso em 28 mar. 2014. 
15 Nem é o meu intuito “desmentir” os dados fornecidos pelos meus interlocutores de campo.  
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preliminar se o réu aceitar a proposta de transação oferecida pelo parquet16. Se nada 

disso se concretizar, abrem-se duas hipóteses. 

A primeira hipótese é a de suspensão temporária do processo, quando o 

fluxo desvia para sessões de mediação, presididas neste JECRIM por uma psicóloga. 

Infelizmente, o acesso a essas sessões foi negado: por serem consideradas 

extrajudiciais, não partilham do princípio da publicidade e a mediadora negou o 

acompanhamento, mesmo na condição de pesquisador, alegando que atrapalharia o 

bom andamento das negociações17. 

Se as partes chegarem a um consenso durante as sessões, o processo 

caminha para a homologação do acordo pela juíza, também sem declarar o acusado 

culpado ou inocente. Se não houver acordo, as partes retornam à fase processual 

para uma segunda audiência, desta vez a de instrução e julgamento. Nessa fase, a 

juíza mede todas as provas trazidas pelas partes e dá fim ao processo com uma 

sentença, na qual condena ou absolve o acusado. 

Caso a audiência preliminar não resulte em acordo ou transação, também 

segue para a fase de instrução e julgamento, que segue o modus operandi jurídico. 

Esse fluxo processual pode ser melhor ilustrado pela Figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Fluxograma do processo dentro do JECRIM estudado. Quadro montado a partir dos 
procedimentos vistos durante as audiências. A Lei 9.099/95 não prevê a sessão de mediação como 
fase processual. 
 

                                                             
16 Jargão comumente usado para se referir ao Ministério Público ou a um de seus membros. 
17 Mesmo com a negativa de acesso, explorarei alguns dados em capítulo posterior. 
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Com esses dados preliminares em mente, torna-se possível agora analisar 

a performance das audiências, interpretando as interações dos sujeitos naquele 

contexto, abrindo espaço para as suas representações (Capítulo 3), e aprofundar a 

relação entre métodos de justiça alternativos e a prestação judiciária nas audiências 

de conciliação, apontando pontos convergentes e divergentes com as hipóteses ético-

pedagógica e de apropriação estatal das novas formas processuais (Capítulo 4). 
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Capítulo 2: Os atores do Judiciário 

 

Este capítulo se dispõe a analisar de que forma os principais atores, 

diretamente presentes ou não nas audiências de conciliação, interagem entre si, seja 

reconhecendo uma hierarquia existente entre os atores do Judiciário em relação aos 

jurisdicionados, seja confrontando essa hierarquia a ponto de desafiar a autoridade 

das figuras públicas por meio de atitudes e vocalizações de discursos para além dos 

protocolares. 

Em um primeiro momento, tentarei esboçar um quadro mais amplo das 

cinco figuras públicas com quem tive contato mais próximo, pois elas representam 

papéis institucionais fixos — ainda que transitem em diferentes ambientes e nem 

sempre representem características fixas em um contexto maior de suas respectivas 

carreiras —, cada qual com uma medida de atuação e com possíveis interferências 

no desenrolar das audiências. Serão breves introduções sobre a mediadora, a juíza, 

a conciliadora, a promotora de justiça e o defensor público, com rápida menção aos 

técnicos administrativos, organizadas a partir de informações construídas junto às 

próprias autoridades. 

Essas informações vêm de duas fontes principais: a) uma fonte direta, a 

partir das entrevistas que realizei pessoalmente com a conciliadora, a mediadora e o 

defensor público; e b) uma fonte indireta, a partir das conversas informais, das 

observações de atividades, de informações dadas por outros atores etc. Sempre que 

possível, usei citações diretas para reproduzir a fala dos atores, bem como tentei 

apontar os casos em que determinada informação sobre um ator em particular foi 

fornecida por outrem. 

Esses atores parecem conscientes de seu papel dentro do Judiciário — e 

principalmente dentro do JECRIM — e constantemente se referem a ele como a 

tentativa de “pacificação social”. Por ser de difícil conceituação, cada sujeito que o 

invoca acaba tendo a sua própria versão do que ela viria a ser. Quando perguntados, 

os atores do Judiciário se dividiam entre os termos “administração de conflitos” e 

“resolução de conflitos”. Apesar da aparência semântica, é possível traçar diferenças 

entre os dois. Mais do que isso, escolher por um ou outro significa orientar suas ações 

por tais ou quais princípios. 
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A própria Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça insiste na 

nomenclatura “solução de conflitos”, que parece ser predominante nos atores do 

Judiciário. Essa visão parte da ideia de que conflitos são algo que devem ser 

solucionados ou resolvidos. É, digamos, uma visão negativa dos conflitos, que busca 

então extirpá-los da vida social (AMORIM, LIMA e BURGOS, 2002). Se a orientação 

for essa, qualquer resultado que ponha fim ao conflito será satisfatório, mesmo que 

isso signifique a manutenção das animosidades. 

Por outro lado, pensar na “administração de conflitos” parece ter uma 

perspectiva positiva. Isto é, encara o conflito como algo natural na vida em sociedade. 

Assim, o conflito não deve ser necessariamente “resolvido”, mas sim administrado da 

melhor forma possível. Sendo o caso, o objetivo é pensar a forma que cause um 

impacto construtivo na relação interpessoal, resolvendo o conflito ou não. O grande 

passo aqui é criar uma consciência cívica entre os envolvidos para que, havendo 

amadurecimento e abertura ao diálogo, possam construir para si mesmos um 

ambiente mais agradável de convivência.  

A depender do conceito orientador, a audiência de conciliação pode ser 

uma forma rápida de extinguir processos e bater metas de extinção de conflitos, 

desafogando pautas e diminuindo o tempo de espera para julgamento. Mas também 

pode ser uma oportunidade de oferecer ferramentas e instrumentos para o 

fortalecimento de noções de vida em sociedade para os sujeitos de direitos que delas 

participam. 

Neste trabalho, sempre que me referir a “administração de conflitos”, 

estarei pensando na obrigação do Estado de mediar os eventuais conflitos que 

surgem na vida em sociedade e que são levados até instituições oficiais. Quando me 

referir a “solução de conflitos”, tentarei ser mais específico a um conjunto de práticas 

que visem à finalização do conflito apresentado, sem me posicionar exatamente sobre 

a qualidade e a efetividade dessas práticas. 

Para vermos como isso se dá na prática, após introduzir todas as figuras, 

passarei a organizar as interações em blocos mais ou menos homogêneos que 

ajudem a analisar o que acontece durante as audiências a partir do referencial teórico. 

O propósito aqui é saber se há uma abertura maior para que as partes possam refletir 

sobre os fatos e a consequências daquela audiência, bem como entender que tipos 
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de raciocínios e emoções ajudam nas escolhas para administrar os conflitos que ali 

chegam. 

 

2.1. A mediadora 

 

De todos os atores, a mediadora é certamente aquela com quem tive 

menos contato. Sempre que a encontrei, ela estava em sua sala, organizando 

documentos em seu computador. O fato é que nossos encontros foram esporádicos, 

pois não pude acompanhar as sessões de mediação que ela conduzia junto às partes 

que assim decidiam fazê-lo. As sessões, por não serem parte do processo formal, não 

possuem a característica de publicidade, como todos os outros atos processuais. 

Apesar de frustrante para a minha pesquisa, nossos encontros foram 

sempre cordiais e pude fazer perguntas informais sobre os procedimentos adotados 

durante as sessões. Mais para o final da pesquisa, ela concordou em ser entrevistada 

formalmente, com possibilidade de gravação de áudio e respostas mais aprofundadas. 

De uma forma geral, a mediação parece muito mais interessante do que a conciliação, 

quando se pretende estudar as novas formas de administração de conflito, mas o 

caráter sigiloso das sessões ainda não permite averiguar de fato se ela cumpre os 

seus objetivos. 

Desde o meu primeiro contato neste JECRIM, todos se mostraram bastante 

empolgados com a “novidade” da mediação. Por várias vezes, ouvi de diferentes 

pessoas o caso bem sucedido de dois vizinhos que brigavam há anos e conseguiram 

resolver suas pendências em sessões de mediação daquele espaço. Ao final das 

sessões, segundo os relatos, eles se comprometeram a cessar as desavenças e 

tentar conviver em paz. 

Segundo o que ouvi, o caso era realmente emblemático: os dois vizinhos 

moravam em redor de uma pequena praça e os dois discutiam sobre o uso do local. 

Enquanto um queria plantar árvores frutíferas, o outro achava que somente árvores 

sombrosas deviam existir ali. Por várias vezes, um vizinho arrancava as mudas que o 

outro plantara e isso causava severas discussões. Até que um dia, a discussão 

acabou em violência e o vizinho agredido iniciou um processo de lesão corporal leve 

contra o agressor (Art. 129, caput). 

Segundo a mediadora,  
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Eles já brigavam há 20 anos e chegaram às vias de fato, algo nesse 
sentido. Mas, no entanto, conversaram, acho que 6 ou 7 sessões, 
conseguiram se entender e aí conseguiram compor, fizeram um 
acordo na mediação e, assim, não tivemos mais nenhum retorno... não 
voltaram... então é realmente uma questão de disponibilidade. 

 

 

Mesmo durante a entrevista, esse foi o caso-paradigma que a mediadora 

usou para exemplificar o trabalho nas sessões e para considerar uma mediação bem 

ou mal sucedida. Para ela, o segredo é que as partes estejam “de coração aberto ou 

pelo menos com a defesa baixa”, isto é, que haja uma disposição em dialogar, uma 

posição pessoal sobre a qual ela admite não ter controle. No entanto, mesmo naqueles 

casos em que não se chega a um acordo na mediação, a mediadora considera que 

houve avanço: 

 

[A] gente percebe que, mesmo nas nem tão bem sucedidas, elas 
frutificam de alguma forma: já existiram processos que passam pela 
mediação, as pessoas conversam, decidem não ter um tempo maior 
na mediação e optam pelo prosseguimento do processo e, quando 
voltam para a mesa do juiz para as audiências de instrução e 
julgamento, a própria juíza coordenadora percebe uma leveza das 
partes e uma facilidade de trabalhar... e uma facilidade de eles 
aceitarem o que ela vai arbitrar. Então, mesmo que aparentemente 
para a gente não frutifique, eles vieram para cá de uma outra forma. 
Para a gente também surte um certo resultado. 

 

 

Entendido o básico sobre o papel da mediação no processo criminal do 

JECRIM, passemos a entender o perfil profissional do mediador. Em primeiro lugar, é 

importante ressaltar que não se trata de uma carreira reconhecida como profissão. Há 

projetos de lei que visam a regulamentar a mediação, dentre os quais destaca-se o 

PL 7.169/14, que ainda aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados18. 

Com o atual arcabouço legal, qualquer pessoa, independentemente de 

formação acadêmica, pode ser mediador, tanto judicial quanto extrajudicial, desde que 

passe pelos cursos de formação oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

                                                             
18 De acordo com status do portal da Câmara dos Deputados. Disponível online no endereço: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606627>. Último 
acesso em 10 jan. 2015. 
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a partir da Resolução 125, de 29 de novembro de 201019. Segundo a resolução, a 

formação compõe-se de três módulos distintos: o módulo I serve para quem atua nos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; o módulo II é obrigatório para 

conciliadores e mediadores; o módulo III, por sua vez, é obrigatório somente para 

mediadores. 

A partir disso, comparemos a trajetória da mediadora do JECRIM estudado: 

 

Eu tenho bacharelado em Psicologia, fiz Ciências Sociais — metade 
do curso e agora retornei... estou voltando para a licenciatura, para 
finalizar — e sou mediadora há dois anos, aqui no Tribunal de Justiça, 
e iniciei dentro do Judiciário como estagiária conciliadora. Eu tenho 
formação em conciliação, atuei na conciliação e fui “pescada” pela 
magistrada aqui, coordenadora da mediação — eu e duas outras 
colegas: uma, que é psicopedagoga e bacharelanda em Direito, e a 
outra também com formação em Psicologia. Ela [a juíza] tinha essa 
iniciativa de montar um projeto de mediação — na realidade, começou 
como um projeto piloto — e ela trouxe-nos, enquanto estagiárias 
conciliadoras do Tribunal, para movimentar esse processo que ela 
estava iniciando. Essa é minha formação básica, mas saliento que, 
para atuar como mediador inicial, a formação inicial, no caso, em nível 
superior pouco importa; é necessário que você tenha uma formação 
extra, de terceiro nível... de terceiro grau... no entanto, ela pode variar: 
na nossa equipe de mediadores, temos pessoas com formação em 
História, formação em Direito, formação em Psicologia, 
Psicopedagogia e mestrados em Administração... então, para você 
ver, é bem variado mesmo. Para atuar como mediador, o Conselho 
Nacional de Justiça-CNJ nos fornece uma capacitação, um curso de 
40 horas com uma parte prática. Finalizada a parte teórica, das 40 
horas, e a parte prática, que é mediar 10 processos cíveis, quando o 
curso for cível; 10 de família, quando a mediação for familiar; e 10 
processos de justiça restaurativa, quando a questão for relativa a 
questões de Juizados Criminais. Então, essa é a formação que lhe 
habilita para atuar como mediador, a formação que o CNJ, não 
necessariamente a sua formação inicial. 

 

 

Percebe-se que, mesmo não havendo predileção legal por formação 

acadêmica, as escolhidas pela juíza transitam em áreas relacionadas à psicologia, 

talvez por seguir o pensamento de que tais profissionais estariam melhor preparados 

para lidar com as questões que chegam até a mediação. No entanto, mesmo que isso 

seja verdade, não parece ser o intuito da Resolução 125, pois, além de não especificar 

                                                             
19 Disponível online no endereço: 
<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/arquivo_integral_republicacao_resolucao_n_
125.pdf>. Último acesso em 24 out. 2014. 
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que formação acadêmica deve ter o mediador, ela prevê um curso de capacitação 

razoavelmente longo, talvez para munir os interessados de ferramentas que considera 

necessárias para o exercício da atividade. 

De toda forma, quis saber se a mediadora pensava que sua formação em 

psicologia lhe trazia alguma vantagem para a atuação. Em sua resposta, ela 

reconhece algum benefício, mas tenta afastar a ideia de que a mediação seria alguma 

espécie de terapia de relacionamentos, como se poderia supor inicialmente, 

enfatizando também outros saberes que convivem junto ao psicológico: 

 

Ajuda, de sobremaneira, mas eu penso também que é muito 
importante ter outras formações, porque, enquanto mediadora, eu não 
estou lá para avaliá-los de forma psicológica — não é terapêutico: é 
um processo que está ali, dentro do Judiciário, e eu estou na condição 
de facilitadora, de mediadora de um diálogo, para que as partes 
consigam se relacionar melhor, por exemplo, e não só dar fim à 
demanda judicial, para encerrar o processo. É para ir na raiz do conflito 
e finalizar aquele conflito de uma forma menos traumática possível 
para as partes. Então, com relação a isso, eu tenho uma certa 
vantagem, porque lidar com pessoas não é fácil — então, os 
psicólogos têm uma certa vantagem, não posso negar isso, no sentido 
de que a gente tem essa relação mais facilitada. No entanto, existem 
outros conhecimentos que também são fundamentais: conhecimentos 
de negociação e tudo isso faz parte da grade da formação do 
conciliador, daquele curso que eu falei, do CNJ. Então, entender de 
comunicação, entender de negociação é importante, e elementos 
básicos do Direito também é importante, assim, até para produção de 
termos, entender do que as partes muitas vezes estão falando, lidar 
com advogados... então também é importante que a gente tenha esse 
conhecimento basilar do Direito. 

 

 

O que parece transparecer, tanto na fala da mediadora, quanto na 

Resolução 125, é que, para além de conhecimentos formais, exige-se do bom 

mediador uma sensibilidade humanística para o trato com os jurisdicionados. Mesmo 

assim, ao longo de todo o texto do Manual de Mediação Judicial (AZEVEDO, 2013), é 

possível encontrar pesadas contribuições da psicologia, mesmo que de forma pouco 

aprofundada, para que o mediador consiga “estimular as partes a construir o 

entendimento recíproco”, como é o caso das 12 ferramentas para provocar mudanças 

(p. 196 e ss.): 

 

1. Recontextualização (ou paráfrase) 
2. Audição de propostas implícitas 
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3. Afago (ou reforço positivo) 
4. Silêncio 
5. Sessões privadas ou individuais 
6. Inversão de papéis 
7. Geração de opções/perguntas orientadas a geração de opções 
8. Normalização 
9. Organização de questões e interesses 
10. Enfoque prospectivo 
11. Teste de realidade 
12. Validação de sentimentos 

 

 

Essas ferramentas servem para estabelecer uma relação de confiança e 

de abertura ao diálogo com as partes da mediação. Se bem utilizadas, em tese, podem 

fazer com que elas entendam melhor a raiz de seus problemas e consigam verbalizar 

suas frustrações e seus anseios. Só após esse período de aproximação é que um 

possível acordo começa a ser elaborado em conjunto, sob supervisão da mediadora. 

Quando perguntada sobre as diferentes representações de Justiça que as 

partes trazem para as sessões, a mediadora citou as 12 ferramentas como forma de 

alcançar um ponto em comum para que as partes se abram ao diálogo. Em suas 

palavras: 

 

Elas levam as representações delas de Justiça e de Injustiça também. 
As representações, inclusive, são sociais, né? Você percebe que, 
muitas vezes, o que ela está dizendo ali é um discurso de uma maioria, 
é o discurso das pessoas nas ruas. Inclusive, a visão que as pessoas 
têm do Judiciário, da Justiça como um todo. O que tenta-se fazer é 
equalizar essas visões. Assim, nós trabalhamos calcados em 
ferramentas... tem toda uma filosofia de mediação, tem toda uma 
teoria de mediação por trás, que é importantíssimo de ser dito: o 
mediador, ele não media pelo feeling, ele é instrumentalizado e nós 
utilizamos ferramentas adequadas, oriundas de algumas áreas do 
conhecimento, e através dessas ferramentas, a gente vai tentando 
equalizar essa percepção, que muitas vezes é uma percepção 
equivocada, muitas vezes, por estar dentro de um conflito, sua 
percepção fica um pouco distorcida, e aí você passa a perceber as 
coisas de uma outra forma... então, lá, nós tentamos, através de 
algumas ferramentas, fazer com que as pessoas entendam que 
possivelmente elas estão vendo aquela situação por um outro prisma, 
e aí mudar os óculos pode fazer a diferença. 

 

 

Com esse perfil mais voltado para a área da psicologia, não é difícil 

entender por que a juíza deu preferência às profissionais escolhidas. O mediador, por 
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mais que se diga o contrário, age também como terapeuta, ainda que de forma contida 

e mesmo que com fins exclusivos de resolver um conflito em questão. Pode-se 

entender um pouco melhor com a análise da fala da mediadora, quando lhe pedi para 

traçar diferenças entre as audiências, digamos, clássicas e as sessões de mediação: 

 

Vamos começar talvez pelo mais convencional, que é a audiência com 
juiz, com o Ministério Público... chama-se audiência porque, de fato, é 
uma audiência: eles ouvem testemunha, eles colhem provas, eles 
fazem a oitiva das partes... isso tudo é mais processual mesmo, como 
o Direito rege. A audiência de conciliação já é feita por um terceiro, 
que é neutro, que é a figura do conciliador que você conheceu aqui. O 
Ministério Público geralmente está presente porque ele precisa propor 
transações penais e todas essas questões que vulgarmente se 
conhecem como penas alternativas. As partes vêm, elas são 
escutadas, o conciliador vai tentando mediar aquela situação... no 
entanto, ele pode propor situações e o mediador, não. No setting da 
mediação, não está o Ministério Público, por ora, não está o juiz, 
nunca, porque o juiz não medeia — “medeia”, como se fala... está o 
mediador ou dois mediadores, e aquela figura do observador, que 
também é um mediador capacitado, que está ali para tentar fazer com 
que a atuação daqueles mediadores seja a mais satisfatória possível, 
para auxiliar o desempenho do mediador e não para ouvir as narrativas 
das partes. Por isso que a questão do privativo é realmente bem 
colocada na mediação, porque não é audiência e não é audiência 
pública. Então, na mediação, tem toda essa configuração diferenciada: 
tem os mediadores, que também são terceiros imparciais, e eles não 
sugerem, diferente do conciliador, que pode propor a partir de casos 
parecidos em que ele tenha feito audiência de conciliação e dizer: 
“Olha, senhora Joana, eu pensei que seu caso pode ser resolvido por 
essa via...” O mediador não! Ele leva as partes a, em dialogando, 
perceberem o que é melhor para elas, dentro daquele contexto de 
conflito. É um pouco mais delicado e por isso que as sessões não 
duram 20, 30 minutos... geralmente, é de 1h30 a 2 horas e elas podem 
ser remarcadas: casos de família, por exemplo, a depender da 
natureza do conflito, em dois, três meses, com sessões a cada 15 ou 
a cada 20 dias, porque entende-se que tem questões outras, que de 
fato sempre tem nos processos judiciais normais, que sustentam 
aquele conflito e que precisam ser trabalhadas para ser tudo 
encerrado de uma forma mais tranquila. 

 

 

Essa questão da privacidade, da confidencialidade, do distanciamento do 

mediador, até mesmo o tempo diferente das sessões, o foco no conflito e não no 

sistema, tudo isso afasta a sessão de mediação dos procedimentos comuns do Poder 

Judiciário e a coloca em direção às sessões terapêuticas, que encontram melhor 

habitat nos consultórios ou clínicas. É por isso, dentre outras coisas, que o local onde 
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são realizadas as sessões diferem do local das audiências, conforme se vê na foto a 

seguir: 

 

 

Foto 1: Sala de realização das sessões de mediação. 

 

Apesar do espaço apertado, devido a restrições da locação onde o JECRIM 

se encontra, é possível perceber que o ambiente é bem mais informal daquele onde 

acontece a audiência preliminar de conciliação: além da mesa redonda, retirando a 

posição adversarial, há ornamentos na sala, um quadro laminado para escrita, 

material para anotações. Além disso, não existe toda a parafernália de gravação de 

áudio da outra sala, muito menos a composição de mesas que separa as figuras 

públicas dos jurisdicionados. 

É nesse ambiente que as pessoas podem enunciar de maneira mais livre 

os seus problemas e tentar administrar os seus conflitos. Mas a forma como elas 

chegam até lá, por si, já é cheia de adversidades: antes da sessão, precisam 

formalizar um processo judicial, comparecer à audiência preliminar de conciliação e, 

durante essa audiência, declarar que estão dispostas a participar das sessões, depois 

de ouvir as vantagens de compor dessa forma. No entanto, a voluntariedade nem 

sempre é assim tão esclarecida. 

Durante uma audiência de conciliação entre duas vizinhas, houve gritaria e 

troca de acusações graves. O descontrole foi tão grande que a juíza, que trabalhava 

na sala contígua, precisou comparecer à audiência e, vendo que não haveria maneira 
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de conciliar naquele momento, encaminhou as duas para uma primeira sessão de 

mediação, mesmo sem que elas consentissem ou sequer fossem perguntadas sobre 

o desejo. 

Diante desse caso, perguntei à conciliadora como se dava, na prática, a 

questão da voluntariedade naquele espaço. Ela me respondeu com as seguintes 

palavras: 

 

É uma questão muito interessante e, nos cursos, é uma pergunta muito 
frequente dos alunos. O que acontece: como a Resolução 125/2010 
do CNJ fala da questão da voluntariedade — e existem interpretações 
diferentes a respeito disso —, mas concorda-se que participar da 
mediação é voluntário. Então, o que é que a magistrada daqui 
entende: que existem casos que, de fato, precisam ir, que as partes 
precisam ser oportunizadas. Então, a voluntariedade permanece no 
sentido de que ela encaminha as partes, as partes são, entre muitas 
aspas, “obrigadas”, é um rito processual e elas precisam ir, mas estar 
lá e aceitar mediar é uma opção delas. Então, a voluntariedade impera 
daí: a juíza encaminha, as partes vão, tem um primeiro momento que 
a gente chama de pré-mediação, onde é explicado como é o processo, 
como vai transcorrer, o que é que se espera das partes, e o que é que 
pode-se dali conseguir. Então, explicado esse processo, as partes 
decidem: “quero trabalhar por essa via”, “não quero trabalhar por essa 
via”. Em não querendo, o processo retoma e aí a juíza tem uma 
compreensão muito interessante nesse sentido, porque não existe 
nenhum tipo de represália à parte que não quer ficar. Então, assim, é 
oportunizado, você teve o direito de participar; em não querendo, não 
tem problema: o processo prossegue aqui normalmente, mas é muito 
raro os casos onde as partes decidem não ficar, principalmente porque 
elas querem, na Justiça, falar e nas audiências elas não têm tanto 
tempo assim. Geralmente é o advogado quem fala por ela, ou na 
audiência de conciliação ela tem um tempo, mas é um tempo mais 
breve... e lá ela é escutada de uma maneira mais ampla. Então, é 
muito raro os casos onde as partes, entendendo o que é a mediação, 
decidem não ficar. Então, a voluntariedade é bem por aí: eles são 
encaminhados, mas, passando pela pré-mediação, não querendo, 
voltam; querendo, ficam. E também existe a voluntariedade no sentido 
de que elas, muitas vezes, elas procuram, mesmo não tendo 
processo. Existe também em casos pré-processuais. As partes já 
conhecem o instituto e decidem ir, mesmo antes da audiência de 
conciliação e mesmo antes do processo ser ajuizado: não existe 
processo judicial, mas ela tem algum conflito com alguma pessoa, que 
ela pode qualificar, tem nome, tem telefone, e aí ela tenta, através de 
algum advogado, requerer que a mediação seja concedida e aí pode-
se também, é uma outra via.  

 

 

No caso das vizinhas, a parte que instaurara o processo criminal desistiu 

prontamente no que a mediadora chamou de “pré-mediação” e o processo voltou a 
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transcorrer normalmente. Como esta pesquisa não se propõe a seguir os processos 

após a audiência de conciliação, não saberia dizer que fim levou o caso, mas é 

confiável dizer que a parte que promoveu a ação penal e que esperava dela uma 

resposta do Judiciário para o seu problema não ficou satisfeita em ter sido 

“encaminhada” à mediação, mesmo quando já deixara claro que não gostaria de 

participar. 

Talvez por ter uma visão de que a Justiça só seria feita caso resultasse em 

punição à sua agressora, a vizinha ofendida não tenha aceitado outras formas de 

resolução. Na verdade, durante a audiência de conciliação, ela repetiu que fazer um 

acordo de mútuo respeito não seria “suficiente” para fazer cessar as agressões que 

ela sofria. Muito provavelmente, ela esperava uma “punição exemplar” do Estado 

como forma de ameaça pedagógica à agressora. Tendo percebido que a punição 

muitas vezes estava relacionada ao sentido de Justiça nos jurisdicionados, fiz este 

questionamento à mediadora: 

 

Isso é bem comum. As partes, muitas vezes, elas querem de fato é 
que o outro seja punido, se possível sendo preso ou marcando de 
alguma forma, sendo responsabilizado pelo que cometeram. Na 
mediação, isso não é tão presente. As pessoas até chegam com esse 
discurso: “Olha, eu estou aqui com esse processo e eu quero só que 
ele aprenda que não pode fazer isso comigo ou com qualquer outra 
pessoa...” Esse sentido pedagógico da punibilidade... existe isso e 
chega-se na mediação com esse ideário, mas, à medida que o 
processo vai acontecendo, a gente vai tentando fazer, juntamente com 
as partes, que elas avaliem que interesse real elas têm com essa 
demanda. Assim, a gente tenta tirá-las da posição, porque é aquela 
posição de querer que alguém pague, seja lá por quais vias forem. 
Mas... trabalha-se muito com isso na mediação: qual é, de fato, o teu 
interesse? Então, muitas vezes as partes se fixam em uma posição de 
querer alguma coisa, sem nenhuma razão que de fato justifique... 
muitas vezes, o que elas de fato querem não é o que estão tentando 
buscar. Isso parece ser bem complexo, não sei se você consegue 
compreender. Então, a questão da punibilidade aparece também no 
discurso das pessoas, mas lá elas conseguem, à medida que vão 
sendo trabalhadas, elas conseguem entender que o que elas, de fato, 
realmente querem, o interesse real, não está equalizado, sintonizado 
com o que elas estão buscando com o processo judicial. Aí, muitas 
vezes, vale muito mais o diálogo, vale muito mais tentar se resolver 
diretamente com aquela pessoa, muitas vezes buscar o que você quer 
dela, que é um pedido de desculpa, que ela se retrate, ou que 
reconheça o dano que lhe causou, do que necessariamente fazer com 
que essa pessoa pague duas cestas básicas, ou preste serviços na 
comunidade. Isso é muito comum, muito comum mesmo: pessoas que 
querem apenas uma reparação da honra — “Olha, que você me peça 
desculpas, que você reconheça que eu...” Isso é bem comum mesmo. 
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Talvez por este sentimento tão arraigado é que as novas formas de 

administração de conflitos encontrem tantos empecilhos. Na verdade, a mediação, 

nos moldes de hoje, é aplicada somente a casos muito específicos: a) crimes de 

menor potencial ofensivo, de competência do JECRIM; b) em que haja algum tipo de 

relação de continuidade entre os envolvidos, como vizinhos, familiares etc.; c) nos 

quais as partes decidam resolver por meio da mediação, por mais que a juíza possa 

“encaminhar” aqueles que não aceitem. 

Mesmo diante desse quadro, a mediadora se mostra otimista quanto ao 

valor de seu trabalho e chega a fazer previsões sobre o futuro da administração de 

conflitos por parte do Estado: 

 

Eu sou muito entusiasta, sou meio suspeita para falar, mas eu penso 
que a mediação é o futuro do processo judicial, principalmente, 
porque, muitas vezes o juiz, por mais empenho que tenha e por mais 
que entenda da letra da lei e que aplique o Direito da melhor forma em 
determinados processos, a sentença que ele vai dar não satisfaz a 
parte... e não só a demandante, mas também a demandada. Então, 
assim, muitas vezes, é muito comum, eu percebo aqui no Judiciário, 
através da minha prática, que a sentença o Juiz deu não satisfez 
nenhuma das partes. Por que será? Por que o Direito foi mal usado? 
Não. Ele utilizou da melhor forma, outros processos com a mesma 
natureza se resolvem daquela forma. No entanto, a raiz do conflito, ela 
não foi tratada. Houve sentença, houve uma resolução processual, 
mas não houve paz social. O CNJ tem o entendimento — e isso não é 
novo, a nível de mundo: a mediação já é bem antiga, um instituto super 
antigo... nas antigas sociedades, o xamã ou então a pessoa mais 
sábia, o ancião daquela comunidade era chamado e ele realiza, mais 
ou menos, uma mediação: as pessoas se reuniam em torno dele e ele 
conversava e tentava um entendimento com essas pessoas. O 
Judiciário tenta trazer essa prática tão milenar para dentro da Justiça, 
para tentar fazer com que as pessoas, que sabem muito mais das suas 
próprias vidas e conhecem melhor do que o Juiz a solução para os 
seus problemas... então, conversando, tendo uma oportunidade que 
muitas vezes elas não têm, muitas vezes acontece o conflito e elas 
têm uma relação continuada, mas elas não têm a possibilidade de 
elaborar esse conflito, de conversar, de tentar resolver de uma forma 
tranquila e pacífica... então, é a pacificação social que, de fato, é a 
maior bandeira da mediação. Nós não fomentamos o acordo, não há 
pressão por acordo... as pessoas vão e conversam e tentam se 
entender. O acordo, ele é fruto de um entendimento, apenas. Se ele 
acontecer, excelente: é um processo a menos para o Judiciário e é 
uma pessoa satisfeita saindo de dentro do tribunal, mas... em não 
havendo, não tem problema: os processos prosseguem, mas houve 
essa possibilidade de as partes tentarem compor ali da melhor forma 
que elas entenderem que seja interessante. Essa, sem dúvidas, é a 
maior contribuição da mediação. É o futuro, no sentido de que não dá 
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mais para entender que processos resolvem... o Judiciário está aí, 
lotado de tantos processos... varas pequenas com muitos processos 
e pessoas que esperam há 5, 6 anos por uma sentença e, no entanto, 
não se resolvem, então... acho que essa é a maior contribuição, de 
fato. 

 

 

De acordo com ela, a mediação também teria o condão de “empoderar” as 

pessoas para que elas entendam que “dentro delas é onde mora a resposta para as 

causas, e elas saibam tratar disso, na medida em que os conflitos forem aparecendo 

na comunidade em que elas vivem”. Não obstante, a mediação também seria 

interessante para o Estado-Juiz, na medida em que preservaria a competência para 

causas que escapassem à mediação, diminuindo o número de causas. 

 

2.2. A juíza 

 

A juíza é a coordenadora do JECRIM e foi uma das primeiras pessoas com 

quem tive contato no início da pesquisa. Antes de entrar efetivamente em campo e 

acompanhar as audiências, busquei primeiro conversar com ela para explicar o que 

pretendia fazer e com quais finalidades, bem como qual era o meu interesse de estudo 

naquele espaço. Muito orgulhosa da equipe que montou, a juíza me falou de forma 

enfática sobre o trabalho que realizavam com as novas formas de resolução de 

conflito. 

Em primeiro lugar, falou de como a conciliadora não era estagiária, mas 

que ganhava remuneração do Tribunal de Justiça e tinha exclusividade para se 

dedicar ao trabalho ali. Depois, falou que conseguiu uma bolsa remuneratória 

semelhante para a mediadora, que atuava no JECRIM de forma complementar ao 

processo tradicional. Elogiando essa “novidade”, falou sobre o caso de sucesso na 

disputa entre os vizinhos e as árvores da praça. 

Infelizmente, depois dos primeiros encontros, tive pouco ou quase nenhum 

contato com a juíza: como ela não conciliava, só apareceu durante uma das 

audiências em que estive presente, no caso em que as vizinhas trocaram ofensas e 

gritos. Ela controlou melhor a situação porque impôs sua autoridade e conseguiu, de 

forma mais ou menos satisfatória, que as duas respeitassem os momentos de fala da 

outra. 
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O fato de eu não acompanhar os processos na fase de instrução e 

julgamento também contribuiu para que nossos encontros fossem esporádicos. Como 

essas audiências seguem o rito mais tradicional de fala pelos advogados e julgamento 

por critérios técnicos do Direito, concluí que não eram interessantes ao recorte desta 

pesquisa. 

Assim, quando tentei um último contato para realizar uma entrevista com a 

juíza, ela se declarou ocupada demais nas oportunidades e não me concedeu a fala. 

Talvez pelo fato de termos tido pouco contato durante os meses de pesquisa, ela não 

se sentiu confortável ou mesmo disposta para falar sobre uma pesquisa que ela não 

acompanhara no seu desenvolvimento. 

De toda forma, tudo o que eu gostaria de saber quanto aos dados me foram 

fornecidos indiretamente pelos outros atores do Judiciário. Algumas informações, 

contudo, principalmente relacionadas à subjetividade da juíza, ficaram sem respostas. 

Por exemplo, gostaria de saber o que a motivou a montar a equipe, bem como os 

critérios de escolha da conciliadora e da mediadora.  

Também gostaria de saber por que ela considera essas novas formas de 

resolução de conflitos uma maneira mais satisfatória de administrar os litígios. Em 

outro assunto, não consegui saber se ela considerava o trabalho atual bem sucedido 

e que medidas tomaria para melhorá-lo. E ainda: que tipo de referencial teórico e de 

saber ela considerava essencial para realizar um bom trabalho no JECRIM. 

Mesmo sem essas respostas ouvidas diretamente dela, é possível montar 

um perfil da juíza, ainda que incompleto, para termos um ponto de partida das análises 

que se seguirão. Não se trata aqui de montar um mapa psicológico dela, mas de 

entender que motivações estão por trás da formação de uma estrutura de 

administração de conflitos que difira do projeto centrado na própria figura do 

magistrado, pois certamente é o modelo em que ela foi instruída durante os seus 

estudos acadêmicos. 

Através da mediadora, soube, inclusive, que a juíza é coordenadora do 

grupo de mediação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sendo responsável 

também pelos cursos de formação de novos mediadores. Durante a pesquisa, por 

exemplo, a mediadora preparava um curso que seria ministrado em Mossoró, cidade 

do interior do Estado, sob supervisão da juíza.  
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Em nosso primeiro contato, a juíza me revelou que era entusiasta desse 

modelo, mesmo antes da Resolução 125 do CNJ, que data de 2010. Ainda assim, foi 

só a partir da Resolução que ela conseguiu montar a equipe que estava com ela 

naquele momento, pois houve uma mobilização de recursos especificamente para 

esses fins. O próprio JECRIM é recente na história e deve a sua existência aos 

incentivos iniciados a partir da edição da Lei 9.099/95. 

No Rio Grande do Norte, a criação de JECRIMs depende muito do 

protagonismo de juízes interessados junto ao Tribunal de Justiça e o número atual, no 

total de quatro, atende uma demanda muito maior do que eles podem suportar: em 

Natal, além dos dois JECRIMs centrais, localizados no centro antigo de Natal, há 

somente mais outros dois. Um deles é o JECRIM estudado, na Zona Sul, e o outro é 

o JECRIM da Zona Norte. No interior do Estado, não há juizados especializados no 

âmbito criminal, sendo dividido com os cíveis ou nas varas comuns. 

Outro fato importante que a juíza deixou transparecer é que ela decidiu não 

conciliar nas audiências por dois motivos principais: ela achava que a dinâmica da 

audiência de conciliação era diferente daquela que existia na audiência de conciliação 

e, para ela, era importante que as partes e os advogados enxergassem essa diferença 

para que a pessoa conduzindo as audiências também fossem diferentes. 

O segundo motivo revela ainda mais sobre o comportamento da juíza: ela 

achava que a conciliação envolve muito mais do que o domínio técnico dos 

procedimentos legais. Ela enxergava no treinamento e na atuação exclusiva da 

conciliadora nas audiências de conciliação uma preparação mais condizente com as 

necessidades específicas daquele tipo de negociação. 

Para ela, alguém que não derivasse o respeito diretamente da posição de 

status do juiz seria melhor capaz de desenvolver um diálogo de igualdade. A ideia de 

que um terceiro interessado na resolução do conflito não oferecesse a palavra final 

certamente não é compatível com a expectativa que as partes tinham, não raras 

vezes, de ter uma resposta final que não dependesse de suas vontades, mas da 

verdade declarada pelo condutor da audiência. 

Se tudo isso for verdade, temos que a magistrada não acha que a sentença 

que ela profere é a melhor solução para os conflitos, ou ao menos que ela acha que 

a sentença, diante das outras possibilidades de resolução, deve ser usada como 

última opção, quando as outras já falharam. Isso pode ser encarado como uma 
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diminuição do protagonismo do juiz ou, no mínimo, da sentença como palavra final do 

processo criminal. 

Ou, em outra interpretação, podemos entender que a magistrada considera 

que a participação dos jurisdicionados no processo tradicional é muito pequena e não 

satisfaz quem espera falar durante as audiências. Isso pode ser visto na fala da 

mediadora, quando ela diz que a juíza sente diferenças no ânimo de quem participou 

de sessões de mediação, mesmo que elas não tenham resultado em acordo, em 

comparação com jurisdicionados que foram direto para a audiência de instrução e 

julgamento. 

É com esse estado da arte que podemos partir para a análise dos outros 

três atores do Judiciário: a conciliadora, a promotora de Justiça e o defensor público. 

Dos três, a conciliadora é a única figura escolhida pela juíza para compor a equipe. 

Tanto a promotora, quanto o defensor público, fazem parte de carreiras diferentes e 

foram lotados naquele JECRIM por conta da organização estadual de suas 

instituições, independentemente da vontade da juíza. 

 

2.3. A conciliadora 

 

Como peça importante para a audiência de conciliação, a juíza escolheu a 

conciliadora a partir de suas experiências anteriores como estagiária conciliadora e 

como conciliadora em um Juizado Especial Cível. Ela chegou ao JECRIM onde hoje 

trabalha em 2013, a convite da juíza, sob indicação de outras pessoas com quem já 

trabalhara. Apesar de sua experiência, foi a primeira vez que atuou em um JECRIM. 

A sua formação acadêmica é em Direito, apesar de não ser obrigatório para 

os conciliadores. A lei fala que devem ser “preferentemente” bacharéis em Direito (Art. 

7º da Lei 9.099/95) e essa preferência parece ser exercida pelos juízes que os 

escolhem, pois, em sua grande maioria, são estagiários, remunerados ou não, que 

ainda cursam a graduação em Direito, depois de passarem por breves cursos 

preparatórios. 

Além da graduação em Direito, ela tem pós-graduação em Direito 

Constitucional e complementou sua formação teórica a partir de cursos específicos 

para a área de mediação e de conciliação: 
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Eu fiz uma preparação, o primeiro curso de preparação para 
conciliadores, oferecido pela ESMARN [Escola de Magistratura do Rio 
Grande do norte], e esse curso especificamente foi oferecido para 
conciliadores que atuavam realmente na prática. Esse curso abordava 
desde a parte do direito material em si, como também técnicas de 
conciliação específicas e também a parte de psicologia foi tratada 
também nesse curso. A questão até, inclusive, a aprendizagem com o 
espaço físico, a questão da organização da ambientação, do que é 
mais propício, e as técnicas de conciliação. Além disso, eu participei 
de diversos congressos de autores que se dedicam a escrever sobre 
esse tema — juizados especiais — e eles traziam essa abordagem 
também sobre a importância da conciliação, sobre a forma de 
conduzir. Os congressos que eu participei foram oferecidos pelo 
Tribunal de Justiça, quando se tratava de juizado. Aí não se fazia 
distinção, se era conciliação na área cível ou na área penal. 

 

 

No JECRIM, ela não atua somente como conciliadora, mas desenvolve 

também atividades de assessoria à magistrada. Talvez por isso, as audiências de 

conciliação ocorram somente às segundas-feiras e quartas-feiras, trabalhando como 

assessora durante as audiências de instrução e julgamento, que ocorrem às terças-

feiras e quintas-feiras. Fiquei curioso e quis saber se era uma função típica do cargo. 

Ela me respondeu: 

 

Pesquisador: Eu gostaria que você falasse um pouco das atribuições 
do conciliador neste Juizado Especial Criminal. 
Conciliadora: Bem, o cargo de conciliador, especificamente, ele tem 
como atribuição fazer a presidência da audiência preliminar — aqui, 
neste juizado especificamente, a audiência preliminar é feita com a 
presença do promotor de justiça. Além dessas atribuições específicas, 
eu auxilio na parte de assessoramento da juíza: na parte de despacho, 
de elaboração de sentença... enfim, essa parte que compete ao 
assessor, ao assistente de magistrado, eu, como conciliadora, 
também exerço, aqui no juizado criminal. 
 
Pesquisador: Mas essa é uma função típica do conciliador ou você 
acumula a função de assessoramento da juíza? 
Conciliadora: Na verdade, os conciliadores... a função primordial é a 
presidência das audiências de conciliação. No caso específico do 
juizado, na prática, não só aqui no criminal, como no cível também, 
acaba que eles acumulam essa função também, de assessoramento 
dos juízes. 

 

 

Se, por um lado, é interessante que ela acompanhe os processos que 

passaram por ela até o desfecho final, por outro, isso se choca com o desejo da 
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magistrada de separar as pessoas da conciliação e da instrução e julgamento. Em 

outras palavras, nessa audiência de instrução e julgamento, ela exerce a função de 

assessora e se afasta daquela de conciliadora, até porque não há mais o que conciliar 

naquele segundo momento. 

De toda forma, a sua atuação como conciliadora é mais central ao objeto 

de estudo desta pesquisa e quis saber um pouco mais sobre as técnicas que ela 

aprendeu nos cursos e se era possível aplicá-las durante as audiências: 

 

Primeiro, tratar as partes demonstrando uma igualdade, entretanto 
impondo respeito — porque quem está conduzindo a audiência é você 
—, manter a neutralidade, não mostrar preferência em relação a 
nenhuma das partes, ouvir um pouquinho do que elas têm a falar, 
dependendo do caso, é possível fazer isso com uma tranquilidade, né? 
Ouvir o que elas têm a falar, e a partir daí a gente tenta ver qual a 
melhor solução que atenda a satisfação de ambas as partes. A partir 
da escuta, da análise do caso, a intermediação do diálogo entre elas 
em si, muito disso a gente usa. Isso varia muito de acordo com cada 
caso concreto. Às vezes a parte depende do ânimo que a parte vem, 
depende da relação que envolve. Isso aí a partir da psicologia a gente 
também percebe alguns sinais e sabe como tratar, de acordo com 
cada caso concreto e de acordo com cada parte, cada um com suas 
peculiaridades. 

 

 

Assim como as “ferramentas” que vimos na seção da mediadora, as 

“técnicas” que a conciliadora apontou passam por uma sensibilidade ao que as partes 

sentem e pensam da audiência e do conflito. As duas tentam focar no diálogo como 

melhor solução e encontram maior dificuldade em lidar com jurisdicionados pouco 

dispostos a negociar. Há também a forte relação com a psicologia e certo sentimento 

de que traços psicológicos podem ser explorados para se atingir o objetivo de conciliar 

na maior parte dos casos. 

Mesmo assim, ela tentou deixar claro, assim como a mediadora, que o 

acordo não deve ser buscado em todas as situações, ou seja, não deve ser um fim-

em-si. Baseada nisso, ela me traçou uma diferença entre “resolver o processo”, quer 

dizer, dar fim ao procedimento judicial, e “resolver o conflito”, trazendo certa 

“pacificação”: 

 

Na verdade, a finalidade do acordo não é resolver o processo; é 
resolver realmente o problema que está incomodando aquelas 
pessoas. A gente sabe que por trás de um processo muitas vezes tem 
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questões muito mais amplas e muito mais profundas que a gente não 
consegue tratar aqui. A partir disso daí, a gente tenta fazer a 
conciliação e, de acordo com a postura das partes e com o 
comportamento das partes, a gente sabe até que ponto pode 
continuar. Nunca o acordo sendo colocado como imposição. A gente 
procura deixar claro que o acordo é uma opção que elas têm, mas que 
elas estão à vontade de fazer ou não, aí a gente explica a 
consequência da não realização do acordo, qual o procedimento 
seguinte. Mas, assim, o acordo nunca é uma imposição; é a vontade 
das partes. Eu vou até o limite que eu vejo que a parte está disposta, 
que há realmente uma possibilidade. Às vezes eu insisto quando eu 
vejo que realmente existe essa possibilidade, quando é um problema 
que a parte sinaliza, até com sinais físicos, a linguagem corporal, a 
gente detecta isso. Eu não fico satisfeita, por exemplo, de fazer um 
acordo somente para por fim no processo, porque a gente busca 
realmente que a parte fique satisfeita com aquele ajuste que ela está 
fazendo. 

 

 

Essa questão de satisfazer as partes é problemática, porque elas partem 

de interesses diferentes e, muitas vezes, buscam, quando se sentem vítimas, 

reparações das mais diversas. Nas audiências a que eu assisti, não raras vezes, essa 

reparação se traduzia em interesses pecuniários; em outras, buscavam uma 

reparação imaterial. Sobre o assunto, ela me falou o seguinte: 

 

Pesquisador: Como você encara quando o interesse da parte é 
apenas pecuniário?  
Conciliadora: A questão do interesse pecuniário é legítima também, 
existe a possibilidade legal. O que a gente pode buscar fazer é 
adequar um pouco a realidade do que a gente vê, né? O que é que o 
juiz aplica no caso concreto? Mas a gente vê que não é uma conta 
matemática: cada situação gera um transtorno, cada situação gera 
uma repercussão, e o fato de a parte chegar aqui com uma pretensão 
econômica, eu vejo como uma forma legítima de ela exercer o seu 
direito. 
 
Pesquisador: E como fica quando você percebe que o interesse não 
é pecuniário? 
Conciliadora: Nos delitos contra a honra, por exemplo, um pedido de 
desculpas, a retratação, muitas vezes vale muito mais do que qualquer 
valor econômico. A gente tenta, porque eu não posso dizer a uma 
parte que peça desculpas à outra... tento orientar, demonstrar, fazer 
com que ela perceba que o que está pendente é aquilo ali. Tem 
também uma coisa que pesa muito é a questão da lesão corporal, 
porque muitas vezes a lesão corporal que vem aqui é a leve, mas a 
dor que a pessoa está sentindo, a questão emocional que a pessoa 
demonstra, é muito maior do que a física. E isso a gente percebe que 
pode haver reparação com a outra parte reconhecendo que errou, que 
percebeu, e aí a gente tenta conversar nesse sentido. O conciliador 
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jamais vai demonstrar parcialidade, vai dizer que você fez assim, fez 
assado, fez errado, ou qualquer coisa do tipo, até porque a gente sabe 
que muitas vezes, com a instrução do processo, o que se conclui não 
é o que se apresenta aqui. Então a gente não faz juízo de valor em 
relação ao caso, mas a gente tenta conversar no sentido de extrair o 
que é que a parte quer da outra e com o que ela fica satisfeita com o 
que vem da outra, do que esperar da outra. 

 

 

É essa percepção do que está por trás da demanda judicial que vai 

determinar o sucesso ou o fracasso da negociação. Perguntada sobre casos 

exemplares dos dois resultados, ela resumiu o seu trabalho em identificar o litígio 

“verdadeiro”, isto é, aquele que pode não coincidir com o tipo penal envolvido no 

processo. Foi uma das primeiras vezes em que ela falou abertamente sobre uma 

dimensão emocional dos jurisdicionados e de como ela age para tentar se reportar a 

essa dimensão: 

 

Existem variados exemplos dos dois extremos. Eu acho que, com 
relação à tentativa frustrada de conciliação, a gente vê como um fator 
que pesa bastante é a questão extra-processo; muitas vezes o que 
está ali abordado no processo é um fato que o direito penal analisa 
especificamente, e com as partes existe um litígio bem maior, existe 
uma relação afetiva que talvez um dia já tenha sido bem profunda e 
que foi quebrada com esse fato que ensejou a ação. Enfim, toda a 
mágoa que envolve, todo o histórico que antecedia as partes, 
anteriormente, não pode ser tratado aqui, não se consegue dentro do 
tempo de uma audiência de conciliação. Eu acho que os casos de 
insucesso têm grande fator... a questão realmente do emocional das 
partes envolvidas. De casos de sucesso também tem muito: tem 
partes que chegam aqui irredutíveis, que não vão fazer acordo porque 
estão se achando dentro do seu direito, e dentro do esclarecimento de 
que o acordo não é uma confissão de culpa, de que o desgaste de um 
processo às vezes não vale tanto a pena quanto ceder um 
pouquinho... tem os dois extremos: já tive casos aqui de a pessoa 
chegar bastante exaltada e sair satisfeitíssima, apertando a mão do 
outro, por causa de um acordo, como já vi pessoas que tinham uma 
relação ótima, mas que, em razão dessa questão da quebra de 
confiança, da questão da mágoa mesmo, não formalizam um acordo, 
apesar de todos os esforços. 

 

 

É na busca de atingir o “extra-processo” e de estabelecer uma relação de 

confiança com as partes que a linguagem usada pela conciliadora entra em cena. Ao 

lado da Promotora de Justiça, tratada por “Doutora”, a conciliadora se apresenta com 

seu primeiro nome, explica sua função e não exige para si tratamento formalista 
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semelhante. Usa de vocabulário quase sempre simples e direto e, segundo ela, 

adequado ao grau de instrução que ela consegue perceber da parte: 

 

Eu procuro analisar de acordo com o grau de experiência da parte, o 
grau de conhecimento dela. Eu consigo fazer uma leitura que manual 
nenhum consegue passar, é a experiência de vida e de audiência; a 
gente vai aprendendo a fazer uma leitura de cada uma das partes e a 
partir daí vai adaptando a linguagem a uma forma que fique mais fácil 
e mais compreensível para elas, e respeitando também as 
peculiaridades: a gente sabe que tem gente que não recebeu uma 
educação muito adequada, e a gente procura relevar algumas 
situações que para outras pessoas poderia parecer uma desfeita com 
relação à audiência, às pessoas que estão aqui. Cada caso concreto, 
cada pessoa concretamente a gente sabe que tem um mundo em 
particular. A partir desse reconhecimento, a gente procura adaptar 
aqui para que ela saia daqui sem nenhuma dúvida. 

 

 

Apesar de alguns mal-entendidos durante as audiências que eu 

acompanhei, geralmente ligados a termos técnicos do mundo do direito penal, a 

“tática” funcionou muito bem. Mesmo assim, há casos em que a informalidade e o 

tratamento mais cordial resultam em situações constrangedoras, quando o limite entre 

o cordial e o chulo se confundiram: 

 

Teve uma situação de uma pessoa que era acostumada a falar muito 
palavrão, e ela chegou aqui em audiência e a grande maioria das 
palavras que ela falava era palavrão. Aí, não fazendo com uma postura 
rígida, nem censurando, mas a gente orientou no sentido de que ela 
prestasse atenção no que estava dizendo, porque, por mais que a 
gente estivesse em uma audiência mais informal, a gente estava na 
Justiça. Aí essa pessoa realmente procurou se conter, mas fazendo 
um grande esforço, a gente percebendo um grande esforço da parte 
dela. Tem também outros casos de pessoas que chegam bem 
aborrecidas porque acham que estão vindo aqui para uma relação de 
litígio adversarial e tomam isso com relação à gente também. Quando 
eles veem que a gente não tem nada pessoal contra eles, aí veem que 
a gente, através da fala tranquila, do tratamento com respeito, eles se 
desarmam e passam a agir dentro da tranquilidade que a gente 
procura manter aqui dentro. 

 

 

Esse domínio entre o nível de civilidade do debate também passa pela 

análise dos jurisdicionados do grau de confiança na “amizade” adquirida junto à 
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conciliadora. Para enfrentar esse problema, ela fala que assumir uma posição de 

neutralidade pode apagar a sensação de favorecimento a uma das partes: 

 

Essas representações [que as partes fazem uma das outras] são 
normais, não só em sede de audiência, como na vida social em geral. 
As partes envolvidas em um litígio têm uma tendência natural a buscar 
aliados. Você vê que pode ter um conflito entre pessoas da mesma 
família e cada um deles busca os seus aliados contando a sua versão 
dos fatos. E isso não seria diferente em um ambiente natural de litígios. 
A gente, tendo conhecimento disso, a gente até escuta, mas, pela 
experiência prática que a gente tem, a gente sabe que o que se conta 
nem sempre é o que ocorreu na realidade. Em razão disso, a gente 
não forma opinião, não faz um juízo de valor, e não deixa isso 
influenciar na neutralidade em relação às condições do processo. 

 

 

Além das partes, a conciliadora também precisa “normalizar” os discursos 

dos seus advogados, quando presentes. De uma forma geral, eu percebi que ela 

conseguia trazer as partes a negociar de maneira mais satisfatória quando falava 

diretamente a elas. Quando presentes os advogados, eles tomavam protagonismo da 

fala, à guisa de “representar” seus clientes e, em certos casos, as partes sequer 

falaram qualquer coisa durante a audiência. Segundo a conciliadora, 

 

Tem todos os extremos, né? Os advogados, na verdade, são vistos 
aqui pela gente como colaboradores. A gente procura integrá-los 
dentro da mesma ideia de resolver o conflito das partes que eles estão 
defendendo. Entretanto, há alguns que, talvez pela experiência 
profissional, talvez pelo tempo de profissão, realmente não 
conseguem compreender essa postura e acabam como que 
dificultando o diálogo do seu patrocinado com a outra parte, 
estimulando no sentido contrário, e aí, realmente, torna-se inviável 
porque a gente também não pode passar por cima da orientação dele, 
né? A parte escolheu ser acompanhada e orientada e a gente respeita 
isso também. Mas a gente percebe que há uma grande diferença na 
postura do advogado. Existem advogados que vêm com uma postura 
extremamente conciliadora e passam isso para parte, esclarecem com 
tranquilidade as vantagens de se resolver aqui, e há, do outro lado, 
advogados que são totalmente contrários ao acordo e acabam que 
interferindo no sentido de inviabilizar no sentido de que ele aconteça. 

 

 

Em uma última pergunta para traçar o perfil da conciliadora, quis saber 

como ela encarou a minha presença nas audiências de conciliação durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Apesar de parecer desconfortável em alguns 
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momentos e de me procurar para partilhar expressões durante episódios 

constrangedores, conseguimos estabelecer uma relação de “cumplicidade”, no 

sentido de tentarmos discutir e entender melhor sua atuação e o resultado de algumas 

audiências. Sobre a minha presença, ela resumiu: 

 

Na realidade, eu tratei de forma positiva. Eu recebi de forma positiva, 
porque eu sou uma entusiasta da conciliação e acho que os projetos 
nesse sentido ainda são muito poucos. O fato de alguém investir em 
aprofundar nesse tema é muito prazeroso para mim, tendo em vista 
que eu acho que cada análise, cada conclusão, vai contribuir no 
sentido de a gente melhorar sempre. Eu acho que uma pessoa vendo 
de fora consegue analisar a situação de uma forma mais tranquila, 
como eu falei que aqui de fora do litígio consigo enxergar. Então, para 
mim, eu vi de uma forma positiva, como uma contribuição que vai ser 
importante aqui para o nosso trabalho. 

 

 

Resta agora tratar dos atores do Judiciário que, apesar de fazerem parte 

da equipe atuante nas audiências, não respondem diretamente à juíza.  

 

2.4. A Promotora de Justiça 

 

No nosso atual modelo de repartição de funções, há basicamente três tipos 

de titulares — ou “donos” — da ação penal: a) se a ação penal é considerada pública 

e incondicionada, ela só pode ser movida pelo Ministério Público, que é seu titular; b) 

se a ação penal é considerada pública e condicionada à representação, o particular 

tem a iniciativa, mas a titularidade ainda é do Ministério Público; e c) se a ação penal 

é considerada privada, tanto a iniciativa, quanto a titularidade pertencem ao particular. 

Se a lei penal se cala, a regra é que a ação penal é pública e incondicionada. 

Essa distinção é importante porque as ações públicas são consideradas 

indisponíveis, isto é, o Estado é o maior interessado em promovê-las e o particular 

não pode desistir delas depois de iniciadas, mesmo que considere ser a melhor 

solução para o caso. Se for o caso de ação privada, a desistência pode ocorrer a 

qualquer momento, desde que a parte que a promova assim deseje. O único momento 

em que não pode ser mais freada é quando já há uma sentença condenatória, pois o 

Estado já se manifestou sobre o assunto. 
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Dessa forma, o representante do Ministério Público tem duas atuações 

principais durante a audiência preliminar de conciliação: como dono da ação penal 

pública, pode oferecer a proposta de transação penal à parte acusada de crime, pois 

representa a parte interessada, o Estado-Punidor; quando a ação é privada, atua 

como custos legis, ou fiscal da lei, e deve acompanhar o processo para que nenhum 

vício formal ou material prejudique qualquer das partes, dando ensejo a nulidades.  

O fato de o Estado ser, via de regra20, o titular da ação, em vez de um 

particular, poderia tornar difícil a própria tarefa da conciliação. Na verdade, quando 

não há um ofendido concreto, o próprio Estado faz as vezes de ofendido abstrato, em 

nome da sociedade, e o “diálogo” se dá exclusivamente entre a parte acusada e o 

Ministério Público, representante estatal. Nesses casos, não há a possibilidade de 

conciliar e a negociação se resume a uma oferta por parte do Ministério Público, 

chamada de transação penal, que o particular pode apenas aceitar ou não. 

Quando, por outro lado, há duas partes concretas — um acusado de 

praticar crime e uma vítima do ato criminoso —, há um “choque” institucional entre a 

Promotora de Justiça e a conciliadora: enquanto esta, presidente da audiência de 

conciliação, tem o objetivo de conduzir as partes à negociação, a Promotora, 

representante do Ministério Público, ainda é a titular da ação e pode interromper as 

tratativas para oferecer a transação penal, sempre que achar necessário. 

Durante a observação, percebi que a Promotora de Justiça também era 

entusiasta pela conciliação e deixava a negociação fluir sem maiores problemas, mas 

com disposição menor e menos paciência do que a conciliadora. Algumas vezes, 

achando que o diálogo terminaria em fracasso, não hesitou em interromper e oferecer 

a sua proposta. Outras vezes, colaborou de forma satisfatória, quando como sugeriu 

a um acusado dentista que cumprisse os serviços comunitários atendendo a crianças 

carentes. 

Por mais que a Promotora e a conciliadora trabalhassem em “equipe”, havia 

arestas entre as duas que chegavam a atrapalhar o bom andamento da conciliação. 

Em primeiro lugar, enquanto a conciliadora passou por um treinamento específico 

para atuar naquela função, a Promotora participa do mesmo procedimento apenas 

                                                             
20 No JECRIM, os crimes mais comuns de iniciativa privada são os crimes contra a honra — calúnia, 
injúria e difamação. A lesão corporal, quando considerada de natureza leve ou culposa, segundo o Art. 
88 da Lei 9.099/95, é condicionada à representação. 
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com o conhecimento legal inerente ao seu serviço. Em segundo lugar, há certa 

“disputa” entre as duas pelo protagonismo da audiência. 

Essa disputa se dá pela indefinição de hierarquia predominante: mesmo 

presidente da audiência, a conciliadora insiste em tratar os jurisdicionados com 

informalidade e cordialidade, sem se impor diretamente, enquanto a Promotora passa 

um ar de altivez que lhe rende sempre o tratamento respeitoso de “doutora”, 

principalmente por parte dos jurisdicionados — os advogados, talvez por reverência 

protocolar, chamam a todos de “doutor” naquele ambiente. 

Outro fator talvez justifique a diferença no tratamento: enquanto a 

conciliadora aparenta estar na casa dos vinte anos de idade e se veste, senão 

informalmente, mas de maneira mais “simples”, a Promotora está na casa dos 

quarenta anos de idade e se veste de forma mais “elegante”. Essa representação de 

hierarquia etária parecia se confirmar pela forma respeitosa e formal com que a 

conciliadora se dirigia à Promotora, nem sempre reciprocada. 

Além disso, enquanto a conciliadora permanece atrás da tela do 

computador, a Promotora geralmente não tem obstáculos à sua frente e quase sempre 

segura o processo físico em mãos. Essa posse simbólica do processo pode explicar 

a confusão que algumas partes fizeram ao pensar que a conciliadora era alguma 

espécie de estagiária da Promotora, reforçada pelo fato de que era aquela quem 

punha a “mão na massa” e digitava as atas e os termos da audiência. 

Infelizmente, não pude conversar com a Promotora em forma de entrevista, 

por dois motivos principais: durante a pesquisa, ela tirou o seu mês de férias e, quando 

retornou, precisou cobrir as férias da Promotora titular do JECRIM da Zona Norte, do 

outro lado da cidade. Assim, sempre que terminavam as audiências do JECRIM 

estudado, ela partia rapidamente porque já estava atrasada para as audiências da 

outra instituição. 

Mesmo assim, foi possível entender algumas de suas características, 

principalmente ao comparar o andamento das audiências nos períodos em que ela 

esteve ora presente, ora ausente, deixando a conciliadora trabalhar mais ou menos 

livremente. Esse contraste explicitou o quanto do treinamento a conciliadora tentava 

aplicar e a sua frustração ao ser “atrapalhada” pela Promotora. Ao mesmo tempo, 

aponta para a pessoalidade na condução das audiências: não há um procedimento 

padronizado de atuação, senão a obediência aos parâmetros da Lei 9.099/95. 
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Formada em Direito, como exige a carreira, a Promotora terminou a 

graduação antes da edição da Lei 9.099/95 e chegou ao JECRIM como parte da 

promoção prevista no plano estadual dos Promotores de Justiça: os iniciantes 

começam a trabalhar em comarcas do interior e, conforme avançam na carreira, 

chegam mais próximos à capital, se assim o desejarem. Cada nível é chamado de 

“entrância” e a primeira entrância equivale à região mais afastada da última, reservada 

aos Promotores promovidos por antiguidade ou merecimento. 

Até onde pude apurar, a Promotora não falou abertamente sobre técnicas 

de negociação e “ferramentas” da conciliação. Quando perguntada pela atuação e 

pela importância das audiências, ela se limitou a falar do aspecto legal e da 

perspectiva de diminuição do número de processos. É como se ela repetisse o que a 

sua formação acadêmica lhe ensinou: eu mesmo, durante a graduação em Direito, 

raramente ouvi de professores a perspectiva do jurisdicionado, mas era frequente 

ouvir deles sobre as vantagens das novas formas de resolução de conflito para o 

Judiciário. 

No começo, fiquei tentado a interpretar a diferença entre a Promotora e a 

conciliadora sob os símbolos de oposição entre o “velho” e o “novo”, como se 

representassem, naquele ambiente, a diferença entre o processo criminal tradicional 

e um novo processo que levaria o protagonismo às partes, tirando-o do Judiciário. No 

entanto, a conciliadora também fora formada no mesmo ambiente acadêmico que a 

Promotora e, se havia alguma diferença de postura entre as duas, para além de 

sensibilidades pessoais, essa diferença estava na formação específica que cada uma 

teve — por um lado, a formação institucional do Ministério Público; por outro, a 

atuação e o treinamento como conciliadora. 

Ao analisarmos a evolução profissional das duas, vemos que a conciliadora 

tivera, antes do JECRIM, várias experiências, desde estágio até atuação profissional, 

com práticas conciliadoras; por outro lado, a Promotora, antes de chegar ao JECRIM 

estudado, atuou em varas criminais não especializadas pelo interior do Estado, 

seguindo lógicas tradicionais de resolução de conflitos e de titularidade da ação penal. 

Essa diferença de formação profissional na prática explica, muito melhor 

que o fator etário e a formação acadêmica, a diferença entre o tom de voz cordial e 

respeitoso que a conciliadora usa com as partes e o tom de voz por vezes professoral 

que a Promotora utilizava; a diferença entre a ênfase sobre o informal e a quebra para 
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a reverência; a diferença entre a disposição para ouvir e as interrupções bruscas nas 

falas dos jurisdicionados; a diferença entre a sugestão de acordos e a imposição 

deles. 

Não se trata aqui de apontar um dos lados como “bom” e o outro como 

“mau”, mas é inegável que, diante dos objetivos da audiência preliminar de conciliação 

e de todos os pressupostos basilares que culminaram na Lei 9.099/95, um desses 

discursos é mais adequado para a consecução dos ideais que o legislador buscava 

concretizar no processo penal. Essa adequação, ressalte-se, não é garantia de inserir 

o jurisdicionado no seu papel de protagonismo que se pretende. 

Até por isso, também não se trata aqui de apontar perfeição na prática da 

conciliadora ou de demonizar a prática da Promotora. Mais à frente, quando 

analisarmos situações ocorridas durante a observação das audiências, será possível 

enxergar, para além do branco e do preto, uma escala de adequação da atuação de 

todos os atores do Judiciário e interpretar as suas atitudes de maneira mais 

aprofundada. 

 

2.5. O Defensor Público 

 

O Defensor Público é o segundo membro da “equipe” do JECRIM com 

atuação independente da juíza coordenadora. Ele faz parte da carreira da defensoria 

pública do Estado do Rio Grande do Norte e também chegou até lá através de 

promoções que o levaram de entrância em entrância, até a capital. Ele, contudo, 

chegou bem mais jovem até Natal, pois o número de defensores públicos e de 

comarcas atendidas no Rio Grande do Norte é infinitamente menor, se comparado ao 

número de Promotores de Justiça. Por isso, os defensores costumam se concentrar 

na capital. 

Além da atuação no JECRIM estudado, o Defensor se divide com outras 

comarcas da grande Natal, além de atender a Vara de Família que fica no mesmo 

prédio físico em que funciona o JECRIM. Exatamente por isso, nem sempre esteve 

presente às audiências quando deveria, isto é, quando a parte acusada, no momento 

da audiência preliminar, não tinha advogado particular constituído. Perguntado sobre 

o fato, ele me informou: 
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A gente, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, ao contrário de 
outros Estados em que a defensoria é extremamente estruturada... até 
pelo tempo muitas vezes: a defensoria do Rio de Janeiro é pioneira, 
na década de 1970... aqui no Estado, a defensoria ainda está em uma 
fase embrionária, ela ainda está dando seus primeiros passos até 
chegar de fato a uma instituição consolidada, como hoje já é o Tribunal 
de Justiça, já é o Ministério Público aqui no âmbito estadual. Com a 
Constituição de 1988, realmente se regulamentou a instituição da 
defensoria pública, só que, de 1988 para cá, a gente passou mais de 
duas décadas sem ter concurso para defensor público aqui no Estado. 
Enquanto as outras instituições foram crescendo, se desenvolvendo, 
ampliando seus quadros, a defensoria ficou estagnada neste período. 
Na realidade, em 2006, quando eu fiz o concurso para defensor, que 
só foi concluído em 2008, só havia dois defensores públicos atuando. 
Com a conclusão do concurso, em 2008, a gente saltou de dois para 
trinta e oito, quarenta defensores, mas ainda é um número irrisório 
quando a gente compara com as outras carreiras jurídicas. Hoje em 
dia já existem mais de duzentos e cinquenta promotores, em torno de 
quase 200 juízes, e nós somos apenas quarenta, para atender todo o 
Estado, toda a demanda de pessoas que não têm condições de 
constituir advogado, o que é uma parcela significativa de nosso 
Estado, considerando que a gente mora em um Estado do Nordeste, 
um Estado pobre se comparado a outros Estados da Federação. De 
fato, nós temos essa dificuldade: como temos um quadro reduzido de 
defensores, a gente não consegue dar vazão a toda a demanda que 
chega até a gente. Isso acaba nos sobrecarregando e levando a essa 
situação que você bem relatou: você viu que a gente tem que atuar 
em várias frentes; ao contrário de alguns magistrados, promotores, 
que hoje podem atuar em uma única vara, a gente acaba tendo que 
atuar em várias varas ao mesmo tempo. Além de atuar no juizado 
especial, eu atuo em outras várias aqui da capital e mesmo em outras 
varas da grande Natal, em comarcas como Macaíba, Extremoz. Isso, 
de fato, dificulta a nossa atividade, porque a gente não consegue dar 
um acompanhamento tão próximo quanto a gente poderia dar se 
estivesse atuando em um único local. Mas, na medida do possível, 
apesar de todas as dificuldades, a gente tem procurado nos incumbir 
de nossas atribuições aqui no Juizado Especial Criminal, 
acompanhando sempre que é possível, sempre que não há conflito 
com outras audiências, que tratem de assuntos mais graves, que a 
gente tenha que privilegiar, procurando auxiliar as pessoas que estão 
sem advogado e procurando contribuir com a Justiça, porque eu acho 
que é papel de todos os agentes, seja defensor público, seja promotor 
de justiça, seja magistrado... eu acho que o objetivo de todos é 
comum: o escopo final é sempre de fazer Justiça e, se possível, no 
âmbito do juizado, de forma consensual, que atenda ambas as partes, 
eu acho que esse é o objetivo central daqui. 

 

 

Em tese, a falta de defensor é um caso de nulidade processual, mas ele 

contorna o problema formal — que aponta para um problema estrutural maior, 

enfrentado por todos os defensores do Estado — assinando a lavratura do termo em 
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momento posterior. Apesar de dar ciência no momento em que realmente lê o termo, 

como pude observar, é inegável que a parte se sinta desprotegida por não ter o 

acompanhamento no momento da negociação. Ele mesmo assim o reconhece: 

 

Isso [não acompanhar a audiência] acaba dificultando um pouco, 
porque, por mais que a gente conte com a equipe de profissionais 
totalmente isentos — tanto a promotora, quanto a conciliadora, quanto 
a juíza —, mesmo quando a gente não está presente, eles dão as 
orientações, explicam o funcionamento, o procedimento, que direitos 
a pessoa que está sendo acusada tem, mas uma dificuldade que a 
gente acaba se deparando na prática é que muitas vezes a pessoa, 
por não estar sendo acompanhada por um advogado ou por um 
defensor público, ela não se sente segura ou não confia plenamente 
naquilo que lhe é passado, tem aquela situação de desconfiança. 
Muitas vezes, está sendo passada a informação por um servidor, ou 
pelo promotor, que está na prática levando adiante aquela acusação... 
então às vezes não gera aquela sensação de segurança e de 
confiança na pessoa para de fato entrar em um acordo com a outra 
parte, ou eventualmente aceitar a transação penal ou um outro 
benefício ao qual tem direito por não estar representado por um 
advogado. 

 

 

Na prática, apesar de carreiras independentes, a relação entre os atores 

do Judiciário é similar àquela que poderia ser encontrada entre colegas de trabalho. 

Na necessidade, acabam ajudando-se mutuamente e tentando cobrir os buracos 

deixados pela impossibilidade de atuação do membro em falta. Se, por um lado, isso 

não prejudica o andamento dos processos, por outro, aponta para uma confusão entre 

os papéis institucionais de cada um, colaborando para a ideia de que a verdadeira 

oposição se dá entre Estado e indivíduo, em vez de Estado-Acusador e Estado-

Defensor. 

Outra forma de interpretar essa confusão de papéis é comparar, de forma 

mais ampla, a prestação de serviços públicos no Brasil. Nesse sentido, o indivíduo 

que depende dos serviços públicos está sempre em déficit, mais evidenciado na 

saúde e na educação públicas, que lhe garantem apenas a igualdade formal, mas 

nunca a igualdade material.  

Ele, no entanto, não enxerga essa confusão e, pelo contrário, tem a opinião 

de que, mesmo com a proximidade junto às outras figuras, existe uma clara diferença: 
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A gente encara [essa proximidade] com extrema naturalidade. Na 
realidade, não apenas aqui no Juizado Especial Criminal, mas nas 
varas criminais em geral, os papéis de cada agente estão claramente 
definidos de acordo com as nossas atribuições. Por mais que a gente, 
no dia-a-dia, tenha uma relação de proximidade, por estar quase que 
semanalmente trabalhando junto, obviamente cada um atua com 
responsabilidade e imparcialidade, procurando cumprir suas 
atribuições. Enquanto defensor público, meu papel é de promover a 
defesa dos assistidos, que não têm condição de contratar advogado. 
Da mesma forma, cabe à promotora pública promover a persecução 
penal, quando ela acha que é o caso, e à juíza, diante da demanda 
que é levada ao conhecimento dela, se for o caso, promover a decisão 
que couber ao processo em si. Eu procuro me portar de forma 
extremamente profissional: a gente está na defesa do assistido, mas 
não faz a defesa simplesmente por fazer. Não é porque a pessoa 
praticou um fato que por isso ela mereça ser desprestigiada ou mereça 
um tratamento diferente porque ela é uma pessoa pobre. Pelo 
contrário, eu acho que nosso objetivo como defensor — inclusive é o 
lema da instituição — é “Justiça para todos”, é levar a Justiça para 
todas as pessoas, é garantir que não apenas as pessoas que têm 
condições financeiras, mas aquelas também que são hipossuficientes, 
tenham condições de ter uma defesa técnica competente e à altura, 
mesmo não tendo condições financeiras de contratar um profissional 
particular. Obviamente, algumas vezes, na defesa dessas pessoas, a 
gente acaba conflitando com a opinião do Ministério Público, que 
promove a ação, mas, embora haja discordância, essa discordância 
sempre se dá de forma respeitosa e no âmbito jurídico. A promotora 
pode ter sua visão e defender juridicamente essa visão, como eu 
também, caso venha a discordar, posso defender a visão contrária. O 
processo é dialético: se fosse sempre algo consensual, não precisaria 
de todos esses agentes aqui. Na realidade, é até normal que haja 
divergência, porque somos profissionais com visões diferentes. É 
normal que o promotor tenha uma visão mais voltada para a acusação, 
enquanto o defensor tem uma visão mais voltada para a defesa. O 
olhar sobre o processo é diferenciado, porque a gente, naturalmente, 
em razão das atribuições, mas a gente procura distinguir o fato que a 
gente lida da atuação de cada um, com respeito acima de tudo. 

 

 

A escolha entre ter um advogado particular constituído ou um defensor 

público responde a um critério de renda. Segundo a Constituição Federal de 1988, é 

dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos (Art. 5º, LXXIV). Até por isso, muitas vezes se referem aos 

defensores públicos como “advogados dos pobres”, revelando certo descaso com a 

sua atuação. 

Como vimos, o número de defensores no Rio Grande do Norte é 

insuficiente e eles estão sempre com trabalho acumulado. Por isso, é comum que, 

mesmo que o defensor esteja presente à audiência de conciliação, o primeiro contato 
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com a parte assistida se dê somente naquele momento. Quando não está presente e 

a parte assistida não chega a um acordo, o primeiro contato só se dará durante a 

segunda audiência, de instrução e julgamento.  

Essa falta de contato, mesmo que se alegue não ser prejudicial à parte 

assistida, é uma das grandes diferenças entre ter um advogado particular constituído 

e depender do Defensor Público. Muito além da defesa técnica, o jurisdicionado sente, 

por vezes, a falta de alguém que lhe explique que situação é aquela e quais são as 

suas opções, sem que isso seja feito durante a audiência formal, junto ao seu 

acusador e ao aparelho estatal.  

Quis, então, saber do Defensor que diferenças ele enxergava na atuação 

da defensoria em comparação àquela do advogado particular: 

 

Tanto o defensor público quanto o advogado são funções 
extremamente relevantes para a Justiça do país. A atuação deles 
somente se altera em face das condições em que eles vão atuar no 
processo. Enquanto defensor público, você tem sua atuação voltada 
única e exclusivamente para as pessoas hipossuficientes, você é 
vedado de praticar qualquer ato de advocacia privada — ou seja, eu 
não posso advogar particular, eu estou vedado —, e na defesa das 
pessoas hipossuficientes, particularmente no âmbito criminal, na 
defensoria pública, a gente procura promover a defesa da forma mais 
técnica possível. A gente, quando atua no processo criminal, analisa 
o processo de uma forma técnica, de modo que, se há elementos ali 
que justifiquem o pedido de absolvição daquela pessoa que a gente 
está acompanhando, a gente o faça, indicando ao juiz os elementos 
que autorizam a absolvição. Por outro lado, quando não há, a gente 
não faz pedidos de forma protelatória, ou pedidos totalmente sem 
fundamentos. Se não há como sustentar a absolvição daquela pessoa, 
como em diversos casos, a gente passa a atuar apenas em relação à 
questão da pena, para que, de fato, caso a pessoa venha a ser 
condenada, que seja condenada dentro dos limites que estabelecem 
a lei. A gente procura atuar de uma forma extremamente técnica, 
obviamente levando a defesa dos interesses, dos direitos individuais 
daquela pessoa carente, pessoa pobre, até onde é possível 
juridicamente. A questão do advogado é que ele passa a atuar... é que 
o público que ele atende normalmente são pessoas que têm condições 
de constituir um advogado particular, que têm renda — não que ele 
não possa defender uma pessoa carente: obviamente ele tem a total 
liberdade, se ele quiser, de acompanhar um processo de uma pessoa 
carente. A diferença que eu vejo basicamente é que, muitas vezes, as 
pessoas falam: “Doutor, aqui chegou o seu cliente...” Não, é o meu 
assistido. Porque o cliente você escolhe, como o advogado particular 
tem a opção de escolher o seu cliente. Na defensoria pública, a gente 
não tem essa opção. Na realidade, toda e qualquer pessoa que, em 
determinado processo, não possa pagar por um advogado, ela tem 
que ser assistida pela defensoria. Ela não pode ficar simplesmente 
desassistida, ela não pode ser processada sem qualquer tipo de 
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amparo judicial. Já o advogado tem essa possibilidade de fazer a 
escolha do seu cliente, e a partir do momento que ele o faz, ele passa 
a defender o seu cliente na forma que eles vierem a discutir. No meu 
dia-a-dia, a opção por um ou por outro, eu acho que vai muito do que 
a pessoa espera. No meu caso, eu sempre tive a pretensão de 
ingressar no serviço público e acabei enveredando pelo lado da 
defensoria pública. Hoje eu me sinto extremamente realizado no que 
eu faço, porque eu acho que você poder dedicar a sua vida profissional 
a auxiliar aquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas 
carentes, eu acho que, enfim... independente do aspecto da 
estabilidade, do aspecto profissional, eu acho que é algo que, do ponto 
de vista profissional, é algo que me enriquece como ser humano. Acho 
que a advocacia merece todo o seu respeito, é algo extremamente 
relevante para a Justiça... e apenas algumas particularidades, quanto 
à atuação em si, é que são um pouco diversas. 

 

 

Apesar da resposta protocolar, ele deixa transparecer — ao ressaltar a 

diferença entre “cliente” e “assistido” — a ideia bem difundida, pode-se até dizer 

estereotipada, de que o advogado particular faz de tudo para defender o seu cliente, 

apelando até para ações pouco morais ou éticas. Essa diferença relacional, para ele, 

justifica a oposição entre “defesa técnica”, para o assistido, e “defesa de interesses 

pessoais”, para o cliente. 

A verdade é que o defensor, nas audiências que observei, parece muito 

menos combativo do que os advogados particulares. Enquanto aquele parece 

concordar com as propostas de transação penal da Promotora — chegando até a 

tentar convencer os assistidos de que é a melhor alternativa para os seus casos —, 

os advogados particulares não raramente tentam barganhar a punição pecuniária e 

as horas de serviço comunitário, principais objetos da transação oferecida. 

Sobre a negociação dos acordos, ele me disse: 

 

No caso da composição civil, essa negociação parte diretamente das 
partes, ou seja, a pretensa vítima e o suposto acusado, eles é que têm 
que chegar a essa conclusão. Obviamente, tanto eu quanto a 
promotora, na composição civil, a gente tenta intermediar, juntamente 
com a conciliadora, sugerindo algumas opções que venham a atender 
os interesses de ambas as partes: um pedido formal de desculpas, um 
compromisso de respeito mútuo, eventualmente um pagamento em 
favor de uma instituição ou até mesmo em favor da pretensa vítima, 
desde que razoável, desde que haja concordância da parte, nesse 
sentido. Como eu falei, nada é forçado. É uma coisa que, como o 
próprio nome diz, a composição civil busca compor as partes, conciliar 
as partes, é algo que tem que ser ajustado entre eles. Quanto à 
composição civil, a gente até tenta auxiliar sugerindo opções de 
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acordo entre as partes. No caso da transação penal, quem faz a 
proposta é a promotora. A gente, enquanto defensor, não tem poder 
de definir quais são as propostas que serão apresentadas ao acusado, 
porque essa é uma função do Ministério Público. Então a promotora 
apresenta as propostas e, dentro das propostas que ela oferece, a 
gente explica às partes em que consiste cada uma delas, como se 
dará o cumprimento dessas propostas... se a gente verifica algumas 
vezes que a proposta está um pouco excessiva, aí sim a gente tenta 
intermediar junto à promotora, argumentando que poderia 
eventualmente se reduzir o valor da prestação pecuniária ou da 
prestação de serviço, se for o caso, mas são situações excepcionais. 
Na verdade, os valores, seja prestação pecuniária ou de serviço, ou 
mesmo o tempo no NOADE, são períodos razoáveis, que 
normalmente não demandam essa interferência, mas, se for 
necessário, a gente conversa com a promotora sobre isso. Da mesma 
forma, na suspensão condicional do processo, se é imposta alguma 
condição, além das obrigatórias, alguma condição facultativa que a 
gente percebe que está um pouco excessiva, ou que coloca o assistido 
na condição de ele não ter condições de cumprir aquela suspensão, 
que inviabiliza inclusive a aceitação do benefício, a gente também 
tenta argumentar junto à promotora e à juíza para tentar evitar. 

 

 

Mesmo que difira do que eu observei, o fato de ele falar que negocia junto 

à Promotora não quer dizer que ele esteja mentindo. Na verdade, eu presenciei um 

dos casos em que a oferta da Promotora de prestação pecuniária foi diminuída porque 

a parte alegou não poder arcar com um salário mínimo inteiro. No entanto, a 

negociação se deu diretamente com a conciliadora, que telefonou à Promotora 

ausente, que, por sua vez, consentiu em pedir apenas metade da oferta inicial. Nesse 

caso em particular, o Defensor não esteve presente à audiência. 

Ainda falando sobre a atuação, ele me revelou que, apesar de acompanhar 

o processo em todas as suas fases, ele dá preferência pela composição civil, quando 

há duas partes distintas, ou pela transação penal, quando a parte tem pela frente o 

Ministério Público. Segundo ele, porque a ideia é atuar “pela resolução não apenas 

do processo, mas daquele problema que acaba trazendo o processo até aqui”. 

Pelo que pude observar, é um discurso consoante com o das outras 

pessoas do Judiciário e será analisado mais à frente, quando estudarmos as 

audiências em si. Por ora, como último desenvolvimento do perfil do Defensor Público, 

eu procurei saber como se dá o pós-processo junto aos assistidos, questionando se 

ele sentia que os jurisdicionados estavam satisfeitos com o seu trabalho: 
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Na grande maioria dos casos que a gente tem aqui, a gente tem essa 
sensação, de que as pessoas gostaram do atendimento que foi 
prestado, até porque a gente busca realmente orientar da melhor 
forma possível, esclarecer todas as opções, esclarecer como funciona 
o procedimento do juizado, de forma que ele saia seguro da opção que 
ele fez — no caso, se ele aceitou o benefício — ou seguro do que está 
acontecendo ali no processo. Via de regra, a gente tem esse feedback 
positivo das pessoas: o reconhecimento, o agradecimento, no sentido 
de que teve de fato o acompanhamento no sentido de que ele 
esperava, pelo menos. No dia-a-dia, a gente acaba experimentando, 
não só aqui no juizado, mas também nas varas criminais, esse retorno 
positivo. Obviamente que a gente não consegue muitas vezes 
agradar, digamos assim, a todo mundo. Às vezes, por mais que a 
gente dê uma orientação, que a gente procure esclarecer qual o 
melhor caminho, às vezes a pessoa acha que na, realidade, a gente 
não está dando a orientação que ela esperava, mas também é esse o 
novo papel. Na verdade, como defensor público, além de prestar 
assessoria jurídica às pessoas carentes, a gente também tem o papel 
de orientar. Muitas pessoas, por causa da hipossuficiência financeira, 
muitas vezes não têm instrução elevada e muitas vezes têm 
dificuldade de entender que, naquele caso, ela não vai ter direito àquilo 
que ela acredita que vai ter. A gente também tem esse papel 
esclarecedor de mostrar os direitos que de fato ela tem. Muitas vezes 
quando a gente informa àquela pessoa que aquilo que ela almeja, que 
ela acredita que de fato vai acontecer, na verdade não vai, na prática, 
muitas vezes a pessoa não reage muito bem. Às vezes ela recebeu 
uma orientação ou ouviu falar, seja na comunidade ou na imprensa 
que ela teria eventualmente direito àquilo, aí chega convicta daquilo e 
fica complicado de dissuadir a pessoa daquilo que ela já tem certeza. 
Nessas situações as pessoas ficam meio que desagradadas, mas, 
enfim... mas acho que o nosso papel é promover o acompanhamento 
jurídico, mas da forma técnica e da forma correta. Não é criando falsas 
esperanças ou falsas expectativas que a gente sabe que, lá na frente, 
não vão se consolidar. Eu acho que, na realidade, isso é muito pior: 
você criar uma ilusão na pessoa que não vai acontecer, que 
eventualmente ela não vai ser condenada, que aquele crime não 
existiu, que ela vai ser absolvida, quando a gente vê que os elementos 
ali levam a um outro caminho. Eu acho que é pior, porque você 
alimenta um sentimento na pessoa e ao final ela vai sofrer uma 
frustração. Graças a deus, pelo menos nesses últimos anos, como eu 
falei, o retorno tem sempre sido, na grande maioria dos casos, positivo. 

 

 

Nas audiências que eu observei, o Defensor continuou na sala depois do 

término, enquanto os assistidos saíam para as suas casas. Como eles não interagiram 

depois de concluída a audiência, suponho que esse feedback dos assistidos para o 

Defensor Público seja mais uma sensação que ele tem durante as tratativas do que 

uma pesquisa de percepção feita diretamente com quem tenha recebido a sua defesa. 
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2.6. Outras figuras do Judiciário 

 

Além das figuras centrais, o JECRIM ainda conta com servidores técnicos 

que auxiliam no trabalho administrativo, mas que têm pouca ou nenhuma relevância 

para as audiências em si. Meu contato com eles foi mais protocolar: sempre que 

precisei me comunicar por telefone, falava com quem estivesse de serviço ou 

incumbido de passar informações aos advogados e às partes naquele dia. 

Um deles foi particularmente importante porque foi o primeiro contato que 

tive dentro do JECRIM, mesmo antes de conversar com a juíza e pedir permissão para 

realizar a pesquisa. Na verdade, foi ele quem me incentivou, por telefone, a falar 

pessoalmente com a juíza, no dia em que lhe informei de minha pretensão. Chegando 

lá, também me guiou junto ao gabinete dela para me apresentar. 

Depois de inserido em campo, ele continuou me auxiliando com 

informações relativas a dados estatísticos do JECRIM e, sempre que necessário, 

costurou relações com as figuras descritas nos subcapítulos anteriores. Sem ele, não 

exagero que esta pesquisa não teria sido realizada, mas certamente teria tido mais 

dificuldades de inserção. 
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Capítulo 3: Interações entre as personagens no JECRIM 

 

Este capítulo diz respeito às interações que acontecem naquele ambiente. 

Além das representações sociais dos sujeitos envolvidos, é possível perceber como 

determinada parte pode valer-se de discursos específicos para “demonizar” o lado 

oposto, ou de lançar mão de circunstâncias amenizadoras para justificar suas ações 

passadas. Para tanto, este capítulo tomará principalmente os trabalhos de Goffman 

(1985 e 2012), que mapeou representações do eu, Dumont (1992), que apontava a 

diferença entre sociedades individualistas e holistas, e Schritzmeyer (2012), que 

analisou as categorias jogo, ritual e teatro, em Tribunais do Júri. 

A partir dessas categorias, é possível pensar as audiências de conciliação 

no JECRIM para enxergar como os diferentes atores, cada um em seu papel social, 

desempenham funções específicas ou genéricas, bem como usam das regras 

preestabelecidas (sejam leis ou regras gerais de etiqueta) para interagir dentro da 

hierarquia institucional e tentar convencer os demais participantes de uma tese que 

julgam importante, ou da qual esperam alguma vantagem retórica, moral ou prática. 

Em primeiro lugar, no entanto, é preciso problematizar a noção de “sujeito 

de direito”. Para tanto, usaremos aqui o conceito de Ricoeur (2008, p. 21 e ss.), que 

define o sujeito de direito como o sujeito capaz, digno de estima e respeito. Esse 

sujeito capaz deve ter agência e saber discernir e valorar as suas próprias ações e as 

ações dos outros sujeitos, distinguindo dentre elas o que é bom e obrigatório para a 

vida em sociedade. 

Esse sujeito de direito se comunica com os outros sujeitos (na relação eu-

tu) através de instrumentos comuns de mediação social. Esses instrumentos podem 

ser sistemas sociais intermediadores, como o Estado pretende ser, nas mais diversas 

formas. No caso das audiências, é o sistema jurídico que faz as vezes de mediador 

entre sujeitos de direito que discutem pontos particulares de justiça aplicada às suas 

vidas. 

Essas instituições não devem existir simplesmente no plano formal, pois 

são fonte de confiança, na medida em que traduzem capacidades e mediam as ações 

dos sujeitos. Deve haver, portanto, uma adequação entre forma institucional e prática 

real que garanta aos sujeitos o seu status de detentor de direitos. É somente com 
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esse status que eles poderão participar efetivamente da construção de uma solução 

justa e democrática para as suas demandas. 

Na audiência de conciliação, há um embate constante (ou ao menos um 

forte sentimento de embate) que parece partir da negação de direitos entre as partes. 

Essa negação pode ter começado antes da audiência e certamente continua no seu 

desenrolar. Ela deve ser mediada pelos representantes do Judiciário, tomando o 

devido cuidado para que eles, por sua vez, não neguem outros direitos aos sujeitos 

que participam dos debates. 

Quando o sujeito de direitos sente ameaçada a sua representação como 

tal, surgem as demandas de reconhecimento, de difícil reparação material. Por isso, 

representam as maiores dificuldades em chegar a acordos realmente satisfatórios 

para todos. 

Vejamos de que forma esses sujeitos de direito interagem e quais 

categorias são mais frequentemente acionadas nas mais diversas situações. 

 

3.1. Goffman e as representações sociais 

 

Se, como Goffman (1985), entendermos a metáfora da representação 

teatral como condizente para explicar atuações em situações comuns da vida, é 

perfeitamente possível usar os papéis sociais representados no JECRIM como formas 

de apresentação do eu, não como uma maneira de totalizar o indivíduo ao plastificá-

lo em moldes sem agência, mas como uma maneira de “conhecer antecipadamente o 

que ele esperará deles e o que dele podem esperar” (ibid., p. 11). No JECRIM, espera-

se que o acusado assuma uma posição mais passiva, como que de arrependimento 

ou de resignação por ter sido processado pelo aparelho punitivo do Estado. 

O primeiro ponto a se perceber é a linguagem. A situação parece exigir um 

tipo de enunciação formal que destoa da linguagem quotidiana. Não importando a 

aparente posição social de cada indivíduo ― por falta de acompanhamento pré e pós-

processo, não consigo estabelecer “verdades” sobre as condições sociais, tais como 

renda ―, a esmagadora maioria parece tomar muito mais cuidado com a escolha 

vocabular, bem como a própria pronúncia e a enunciação das palavras. Os pronomes 

de tratamento são sempre os mais cordiais, de senhora a doutora, por parte dos 

jurisdicionados, e de senhor ou senhora, por parte da conciliadora e da promotora. 
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Alguns deslizes para o mais informal “você” apontam para a exceção daquele rigor 

por vezes artificial. 

Quanto à auto-representação dos réus, grande parte deles divide 

características em comum: muitas vezes cabisbaixos, com tom de voz sempre manso 

e até choroso, olhos que evitam contato com os outros, dentre tantos traços que 

parecem confirmar o estereótipo do sujeito arrependido que busca absolvição pelas 

palavras daqueles a quem tenta convencer com sua atuação. No entanto, esta é uma 

regra que permite exceções que, não raro, são consideradas gafes. 

Foi assim com o caso do dono de restaurante que, por operar sem a devida 

licença da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo-SEMURB, incidiu no crime 

previsto no art. 60 da Lei 9.605/9821, chamada Lei de Crimes Ambientais. Visivelmente 

irritado com a acusação formal, usou de voz alta e tom agressivo para fazer acusações 

contra as pessoas públicas que o conduziram até o processo atual. Após pedir para 

ler silenciosamente os autos do processo, sempre com sorrisos irônicos e bufos de 

falta de paciência, exclamou: 

 

Eu só “tou” aqui porque o vizinho, meu concorrente, me denunciou, e 
essa promotora conhece ele, daí ficam me perseguindo, os dois. O 
fiscal foi lá e eu já dei entrada na licença, mas “tão” me perseguindo. 

 

 

Ao ter chamada a atenção pela conciliadora de que a promotora era uma 

pessoa que só oferecia a denúncia e que, provavelmente, sequer conhecia o caso 

antes de ter chegado em suas mãos, ele completou: 

 

Não. Não é essa daí não [falando sobre a promotora do JECRIM]. É 
essa outra promotora aqui [apontando para os autos], a ambiental. Foi 
ela quem me colocou nessa daqui porque conhece esse vizinho que 
me denunciou. Agora eu poderia denunciar ele também, que fica com 
som alto o tempo todo, mas eu não faço isso. 

 

 

                                                             
21 “Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. 
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Tais palavras ríspidas de acusação, que não temos como saber se 

procedentes ou não, podem ser interpretadas nas duas espécies de atividade 

significativa de Goffman (ibid., p. 12): a expressão que ele transmite é a de indignação 

e vitimização, pois tenta a todo momento apontar a situação de injustiça à qual foi 

submetido; mas a gafe parece estar na expressão que ele emite, isto é, nas inferências 

que os interlocutores podem fazer a partir dos elementos propriamente verbais: depois 

que ele deixou a sala, a conciliadora comentou com todos os presentes sobre traços 

pessoais do indivíduo, como falta de educação e arrogância, que eu, mesmo sem ter 

sido interlocutor direto, concordei em um primeiro momento.  

Por que essa gafe chama tanta atenção, enquanto o comportamento 

estereotipado citado mais acima passa como “normal”? Ainda com Goffman (ibid., p. 

18-19), entendemos que há um acordo ― um “consenso operacional” ― sobre a 

“conveniência de se evitar um conflito aberto de definições da situação”. É esse 

consenso operacional que se espera dos sujeitos que são considerados acusados em 

um processo: para que se possa atuar em uma conciliação entre as partes, é 

necessário que admitam sua culpa, ou, ao menos, a autoria do fato, para que a 

discussão passe da existência do delito para a sua forma de reparação através da 

negociação conduzida pela conciliadora. 

Também é o que se espera dos advogados. No caso deles, o consenso 

operacional existe no sentido de que, como representantes das partes, ajam somente 

no sentido de ajudá-las, nunca de prejudicá-las. Em outras palavras, não precisam 

partilhar do princípio da imparcialidade, pois são, de fato, parciais. Embora tal 

consenso também seja geralmente observado, um caso curioso saltou aos meus 

olhos: durante uma audiência na qual o réu era acusado de posse de maconha para 

consumo22, um casal de advogados foi constituído para representá-lo. 

Depois de todos os procedimentos e o aceite do acusado para participar de 

um programa no Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e 

Dependentes Químicos de Natal-NOADE, o advogado, que parecia mais interessado 

em seu celular durante a audiência, deixando a fala para a sua companheira, proferiu 

o seguinte: 

                                                             
22 Art. 28, da Lei 11.343/2006, Lei de Drogas: “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos 
das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo”. 
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Agora eu acho que maconha não deveria ser crime, não. Até porque 
nem tem tantos malefícios assim. 

 

 

Foi uma frase que, além de chamar a atenção de todos na sala, rendeu-lhe 

um bom beliscão por baixo da mesa ― minha posição permitia ver a movimentação 

que a conciliadora e a promotora não viram ― e um olhar de reprovação da outra 

advogada, provavelmente sua companheira de relacionamento. Vários fatores 

contribuem para que essa simples frase do advogado mudasse os rumos do que já 

parecia um final de audiência para uma discussão um tanto quanto calorosa sobre a 

criminalização da droga: o sermão rígido da promotora durante a audiência, a 

assunção de culpa do acusado, a fala emocionada de sua mãe sobre o período em 

que seu filho ficara preso, dentre outros. 

Não dá para saber se a advogada realmente concordava com o seu 

companheiro sobre uma abordagem mais leve à criminalização da maconha, mas é 

completamente possível afirmar que sua reação de absoluto acordo com a reação de 

quem estava no controle da audiência ― a promotora e a conciliadora ― tencionava 

ser tratada segundo o princípio de Goffman de que o “indivíduo que se apresenta 

diante dos outros terá motivos para procurar controlar a impressão que estes recebem 

da situação” (ibid., p. 23). 

Nesse sentido, seu maior interesse ao defender o seu cliente era de 

coadunar com a pretensão punitiva do Estado, talvez por entender que a discussão 

sobre a criminalização não coubesse naquele momento e que, de forma contrária, 

pudesse prejudicar a negociação. Após a discussão, o acordo de comparecimento ao 

programa foi mantido e todos se despediram com cordialidade.  

Em outra forma de análise, a audiência de conciliação pode ser vista como 

uma “reunião concentrada” (GOFFMAN apud GEERTZ, 1989, p. 193). Com isso, 

quero dizer que aquelas pessoas que dela participam não têm características 

suficientes para serem chamadas de grupo, nem são tão desestruturadas para serem 

chamadas de multidão. Na verdade, o liame que as une é o próprio fluxo de atividade, 

quer tenha sido iniciado por sua vontade ou apesar dela. 

Esse fluxo de atividade é discreto, no sentido de que não ocorre 

continuamente. Por isso, a audiência é um ato particularizado que se desenrola 
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durante um lapso de tempo específico, com data e horário certos, dentro de um local 

reservado. Isso não quer dizer, todavia, que a reunião concentrada é desconexa. Pelo 

contrário, ela é uma forma articulada que varia de situação para situação. 

Na situação da audiência preliminar de conciliação, a estrutura da reunião 

concentrada contrapõe duas partes — acusado ou autor do fato e vítima, para os fins 

processuais —, enfocando as suas contradições e objetivando uma versão oficial dos 

fatos e das suas consequências. Como vimos, em uma perspectiva de administração 

de conflitos mais condizente com as novas formas de enxergar o processo, a 

contraposição entre as partes tende a dar lugar a uma harmonização do conflito, 

buscando soluções que sejam satisfatórias para todos. 

Dentro dessas reuniões concentradas, os atores lançam mão de 

“fachadas”, definidas por Goffman (2012, p. 13-14) como 

 

o valor social positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si 
mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu 
durante um contato particular. A fachada é uma imagem do eu 
delineada em termos de atributos sociais aprovados – mesmo que 
essa imagem possa ser compartilhada, como ocorre quando uma 
pessoa faz uma boa demonstração de sua profissão ou religião ao 
fazer uma boa demonstração de si mesma. 

 

 

Dessa forma, como veremos, os jurisdicionados tentam passar uma boa 

imagem de si não só como indivíduos, mas também, às vezes, como representantes 

de profissões que gozam de boa reputação — seguranças, dentistas, cabelereiros etc. 

Essa fachada deve ser mantida durante todo o ritual de interação e, para tanto, deve 

ser mantida através de tipos básicos de preservação. Para Goffman, isso ocorre 

através de dois processos principais. 

O primeiro processo é o de evitação. Ou seja, o indivíduo preserva a sua 

fachada ao colocar intermediários para conduzir transações que julga delicadas. Nas 

audiências, vemos isso acontecer quando as partes ficam caladas e deixam os 

advogados falarem por si e em seu favor. Às vezes, a orientação parte do próprio 

advogado, julgando-se sabedor dos caminhos que podem levar o seu cliente ao êxito 

ou à derrocada nas demandas criminais. 

O segundo processo é o corretivo. Esse, por sua vez, entra em cena 

quando um dos interlocutores não consegue evitar a ocorrência de eventos 
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incompatíveis com a fachada, principalmente quando tais eventos são difíceis de se 

ignorar. Segundo Goffman, esses casos exigem uma sequência de atos conceituada 

como intercâmbio, que visam ao restabelecimento do equilíbrio ritual. 

Quando a audiência envolve duas partes distintas, a dificuldade de 

restabelecimento é maior porque elas sentem que a quebra da fachada, anterior à 

audiência e mais ou menos simultânea ao ato criminoso, não foi um mero incidente 

na relação social. Pelo contrário, o “incidente” foi tão evidente que um terceiro, o 

Estado, foi chamado para mediar obrigatoriamente a tentativa de resolução do conflito 

instaurado. 

Nesses casos, as quatro fases do processo corretivo de Goffman — 

desafio, oferta, aceitação e agradecimento — nem sempre são superadas e o 

restabelecimento das fachadas não ocorre. Uma audiência que resulte não só em um 

acordo formal, mas também em respeito às demandas morais e de reconhecimento, 

necessariamente precisa passar por todas essas fases. Vejamos em detalhes cada 

uma delas. 

O desafio consiste em chamar a atenção dos participantes para o erro de 

conduta. É nessa fase que as audiências de conciliação se iniciam, pois há 

necessariamente um “agressor” e um “agredido” para termos processuais, por mais 

que a parte supostamente agressora também se enxergue como vítima de uma 

agressão diferente. Enquanto as partes não chegam a um consenso discursivo sobre 

que agressão discutem naquele momento, essa fase não pode ser superada. 

A segunda fase é a oferta. Nela, o ofensor tem a chance de reconhecer e 

de corrigir a ofensa para restabelecer a ordem expressiva. Na audiência de 

conciliação, a oferta é geralmente mediada pela conciliadora ou pela Promotora de 

Justiça, que sugerem formas de compensação que resultem em benefícios para a 

vítima ou em medidas educativas para o autor do fato. Se o agressor concorda em 

prestar a compensação, resta ao agredido concordar com a forma sugerida. 

Aqui, a falha pode se dar porque o suposto agressor não aceita a sugestão 

de compensação, ou porque o suposto agredido acha que, pelo fato de a proposta 

partir de outras pessoas, não reflete necessariamente a opinião do agressor. A 

terceira hipótese de falha, talvez um pouco mais comum, ocorre quando o suposto 

agredido tem a percepção de que a sugestão de compensação não é suficiente para 

reparar a agressão. 
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A fase de aceitação depende de o suposto agredido concordar com os 

meios oferecidos de reparação. Como a sugestão de reparação geralmente não parte 

do suposto agressor, a aceitação ocorre quando ela condiz com a expectativa do 

suposto agredido. Também ocorre quando ele pede e vê atendida uma espécie de 

aditamento à sugestão inicial: por exemplo, se em vez de 01 salário mínimo, o suposto 

agredido pede 02 e vê seu pedido aceito. 

Por fim, o agradecimento é a fase na qual o suposto agressor, agora já 

perdoado, comunica um sinal de gratidão ao suposto agredido. Nas audiências em 

que há demandas de reconhecimento, a fase final termina com um pedido de 

desculpas pela agressão e as trocas sociais finais acontecem com certa sensação de 

alívio e clima ameno, geralmente com sorrisos que dão fim ao momento de apreensão 

que durava até poucos momentos antes. 

Vejamos agora outras formas de analisar os dados construídos durante a 

pesquisa. 

 

3.2. Jogo 

 

As próximas três categorias foram inspiração da obra de Schritzmeyer 

(2012), que mapeou Tribunais do Júri do Estado de São Paulo. Por mais que a autora 

afirme que são categorias intrínsecas ao seu ambiente de pesquisa, percebi que 

alguns paralelos me ajudavam a pensar as audiências de conciliação. Quando foi 

possível, analisei a obra junto a outros teóricos, buscando enriquecer as discussões 

levantadas. 

A primeira categoria, a de jogo, é uma metáfora geralmente usada para 

explicar as interações culturais marcadas pela intencionalidade, que permeiam 

relações de poder e formação de subjetividades. Ou seja, lidando com as regras do 

jogo, os jogadores passam a interpretar jogadas e a elaborar estratégias para atingir 

maior efeito sobre determinada audiência, bem como a considerar quais jogadas 

evitar diante de determinadas circunstâncias, sejam elas contextualizadas pelo 

ambiente ou pelos interlocutores. 

Schritzmeyer, revisitando a obra de Huizinga, percebe as sessões do Júri 

“como jogos baseados na manipulação de imagens relativas à regulamentação do 

poder de um indivíduo matar outro” (ibid., p. 49). Nas audiências do JECRIM, também 
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encontrei alguns jogos de manipulação, mas em dois sentidos diferentes: a) a tentativa 

da conciliadora de mostrar às partes que a conciliação é a melhor saída para seus 

conflitos; b) a tentativa das partes de convencer a conciliadora — e, eventualmente, a 

promotora — de que a outra parte é culpada daquela situação, mesmo que esteja ali 

como acusada. 

No primeiro sentido, são elencadas imagens de harmonia, de 

compreensão, de boa convivência e de cordialidade. É papel da conciliadora explicar 

o que é e para que serve aquela audiência, além de tentar incutir às partes que podem 

usar daquele espaço para dialogar e chegar à melhor solução para todos, sem a 

necessidade de passar pelo juiz e sua sentença. Se a estratégia geralmente dá certo 

e parece adequada para a maioria dos casos, quando os envolvidos se conhecem 

apenas eventualmente, às vezes ela parece mascarar uma demanda mais séria que 

não será resolvida apenas com o acordo formalizado em audiência. 

Esses casos são aqueles que envolvem relações de continuidade, ou seja, 

nas quais as pessoas se conhecem antes do crime e continuarão a conviver, mesmo 

depois de o caso passar pelo JECRIM. Em pelo menos dois casos que acompanhei, 

a insistência da conciliadora em fazer um acordo naquele momento encontrava duas 

reações: uma primeira, que tencionava aceitar sem ressalvas, parecia esconder 

apenas uma grande vontade de acabar com aquela inconveniência de participar de 

um processo criminal, mesmo quando ofendido; e uma segunda, que parecia negar a 

qualquer custo a possibilidade de acordo para que a mão pesada da Justiça Penal 

caísse sobre o outro lado. 

O primeiro caso envolvia uma briga entre as vizinhas que foram obrigadas 

a mediar, como vimos anteriormente. Uma delas alegava ter sofrido ameaça (art. 147 

do Código Penal), dentre várias outras acusações informais reveladas ao longo da 

audiência. A vizinha acusada, no entanto, revelava várias pequenas ofensas da 

vizinha vítima e de sua mãe, com quem morava.  

Depois de vários insultos mútuos e histórias passadas, que iam cada vez 

mais longe no tempo de convivência das duas, surge a proposta de acordo e o único 

inclinado a aceitá-la era o marido da autora do fato, visivelmente incomodado com a 

situação. Durante várias vezes, enquanto o discurso estava com outra pessoa, eu o 

vi sussurrando ao ouvido de sua esposa para que ela aceitasse o acordo e acabasse 

com tudo aquilo. 
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A vítima, no entanto, parecia irredutível. Em suas mãos, trazia vários 

documentos que pareciam justificar suas preocupações: fotos das câmeras de 

segurança instaladas por ela voltadas para a porta de seu apartamento, depoimentos 

de uma vizinha que aparentemente também sofria com a vizinha e sua mãe etc.  

A vizinha acusada também trazia documentos para justificar outras 

acusações. A mais grave delas, a de que suas vizinhas tentaram envenená-la 

colocando um pó estranho em sua varanda, ainda aguardava perícia para determinar 

exatamente quais substâncias lá estavam. Mesmo com toda a animosidade envolvida, 

a conciliadora repetiu algumas vezes a proposta de acordo com cláusulas de mútuo 

respeito. 

Quando a negociação parecia avançar, a vítima pegava uma das falas 

desconexas da vizinha acusada para aumentar o tom de voz e rebater a acusação 

com outras condutas indecorosas de sua parte. O mesmo acontecia quando a vítima 

tentava narrar um fato à conciliadora, com várias interrupções da vizinha acusada, o 

que a irritava ainda mais. A confusão foi tamanha e os gritos tomaram proporção tal 

que a juíza, que se encontrava em sala contígua, apareceu na sala de audiências para 

tentar por ordem na interação, por vezes precisando gritar para interromper o discurso 

iracundo e agressivo da vítima. 

O desfecho já conhecemos: após tentar conversas com as duas vizinhas, 

a juíza passou a exercer o controle da audiência e a falar das consequências que 

desafiá-la poderia gerar para as partes: dependendo de sua reação, poderiam até 

mesmo ser tipificadas nos crimes de desobediência ou de desacato (Arts. 330 e 331 

do Código Penal, respectivamente). Por fim, encaminhou às duas para sessões de 

mediação, mesmo contra a vontade da vizinha vítima. 

Apesar de toda essa “confusão”, podemos interpretar, como Schritzmeyer, 

que o que havia ali era uma tentativa de criar ordem através das regras do jogo. Esses 

acontecimentos “confusos” são “organizados, recortados e recontados de forma 

tensa, porém regrada e linear, com base na qual se desenvolvem argumentos e 

provas” (2012, p. 81). Ou seja, a juíza buscava, ao ouvir as partes, construir uma 

narrativa resultante da defesa e da acusação para proferir, no futuro, uma sentença 

“aparentemente perfeita, acabada e coerente” (ibid., p. 81). 

O segundo caso é mais complexo por causa do número de pessoas 

envolvidas. Uma jovem senhora, casada, se deparou com o boato de que teria um 
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caso extraconjugal com um funcionário da empresa de seu marido, da qual era 

diretora. O caso foi tratado como injúria e na parte autora do fato se encontravam, 

além do suposto amante, três outros funcionários da empresa, que teriam espalhado 

o boato. Quando da audiência, nenhum dos quatro funcionários trabalhava mais na 

empresa, o que teoricamente facilitaria um acordo, uma vez que a relação de 

continuidade já se extinguira, mas nem por isso seria mais fácil consegui-lo. 

O primeiro empecilho residia no marido da vítima, que, apesar de não ser 

parte formal do processo, participou mais ativamente do que sua esposa. Ele estava 

nitidamente furioso e queria, com a ação penal, esclarecer se o caso extraconjugal 

realmente acontecera, segundo ele, para que pudesse seguir sua vida, com ou sem a 

esposa.  

O segundo empecilho estava no fato de que, além de todos os envolvidos, 

mais três vozes se faziam presentes: o casal era representado por um casal de 

advogados e os três funcionários, por uma só. O suposto amante não constituíra 

defensor e lhe fora designado o defensor público, que não estava presente à 

audiência. Mesmo assim, não houve lugares suficientes para que todos se sentassem 

na pequena sala apertada. 

A audiência foi tumultuada e a conciliadora teve dificuldades para controlar 

o ambiente e fazer com que todos tivessem direito à voz. Depois que todos deram 

breves relatos sobre o que acontecera, o protagonismo ficou por parte do marido, que 

acusava sua esposa e o suposto amante, que tinha um relacionamento mais próximo 

dele, de tentarem controlar o boato entre os funcionários sem que o deixassem saber 

de tudo.  

Enquanto isso, um dos três funcionários, ao ouvir as versões de outros 

depoentes, sentia vontade de intervir no que entendia ser mentira, mas sua advogada 

por mais de uma vez lhe fez um gesto característico para que ficasse quieto, com um 

leve sorriso e piscadelas de quem parecia dominar a situação. 

A conciliadora, então, depois de ouvir todos, começou a falar sobre o que 

era a conciliação e ponderou sobre algumas cláusulas de um possível acordo. Mesmo 

assim, poucas das opções pareciam agradar ao casal. Particularmente, a de apregoar 

à parede da empresa um pedido formal de desculpas e a formalização de um 

compromisso de não mais falarem sobre o assunto, parecia ainda mais danosa à 
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imagem do casal, pois deixaria público a todos algo que, talvez, nem todos 

soubessem.  

Dentre idas e vindas nas negociações, a advogada do casal pediu para sair 

da sala com o marido para que discutissem se era possível fazer um acordo com, pelo 

menos, os três funcionários. Ao ser sugerida pela advogada dos funcionários de que 

o acordo era a melhor opção, ela reagiu com rispidez desproporcional para dizer que 

somente ela saberia o que é melhor para seus clientes. 

Enquanto os dois se ausentaram da sala, o segundo advogado do casal, 

mais interessado em aceitar o acordo para que a ação penal fosse resolvida logo ali, 

travou um diálogo interessante com o suposto amante, que se recusava a realizá-lo: 

 

Advogado: Qual o problema de declarar isso? [Que se arrepende de 
ter espalhado que tivera, sim, um caso com a esposa] 
Suposto amante: Porque eu não fiz! 
Advogado: Mas, se você fizer isso, vai acabar o processo contra você. 
Suposto amante: Mas eu não vou admitir uma coisa que eu não fiz. 
Se eu não fiz, vai ficar provado que não. Eu não vou admitir. 

 

 

A diferença de interesses entre os dois parece também mascarar uma 

diferença entre moralidades. Mesmo sem recorrer ao estereótipo de advogado que 

faz de tudo para “ganhar uma causa”, o fato é que ele foi bastante pragmático em sua 

sugestão, ao passo que o amante parecia se basear em uma moralidade da honra, 

da não admissão daquilo que não cometera, mesmo com a possibilidade de ser punido 

penalmente por isso. Se o advogado estava mais preocupado com a situação 

processual e em meios de extingui-la, o suposto amante parecia mais inquieto com a 

possibilidade de ver seu nome maculado. 

Tanto o marido, quanto o suposto amante acreditavam que aquele 

processo penal pudesse realmente esclarecer os fatos, produzindo uma verdade 

oficial que desse, enfim, algum tipo de tranquilidade, talvez até restabelecendo um 

status quo que existia antes de o boato se espalhar. Ambos esperavam, cada qual 

com suas expectativas, chegar a uma conclusão que “correspondesse aos fatos”. 

Nesse caso, é possível invocar Kant de Lima (1999, p. 30), que enxerga no 

Código de Processo Penal brasileiro três formas de produção de verdade: a policial 

(inquérito), a judicial e a do Tribunal do Júri. Como a primeira forma não é cabível para 

crimes de natureza privada e a terceira não é possível para crimes que não os dolosos 
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contra a vida, restava a produção de verdade judicial, que viria através da sentença 

da juíza ao fim da fase de instrução e julgamento. 

Quando a advogada e o esposo retornaram à sala de audiências, 

resolveram que não mais dariam continuidade ao processo contra os três funcionários 

e que seria possível resolver tudo com um acordo. No fim das contas, parecia que 

eles eram apenas testemunhas que foram autuadas como acusadas, mas de quem o 

marido não guardava tantas mágoas, chegando inclusive a dizer que um dos 

funcionários, por quem soubera de todo o boato, fora mais fiel do que sua esposa, que 

escondera o boato dele. A mágoa contra o suposto amante, no entanto, parecia mais 

forte do que nunca. Nas palavras do marido: 

 

Eu sou homem 100%... não vou agredir, não vou matar, mas dentro 
da Justiça, eu vou até o fim. Se o Ministério Público achar que ele deve 
pagar uma cesta básica, pague uma cesta básica; se achar que não, 
que não deve pagar nada, tudo bem; mas tem que ir até o final! 

 

 

A insistência da conciliadora por um acordo acabou surtindo efeitos, mas 

somente para quem o marido já estava inclinado a aceitar. Os três funcionários já 

haviam sido demitidos e não havia mais nada que ele pudesse fazer para se sentir 

ressarcido por eles. A insistência de acordo com o suposto amante, no entanto, foi 

encarada pelo marido e por ele próprio como uma ofensa, não porque duvidavam das 

boas intenções da conciliadora, mas porque entendiam aquilo como uma sugestão 

para fazer algo que estavam decididos a negar. 

Observando a situação e vendo o que parecia ser um sucesso parcial nas 

tratativas de negociação, não pude deixar de comparar a atuação da conciliadora à 

do jovem feiticeiro Quesalid, citado por Lévi-Strauss (2008), que passou de cético a 

crente em seus poderes, ao longo de sua trajetória. É possível enxergar os três 

aspectos complementares da crença, segundo Lévi-Strauss, na atuação da 

conciliadora: a crença do feiticeiro em suas próprias técnicas, a crença dos 

enfeitiçados no feiticeiro e no feitiço, e a opinião coletiva sobre feiticeiros e 

enfeitiçados. 

Em primeiro lugar, porque a conciliadora crê que sua atuação, através do 

uso de técnicas específicas, pode realmente convencer partes relutantes a 
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estabelecer acordos que serão benéficos para todos. Quando pedida para comentar 

sobre as técnicas de conciliação, ela elaborou: 

 

Primeiro, tratar as partes demonstrando uma igualdade, entretanto 
impondo respeito — porque quem está conduzindo a audiência é você 
—, manter a neutralidade, não mostrar preferência em relação a 
nenhuma das partes, ouvir um pouquinho do que elas têm a falar... 
dependendo do caso, é possível fazer isso com uma tranquilidade, né? 
Ouvir o que elas têm a falar, e a partir daí a gente tenta ver qual a 
melhor solução que atenda a satisfação de ambas as partes. A partir 
da escuta, da análise do caso, a intermediação do diálogo entre elas 
em si, muito disso a gente usa. Isso varia muito de acordo com cada 
caso concreto. Às vezes depende do ânimo que a parte vem, depende 
da relação que envolve. Isso aí a partir da psicologia a gente também 
percebe alguns sinais e sabe como tratar, de acordo com cada caso 
concreto e de acordo com cada parte, cada um com suas 
peculiaridades.  

 

 

Em segundo lugar, porque as partes creem, em diferentes graus e 

extensões, que podem resolver seus problemas naquele local. Mesmo as partes que 

não sabiam o que era uma conciliação, passam gradativamente a internalizar o 

discurso de que é possível abrir um diálogo e relatar seus anseios. Nesse ponto, a os 

advogados podem ajudar a convencê-las de que aquela é, sim, a maneira mais eficaz 

de solucionar o conflito. Se as partes também entendem dessa forma, tendem a se 

sentir mais realizadas com o resultado. Nos casos em que não creem na eficácia do 

feitiço conciliador, o resultado é um fechamento às tratativas. 

É nesse momento mais ou menos previsível, mas de difícil conceituação, 

que a Conciliadora desiste de tentar fazer as partes negociar e entra em ação a 

Promotora de Justiça com a oferta de transação penal. Perguntei à Conciliadora que 

critérios usava para passar de uma fase à outra, ao que me respondeu que era algo 

mais intuitivo, que dependia da leitura das respostas emocionais dadas às tentativas 

de negociar. Como já vimos, nem sempre foi possível parar antes de causar 

desconforto. 

Em terceiro lugar, porque parece haver uma parcela da população que já 

vem às audiências com o ânimo conciliador. Tem havido campanhas sobre o tema e 

criou-se, inclusive, uma Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo CNJ desde 

2006. Em 2013, sob o slogan “Conciliar é legal”, a Semana ocorreu de 02 a 06 de 

dezembro e realizou 350.411 audiências, resultando em 180.795 acordos, segundo 
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dados do próprio portal23. Uma hipótese é a de que essas medidas educativas pouco 

a pouco passam a fazer parte do imaginário popular.  

Como diz o cartaz na parede do JECRIM estudado, “Quem briga cansa! 

Quem concilia alcança!” (Foto 2). 

 

 
Foto 2: Pequeno cartaz apregoado em uma das paredes da sala de audiência. 

 

Passemos agora à análise da segunda categoria. 

 

3.3. Ritual 

 

A segunda categoria, a de ritual, nos fornece um contraste ainda mais 

interessante entre formalidade e informalidade, este último um dos princípios centrais 

do JECRIM. Enquanto Schritzmeyer (ibid., p. 133 e ss.) se demora na explicação do 

simbolismo das vestes, do ambiente e sua disposição, dos lugares ocupados pelos 

atores, dentre outros aspectos relevantes na composição do Júri, o JECRIM se 

esforça por demolir o excesso de formalidades, mas acaba por criar outros símbolos 

não menos importantes, impossíveis de classificar numa escala de formalidade, mas 

que se diferenciam dos símbolos ostentados pelos jurisdicionados. 

                                                             
23 Estatística fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Disponível online no endereço: 
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/2013/relatorio_conciliacao_2013.pdf>. Último 
acesso em 29 mar. 2014. 
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Se não há a toga do juiz, há a vestimenta formal da conciliadora e da 

promotora que, se não são tão imponentes quanto uma roupa cerimonial, contrastam 

com as roupas mais informais que as partes vestem. Se o Ministério Público não se 

senta à direita do juiz, como no Júri, mesmo assim está ao lado da conciliadora, que 

preside a audiência, do lado de lá de duas mesas que formam um “T”, colocando em 

oposição as partes, vistas de lado pelas duas servidoras (Foto 3). 

Essa configuração dos móveis revela alguns aspectos simbólicos. Alguns 

deles, inclusive, foram motivo para que a Conciliadora apontasse uma nova sala — 

ou a menos novos móveis — como mudança que ela gostaria de ver feita para 

melhorar a efetividade das audiências. No entanto, essa mudança esbarra na 

dificuldade estrutural do JECRIM: a mesma sala é usada para as audiências de 

instrução e julgamento e a mudança para móveis mais adequados à audiência de 

conciliação poderia significar prejuízo à segunda audiência. 

O primeiro aspecto simbólico que eu gostaria de enfatizar é a óbvia 

oposição entre as partes. Essa oposição é uma configuração cênica desfavorável e 

pode causar desconforto aos envolvidos. O clima de acareação é evidente e, por isso, 

não raramente, as partes evitam trocar olhares que poderiam ser encarados como 

desafiadores, por estarem em contraposição. Apesar do pequeno espaço entre os 

lados da mesa, simbolicamente há um abismo que as separa e que se traduz em um 

terreno discursivo. 

O outro aspecto simbólico que me chamou a atenção é a composição dos 

dois eixos que formam o “T”. A ideia que me passa é que o eixo que separa 

Conciliadora e Promotora das partes e de seus advogados (ou até mesmo do 

Defensor Público) serve exatamente como barreira de separação entre Estado e 

indivíduos. Como é o lado do Estado que conduz, controla e, na maior parte das vezes, 

decide o rumo das audiências, fica a impressão de que os jurisdicionados nunca 

chegam ao protagonismo, como apregoam os princípios da Justiça Restaurativa. 
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Foto 3: As duas mesas da sala de conciliação. A conciliadora, em frente ao computador, e a promotora, 
à sua esquerda, ficam do lado de cá, no canto inferior direito da foto, enquanto as partes ficam em 
oposição na mesa à frente. 

 

Se não há tantos servidores presentes quanto em um Júri, como oficiais de 

justiça e policiais militares, mesmo assim a conciliadora obedece o rito de levantar-se, 

ir até a porta e chamar pelo nome as partes da audiência. Dessa forma, acredito poder 

afirmar que, mesmo mais informal que uma sessão do rito ordinário, as audiências de 

conciliação reinterpretaram a formalidade da Justiça para um novo rito. E é essa 

diferença entre o extraordinário e o quotidiano que leva a autora a afirmar, baseando-

se em DaMatta (1983), que o ritual (ou cerimônia) está ali. 

A fala mais informal da conciliadora não ultrapassa a barreira do mínimo de 

domínio do vernáculo e parece impossível não usar, aqui e acolá, um jargão técnico 

que por muitas vezes escapa às partes quando não estão com advogados. Uma das 

audiências que acompanhei foi interessante, nesse sentido, e pude comentar com a 

conciliadora, depois que o acusado deixara a sala, a sua atuação, quando ela me 

ressaltou que tipo de aproximação usara para se fazer entender. 

Um homem de meia idade se envolveu em um acidente de trânsito 

enquanto desviava, segundo ele, de um motoqueiro bêbado que lhe fez uma manobra 

ofensiva. Ao fazer o desvio, causou danos a outro veículo. A polícia foi chamada ao 

local para realizar um boletim de ocorrência e acabou por constatar que ele não 

possuía Carteira Nacional de Habilitação-CNH para dirigir (Art. 309 do Código de 
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Trânsito Brasileiro). Quando chegou à sala de audiências, o homem estava de bom 

humor e repetia, sorrindo: “Agora eu vou pagar pelos meus pecados”. 

A analogia do processo penal como fonte de expiação é figura recorrente 

nos trabalhos de Kant de Lima (2010), que aponta a justiça brasileira como ainda 

fundamentalmente inquisitorial. Por mais que o tom do acusado tenha sido jocoso, é 

inegável que havia um ressentimento que depois transformou os seus sorrisos iniciais 

em explosão de indignação, mais à frente. 

Depois que a conciliadora explicou a situação, tentou lhe oferecer a 

proposta de transação penal do Ministério Público. No entanto, este foi o único caso 

acompanhado em que a promotora não havia deixado proposta escrita, por motivos 

desconhecidos. A conciliadora, então, ofereceu ao homem a proposta padrão que eu 

já vira em outras audiências: o pagamento de um salário mínimo ou a prestação de 

trinta horas de serviço comunitário dentro de um mês. 

Apesar da normalidade da oferta para a conciliadora, o homem perdeu a 

paciência e começou a repetir que não trabalharia de graça para o Governo, nem daria 

dinheiro para corruptos. Disse também que não se importaria em ser condenado, que 

seria melhor ser preso, pois teria comida e moradia “de graça”. Ele se sentia 

injustiçado porque só causara o acidente por ter desviado de um criminoso maior, em 

sua opinião, que dirigia embriagado. Em diálogo entre conciliadora e autor do fato: 

 

Acusado: Aceito não. Isso aí é uma humilhação! Eu trabalho desde 
os 16 anos para o Governo. Um confeito que eu compro é dinheiro 
para o Governo. [Dirigindo-se a mim:] Eu já paguei o carro do cara 
[envolvido no acidente] e ainda querem que eu trabalhe de graça! 
[Para a conciliadora:] Quando [os agentes públicos] vão dormir, eles 
não pensam nisso, não? Que estão condenando um homem de bem? 
Conciliadora: Eles estão cumprindo a lei. 
Acusado: Pois a lei está errada! 

 

 

Apesar de admitir ter dirigido sem habilitação, disse que o fazia há muito 

tempo e que continuaria a fazê-lo, pois não deixaria um carro estacionado sem uso 

na porta de sua casa, enquanto esperava transporte público que não dava conta de 

suas necessidades. Quando perguntado por que não obtinha a CNH, disse que não 

poderia iniciar o processo por ser analfabeto, mas que já estava matriculado em um 

curso de ensino supletivo desde o ano anterior e que tiraria a CNH do jeito certo, ou 

pagaria dois mil reais para comprar a carteira, como soube que outros faziam, 
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segundo ele. Ao falar disso, reiterou o absurdo de ver gente com CNH sofrendo 

acidentes todo dia, enquanto ele, que sequer tinha o documento, nunca havia se 

envolvido em acidente algum. 

Nesse momento, o homem se irritava por não entender que o fato de ter 

pagado o conserto do carro da vítima não se misturava com aquela situação penal. 

Por mais que a conciliadora explicasse a diferença entre as duas esferas, ele 

continuava entendendo que estava sendo punido duas vezes. A conciliadora se 

perdeu algumas vezes na explicação porque usava os termos técnicos que o homem 

não dominava, como a própria transação penal, que ele achou ser uma espécie de 

suborno. Cada argumento que ela tentava usar, por mais certo que fosse 

tecnicamente, gerava no homem uma resposta até mesmo sensata, em seu 

questionamento sobre a proporcionalidade do crime, mas que não tinha vez naquele 

momento, já que a conciliadora não poderia deixar de aplicar as penalidades 

previstas. 

Vendo que a negociação não avançaria, a conciliadora pediu para que o 

homem se retirasse da sala por um momento e aguardasse ali fora enquanto ligava 

para a promotora, que não estava presente no dia, para ver que outras opções poderia 

oferecer a ele. Quando voltaram a se encontrar na sala, o homem já havia se 

acalmado outra vez e demonstrava retomar o bom humor. A conciliadora, por sua vez, 

tentou fazer algumas brincadeiras sobre a situação e lhe dar leves conselhos sobre 

não dirigir sem CNH outra vez. O tom era muito mais ameno e decididamente mais 

informal.  

Com a nova disposição para negociar, a proposta agora era que pagasse 

apenas meio salário mínimo, pois a conciliadora conseguira falar ao telefone com a 

promotora e lhe falara da situação social do homem, pedreiro desempregado que vivia 

de bicos. Mesmo assim, o homem, em tom de brincadeira, perguntou se não era 

possível abaixar um pouco mais o “preço”. Foi a última oferta da conciliadora, para 

que ele pagasse R$ 339,00 em cinco parcelas de R$ 67,80. Mesmo resignado, aceitou 

a proposta e começou a dar declarações em forma de palavras finais: 

 

Acusado: A senhora não tem culpa, não. Eu só “tou” desabafando. Eu 
tenho é três pensões e nunca uma mulher me botou na Justiça porque 
eu pago tudo certo. Eu fico é indignado que as pessoas fazem isso daí 
[crimes maiores, em sua opinião] e ninguém pune. 
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Conciliadora: Mas já imaginou se a gente não fosse punir porque é 
gente de bem? Nunca ia parar. 

 

 

Durante a conversa e a revolta do homem em, segundo suas palavras, 

financiar o Governo com o pagamento que lhe fora exigido na transação, a 

conciliadora lhe explicou que o dinheiro arrecadado no JECRIM iria, na verdade, para 

a compra de material para entidades filantrópicas cadastradas, e que não passaria 

para o Governo. No entanto, ao ver que se tratava de multa, retificou a informação: 

 

Acusado: E esse dinheiro vai para onde? 
Conciliadora: Para uma instituição de caridade. 
[Olha alguns dados do processo] 
Conciliadora: Eu falei errado. Vai para o Fundo Penitenciário, para o 
Governo. 
Acusado: Eu não falei! Eu ainda vou ter que sustentar quem vai me 
dar bala! 
Conciliadora: É que, no caso do senhor, é multa. 

 

 

Ao final da audiência, visivelmente mais calmo, me revelou, em tom mais 

brando: “A minha raiva todinha era dar dinheiro ao Governo...”. 

Depois que deixou a sala, pude conversar com a conciliadora e ela me 

revelou duas coisas: que interrompera a audiência não só para conversar com a 

promotora que não deixara proposta, mas principalmente para que o homem se 

acalmasse e pudesse voltar a negociar. Ele insistia que queria ser condenado, não 

importando o quanto a conciliadora lhe explicasse os efeitos negativos da 

condenação, principalmente a impossibilidade de ter quaisquer benefícios públicos 

durante o prazo que permaneceria no rol dos culpados, por cinco anos. A segunda 

revelação foi a mudança de tom e formalidade em sua voz, tentando estabelecer uma 

conexão com o homem, a fim de que fosse mais fácil negociar. 

Se a conciliadora por vezes precisa adequar sua fala para tentar passar por 

corriqueira, a extraordinariedade da audiência parece incorporada pelos próprios 

jurisdicionados. É como se interpretassem que, diante da formalização do Estado 

punidor, precisassem agir com formalidade em igual medida, sob pena de agirem de 

forma inadequada. É esse imaginário popular que parece exigir um tipo de enunciação 

formal que destoa da linguagem quotidiana. 
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Não importando a aparente posição social de cada indivíduo ― por falta de 

acompanhamento das partes no pré e pós-processo, não consigo estabelecer 

“verdades” sobre as condições sociais, tais como renda ―, a esmagadora maioria 

parece tomar muito mais cuidado com a escolha vocabular, bem como a própria 

pronúncia e a enunciação das palavras. Os pronomes de tratamento são sempre os 

mais cordiais, de senhora a doutora, por parte dos jurisdicionados, e de senhor ou 

senhora, por parte dos atores do Judiciário. Alguns deslizes para o mais informal 

“você” apontam para a exceção daquele rigor por vezes artificial. 

Essa marca linguística tem maior força no JECRIM porque, como vimos, as 

outras marcas de formalidade são diminuídas com relação ao processo ordinário. É 

ela quem dá o efeito dramático e “sacralizante” do rito executado (ibid. p. 158-162). 

Dramático porque é através da entonação que as partes reproduzem os fatos 

antecedentes que as levaram até ali, e “sacralizantes” porque há uma espécie de 

catarse, seja porque o autor do fato e a vítima chegaram a um consenso, seja porque 

a vítima espera uma punição redentora do autor do fato. 

Foi assim que se sucedeu no caso resumido do Quadro 3. Um segurança 

de boate acusa de calúnia, injúria e difamação24 um cliente do estabelecimento. 

Segundo ele, o cliente tentara sair da boate sem pagar e foi impedido pelo segurança. 

Ainda segundo ele, o cliente o acusara de furtar seu celular, somente como vingança. 

De toda forma, o procedimento com relação ao furto fora instaurado naquela noite, 

mas arquivado logo em seguida. Sentindo-se ofendido, o segurança entrou com a 

queixa-crime25. 

O ritual da audiência começou como já vimos: a conciliadora se levantou, 

foi até a porta, chamou as partes pelos respectivos nomes, sentou-se novamente e 

deu início à audiência apresentando a promotora (o defensor público não estava 

presente) e explicando o que era e para que servia aquela audiência. Findo o rito 

introdutório, começou a segunda fase cerimonial: o procedimento de oitiva das partes, 

começando pelo segurança. Esse momento de escuta não deve ser confundido com 

um interrogatório, pois não tem o caráter de constituição de prova, como no rito 

                                                             
24 Os três crimes, previstos nos Arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, são considerados crimes 
contra a honra. Apesar de diferentes, é costume que a autoridade policial tipifique o autor do fato em 
duas ou mesmo três opções, fazendo com que o juiz decida qual deles se aplica ao caso. Isso evita 
com que qualquer erro da polícia na qualificação criminal venha a encerrar o processo sem o devido 
julgamento, simplesmente por não ser o tipo penal adequado. 
25 Nome técnico que se dá à peça inicial da ação penal quando está é de iniciativa privada, ou seja, 
quando o particular é responsável por dar início aos procedimentos penais. 
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ordinário. As partes falam livremente sobre suas visões do litígio, sem que isso seja 

resumido a termo para uso durante o julgamento. 

Ele passa, então, a narrar o fato em um português cuidadosamente 

refinado, como se escrevesse uma carta, referindo-se às figuras públicas como 

“Vossa Excelência”. A enunciação lenta e a dicção exagerada davam o tom de sua 

narrativa, na qual tentava impingir o máximo de culpa ao outro lado, falando de seus 

antecedentes e de seu comportamento inadequado quando bêbado, que se repetia 

frequentemente na boate em questão. Depois do ataque, passa a descrever-se como 

cidadão honesto, trabalhador, que sofreu grande injustiça pela acusação de furto. 

Pede que a justiça seja feita e que tenha a sua honra reparada, razão pela qual 

procurou o Judiciário. 

Dada a voz ao cliente, este passa a se defender das acusações formais de 

crimes contra a honra e daquelas feitas pelo segurança. Com tom de voz mais brando, 

até mesmo choroso, também trata a conciliadora e a promotora com respeito, 

escolhendo o mais simples “senhora” para se dirigir a elas. Conta que realmente 

perdera seu celular naquela noite e que só se dera conta depois do contato com o 

segurança, presumindo sua culpa. Nega que tenha tido problemas anteriormente, 

naquela ou em qualquer outra boate. Argumenta que é um profissional sério e 

comprometido e que não quis ofender o segurança. Tudo isso com o mínimo possível 

de palavras, como quem não quisesse se prolongar naquela situação constrangedora. 

Passada essa segunda fase do ritual, chegamos à terceira: a proposta de 

conciliação. A conciliadora começa oferecendo como composição um pedido formal 

de desculpas com compromisso de respeito mútuo. Durante toda essa fase, o cliente 

quase nada falou. Ao invés de uma negociação entre as partes, o seu silêncio 

transferiu a barganha para uma relação de ofertas da conciliadora e as respectivas 

negativas do segurança. Foi assim com a primeira proposta. 

A única alternativa que parecia agradar ao segurança partiu da promotora. 

Vendo nos autos do processo que o cliente era dentista, sugeriu que ele pagasse 30 

horas de serviço comunitário, aproveitando a sua especialidade em uma clínica 

filantrópica de atendimento a crianças carentes. Entusiasmado com a opção e com a 

anuência do cliente, que limitou-se a acenar com a cabeça, o segurança afirmou que 

seria uma forma de tornar o cliente “mais humilde” e que só queria, além disso, a 

certeza de que ele não voltaria a cometer tais ofensas. 
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Tanto a promotora, quanto a conciliadora afirmaram que isso seria 

impossível de garantir e que aquela discussão só dizia respeito àquele caso 

específico, tendo seus efeitos limitados. O segurança, então, passou a negar até 

mesmo essa proposta que antes lhe parecia tão interessante. Falou que, fosse assim, 

gostaria de levar o processo até o final, entendendo que a condenação penal teria o 

condão pedagógico de modificar o comportamento do cliente, coisa que a conciliação 

aparentemente não faria. 

Parecia haver um embate entre duas formas de entender a atuação do 

Estado na administração de conflitos: enquanto o segurança buscava a lógica da 

punição como pedagogia, a Conciliadora e a Promotora tentavam fazê-lo entender e, 

principalmente, aceitar a lógica conciliatória de resolução dos conflitos. Segundo essa 

lógica, a prestação de serviços comunitários não teria como objetivo tornar o dentista 

uma “pessoa melhor”, mas resolver um conflito inerente à vida dos dois em sociedade. 

Mesmo com a argumentação das representantes do Judiciário de que uma 

eventual condenação penal não teria os efeitos futuros desejados pelo segurança, ele 

ainda apostava em uma resposta do Judiciário que fosse capaz de expiar, através da 

pena imposta ao cliente, a ofensa que sofrera com a falsa acusação de furto. Se 

fizermos as comparações religiosas, seria como se a penitência desejada para o 

cliente fosse uma retribuição divina por seus malfeitos ou uma espécie de “carma” 

forçado sobre ele26. 

No entanto, o melhor exemplo de “sacralidade” nas audiências observadas 

vem de um caso no qual um homem de meia idade fora acusado atuar sem licença 

como lavador de carros (Art. 60 da Lei de Crimes Ambientais). Autuado pela 

fiscalização municipal, estava sujeito às penalidades de detenção, de um a seis 

meses, ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente. O homem vestia 

camiseta, calça jeans e sapatos. 

Nesse sentido, o homem parecia se preocupar consideravelmente com dois 

conceitos centrais para a interação social em Goffman (2012, p. 82-84): porte e 

deferência. Para o autor, ambos os conceitos são complementares, mas diferem em 

identidade. Enquanto o porte diz respeito a qualidades que qualquer posição social 

                                                             
26 Para dar continuidade à ação, o segurança precisaria contratar um advogado, pois ele não possui 
jus postulandi, ou seja, a capacidade de acionar a justiça sozinho. Mesmo mostrando-se disposto a 
arcar com os custos, não tive notícia da continuação do processo, até o fechamento da dissertação. 
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pode exibir durante interações, a deferência tem mais a ver com a forma pela qual o 

indivíduo gerencia sua posição de acordo com a hierarquia dos interlocutores. 

Em outras palavras, o homem mantinha o seu porte ao se apresentar como 

alguém respeitável, dotado de boas maneiras e de boa conduta social. Vestia-se de 

acordo, usava um tom de voz ameno e mantinha boa postura ao se sentar. Por outro 

lado, mostrava deferência à conciliadora com suas ações, seu jeito educado de se 

dirigir a ela, e com a maneira cordial de se expressar, mesmo estando em situação 

adversa, naquele momento. 

Depois de todas as formalidades introdutórias, o homem perguntou à 

conciliadora, que estava sozinha conduzindo a audiência, por que exatamente estava 

ali. Depois que ela lhe explicou qual era a contravenção penal e porque fora autuado 

pelo fiscal municipal, ele caiu aos prantos por perceber que era “só aquilo”. Começou, 

então, uma espécie de confissão que pode ser encontrada nos rituais religiosos na 

figura do líder eclesiástico. 

Em primeiro lugar, contou que recebera proposta de propina do fiscal 

municipal para que pudesse continuar com a atividade, mas que decidiu por bem 

encerrá-la e vender todo o maquinário que utilizava para empreender. A conciliadora 

quis saber se havia como provar a venda, já que queria constar em ata que ele não 

mais cometia a infração, mas ele revelou que a venda tinha sido informal e não tinha 

documentos para demonstrá-la. 

A conciliadora lhe explicou que o procedimento comum era o de 

regularização da empresa com a devida licença e que só depois disso é que se 

oferecia a transação penal. Como, no caso dele, ele já não tinha interesse em 

continuar, pôde oferecer naquele mesmo momento a proposta de pagamento de um 

salário mínimo ou a prestação de 30 horas de serviço comunitário, a serem realizadas 

em um posto de saúde no bairro em que o homem reside, sua escolha própria dentre 

as possíveis. 

Foi quando a conciliadora saiu da cadeira da promotora e partiu para a sua 

habitual, a fim de digitar a ata, que começou o ritual de confissão: falou que não 

dormira na noite anterior na expectativa de a audiência fosse por coisa diversa. Contou 

que trabalhou como jardineiro durante muito tempo na casa de um senhor e que, após 

o fim do vínculo, vinha sofrendo frequentes perseguições de sua parte. Foi acusado 

de furto na casa de uma das filhas daquele senhor, fato que o levou até uma delegacia. 
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Quando recebeu a intimação para comparecer à audiência, foi a única hipótese que 

conseguiu formular. 

Por mais que a intimação contenha os dispositivos de acusação formal, 

muito provavelmente ele não teve acesso à legislação para saber exatamente do que 

se tratava. Tenho boas razões para desconfiar que não sabia ler ou que ao menos 

tinha dificuldades em fazê-lo, pois de outra forma teria melhor noção sobre o que se 

passava. Revelou que sua filha pequena, em idade dos primeiros anos escolares, lera 

o conteúdo da intimação, revelando-se preocupada porque seu pai deveria ir à Justiça. 

A data da audiência marcou de tal forma a sua rotina que foi capaz de 

lembrar de um fato que escapava tanto a mim, quanto à conciliadora. Ele vira na 

televisão propagandas sobre a Semana de Conciliação do CNJ, marcada de 02 a 06 

de dezembro de 2013. Por coincidência, sua audiência aconteceu exatamente no dia 

02, levando-o a perguntar se era por isso que estava ali. A conciliadora também ficou 

surpresa ao perceber a coincidência, mas lhe explicou que os casos da Semana de 

Conciliação dizem respeito a direitos cíveis disponíveis, enquanto ele estava ali por 

um fato criminal. 

Revelou ainda que o mesmo antigo patrão também lhe importunara com 

ameaças de processos por assédio porque mantinha contato com as netas enquanto 

elas passavam pela rua de sua casa a caminho da escola — aparentemente, mesmo 

depois do vínculo quebrado, os dois viviam perto um do outro. Segundo o homem, o 

ex-patrão tinha contatos com a polícia e por mais de uma vez ele sofrera com ações 

truculentas de policiais, ao que a conciliadora recomendou procurar autoridades 

competentes para denunciar os abusos. “Eu não confio na polícia”, respondeu, 

provavelmente por seu histórico de violação de direitos. 

Mesmo assim, o homem continha um tom de reverência em sua voz 

quando se referia à família para quem trabalhara. Chegou a dizer que seria bom se a 

audiência fosse sobre furto porque seria uma chance de reencontrá-los. “Dá até 

vontade de rever esse pessoal, que me ensinou o que é a vida”, revelando que era 

pescador até os 16 anos, quando foi trabalhar como jardineiro naquela casa que viria 

a servir até pouco tempo atrás. Essa reverência, no entanto, também se confundia 

com mágoa pelas acusações, porque “tem palavras que dói (sic) mais que uma 

pancada”. 
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Embora aparentasse ter aparente pouco letramento escolar, o homem se 

esforçava em manter um nível linguístico de formalidade que achava compatível com 

o ambiente. Apesar de alguns erros gramaticais, que são comuns na oralidade, falou 

de forma muito bem articulada e forçava a dicção de todos os ss que marcam os 

plurais em português. Além disso, sempre se dirigia com respeito à conciliadora e 

usava um vocabulário variado, mantendo aquele tom de extraordinariedade que vimos 

ser característico do ritual. 

Toda essa confissão aconteceu enquanto a conciliadora redigia a ata, por 

vezes perdendo o contato visual com o homem, que tentava estabelecê-lo comigo — 

naquele momento, éramos só os três na sala de audiência. Depois de comentar sobre 

a família do antigo patrão e seu passado com ela, passou a falar de outras 

experiências profissionais, bem como de perspectivas para o futuro, revelando sonhos 

e objetivos de vida. Em primeiro lugar, falou que o terreno onde construiu sua casa 

não está regularizado, mas que pretende resolver a situação assim que possível. 

Sentiu-se tão confortável na confissão que chegou a revelar que um colega 

o chamara para trabalhar na divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, mas que o 

trabalho era na verdade uma parte do tráfico de cocaína e que voltou assim que soube, 

brigando com o colega que havia lhe indicado a oportunidade. Sobre o futuro, disse 

querer trabalhar como cozinheiro, mas que não tem curso para isso, ou talvez ir para 

Brasília (“mas eu não gosto de engarrafamento e lá tem muito”). 

Falou tudo isso ininterruptamente, tendo a conciliadora somente proferido 

frases curtas ou interjeições que marcam a mudança de interlocução, mas que não 

acrescentam substancialmente à conversa. Como dito, durante a confissão, ela 

redigia a ata da audiência com o respectivo termo de horas de serviço comunitário 

que o homem deveria cumprir. Se não podemos avançar na analogia da “confissão 

religiosa”, ao menos o papel de ouvinte paciente ela desempenhou. 

Apesar de este ter sido um caso sui generis, essa nova configuração mais 

livre e informal do JECRIM permite que outras partes também possam extravasar 

anseios e angústias sem perder a extraordinariedade do ritual. Apesar das confissões 

de caráter extremamente pessoal, as partes sempre mantêm o tom de reverência e 

respeito aos funcionários públicos, revestidos pela autoridade penal que lhes confere 

aquele espaço. 
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3.4. Teatro 

 

Na terceira categoria, a de teatro, Schritzmeyer se inspira em Balandier 

para trabalhar o Júri como “um exercício dramatizado de poder” (2012, p. 165). Aqui 

ela enfrenta o que chamou de “morte moral”, exemplificando como um defensor utiliza 

estratégias para fazer com que seus defendidos, sejam culpados ou inocentes, não 

sejam vistos, a partir dos estereótipos criados para as classes mais baixas, como 

favelados, traficantes ou ladrões, explorando o medo e a pena dos jurados para obter 

opiniões em seu favor. 

De uma forma geral, o Direito pode ser visto como uma prática institucional 

teatralizada, porque traz o passado para o presente. Essa representação do passado 

passa por diversos filtros e está sujeita a reinterpretações e a discursos posicionados 

de acordo com interesses. Há uma “história oficial”, contada de forma técnica nos 

autos do processo, a partir da qual as partes podem desenvolver suas versões dos 

fatos, trazendo fatos novos, sempre que consideram relevantes para os seus 

argumentos. 

No Júri, por seu papel decisivo, os jurados deveriam estar no centro das 

atenções — e definitivamente estão, mesmo que somente para o Promotor e o 

Defensor. Mesmo assim, o Promotor e o Advogado ocupam um papel mais importante 

por conta dessas estratégias. Nas audiências do JECRIM, essa teatralidade é 

geralmente exercida pelas partes em nome próprio, diretamente com relação à 

conciliadora e à Promotora. As partes — e, algumas vezes, os seus advogados —, 

usam o espaço de voz para tentar convencer que são pessoas de bem, ou que seus 

interlocutores são pessoas más, mesmo que naquele ambiente a conciliadora não 

possa emitir juízos de culpa, nem de absolvição. 

Voltando a Schritzmeyer (2012, p. 176), ela conclui que a dinâmica do Júri 

é compatível, mesmo com todas as suas contradições, à ilusão teatral de luta entre 

bem e mal, certo e errado, perdão e punição, compreensão e vingança. É assim que 

percebo quando, no JECRIM, passamos dos crimes em que o Ministério Público 

representa a sociedade para aqueles em que há acusado e vítima como pessoas 

físicas. Nesses crimes, não só há um esforço de auto-representação, mas 

principalmente um movimento no sentido de representar a outra parte perante as 

figuras de autoridade daquele ambiente.  
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Um primeiro caso exemplificativo é o de dois maçons pertencentes à 

mesma loja. Um deles agrediu verbalmente o outro, abrindo-se o processo por calúnia 

e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal). A vítima prolongou seu discurso em 

falar de sua trajetória dentro da loja maçônica e de como era respeitado por todos, 

inclusive em outras lojas que visitara. Ao atacar o autor do fato, disse que não seria 

possível um acordo porque aquele senhor já tentara agredir outros colegas de loja 

anteriormente. Mesmo sendo repreendido pela conciliadora de que ali tratavam 

somente do fato presente, insistiu em contar o seu histórico de agressões. 

O autor do fato, acompanhado de seu advogado, pediu a palavra e 

começou a descrever também sua trajetória dentro da loja maçônica. Contou que, 

como músico, era sempre requisitado nos encontros, pois seu estilo musical sempre 

agradava aos demais colegas de loja. No entanto, no dia em questão, a esposa da 

vítima havia feito uma manobra, junto a organizadores da festa, para que ele não 

tocasse. Quando soube disso, relatou que fora falar com a vítima para “por moral na 

sua mulher”. E ainda se mostrou injustiçado, pois, dentro da ética maçônica, qualquer 

conflito entre os dois teria de ser resolvido dentro da própria loja. 

A todo momento, os dois evocavam a trajetória maçônica como sinônimo 

de idoneidade, trazendo para si uma aura de boa conduta que não condiz com um 

processo criminal. Vendo que era um caso de relação de continuidade, a conciliadora 

sugeriu que os dois fossem encaminhados para sessões de mediação, dizendo que 

“é resolver o problema e não o processo”. Também perguntou aos dois se o problema 

já estaria sendo resolvido dentro da loja maçônica, ao que o autor do fato respondeu 

que sim. No entanto, a vítima se mostrou irredutível e lembrou de mais fatos para 

corromper a imagem de conduta ilibada do autor do fato: 

 

Eu sempre falei com ele, mas ele se transforma quando bebe. 
Esquece quem é, esquece onde está, esquece que é maçom... 
Inclusive, eu gostaria de sair primeiro da sala porque eu tenho medo 
da violência desse senhor... Não sei o que ele poderia fazer. 

 

 

Depois de ser acalmado pela conciliadora, ela volta a falar dos benefícios 

de fazer um acordo de respeito mútuo entre os dois, já que partilham do espaço da 

loja. Isso só serviu para que a vítima pudesse agredir a imagem do autor do fato mais 

uma vez: “O acordo não vai resolver... no dia em que ele tomar uma...”. Pareceu ser 
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um dos momentos em que a fala da conciliadora, por mais bem intencionada, não 

encontrou bons ouvidos. Pelo contrário, pareceu um gatilho para que uma das partes 

pudesse atacar o seu interlocutor. Ao fim da audiência, explicando mais uma vez como 

seria a mediação, a vítima finalizou: “Eu quero dar continuidade. Tinha mais de 80 

pessoas lá e ficou feio para mim”, retomando mais uma vez a retórica da imagem. 

Outro caso em que a teatralidade foi importante se deu entre um ex-patrão 

cabelereiro e uma ex-funcionária. Após a funcionária proferir comentários maldosos 

sobre a condição de portador de HIV na frente de clientes, o patrão a agrediu e deu-

se o processo por lesão corporal leve (art. 129 do Código Penal). Houve uma primeira 

audiência sem acordo e agora era a segunda tentativa. O autor do fato compareceu 

com sua advogada, que tomou protagonismo na audiência, enquanto a advogada da 

vítima não compareceu, porque não queria acordo e disse que o principal seria 

resolvido na via trabalhista — um dos pontos de discussão era se havia relação 

trabalhista entre os dois, ao que o autor do fato negava, alegando que somente 

alugava o espaço para que ela trabalhasse. 

O ex-patrão manteve-se em silêncio durante quase toda a audiência e a 

tentativa de estabelecer-lhe uma boa imagem ficou por conta de sua advogada. Falou 

que era um homem bom, que ajudava financeiramente a vítima e que lhe cedera o 

espaço para que pudesse trabalhar. Revelou também que já doara cestas básicas 

para os filhos da vítima, dentre outras benesses que pôde citar. Passou ainda um 

depoimento em primeira pessoa, já que o conhecera por ser cliente de seu salão de 

beleza e aproveitou a fala para impingir uma imagem de encrenqueira e descontrolada 

à vítima. 

Sem a representação da advogada, a vítima limitou-se a repetir o que 

aparentava ser um discurso pronto preparado por sua representante: de que não 

queria fazer acordo ali e de que tudo seria resolvido na via trabalhista. Com isso em 

mente, negou-se a negociar com a conciliadora, mesmo que o autor do fato se 

mostrasse disposto a pagar certa quantia para que o processo acabasse ali através 

da transação penal. Ao invés disso, tentou usar da teatralidade para pintar sua 

imagem de vítima, exagerando a imagem de agressor do ex-patrão. Sem entender 

exatamente o que acontecia e sentindo-se pressionada a fazer um acordo, ligou para 

sua advogada durante a audiência e contou o que acontecia. 
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Passado o telefone para a conciliadora, esta se esforçou em explicar que, 

na verdade, queria aproveitar o ímpeto de negociar do ex-patrão para que houvesse 

um acordo entre as partes. Apesar de eu não ouvir exatamente o que falou a 

advogada, dava para ouvir seu tom de voz irritado pelo que vazava do telefonema 

para a sala de audiência. Revoltada, acusou a conciliadora de obrigar sua cliente a 

fazer um acordo trabalhista em um ambiente criminal e questionou se o ex-patrão fazia 

jus à transação penal — depois de concedido pela primeira vez, o benefício só pode 

ser concedido novamente depois de cinco anos. 

Após o telefonema, a vítima manteve a mesma pose rígida com olhos 

lacrimejantes e recusou-se, mais uma vez, a negociar. Vendo que não havia mais 

espaço para diálogo, a conciliadora ofereceu a transação penal que a promotora 

deixara por escrito: o pagamento de dois salários mínimos, em um total de 

aproximadamente R$ 1.500,00. O valor ficaria disponível para a compra de material 

para entidades filantrópicas cadastradas. Enquanto a conciliadora redigia os termos 

da transação, a advogada, de personalidade bastante comunicativa, estabeleceu 

conversas com a conciliadora, perguntou-me por que estava na sala e se era 

estudante de Direito, mostrou fotos de suas filhas ao seu cliente e os dois trocaram 

comentários leves e sorrisos. 

A vítima, claramente irritada, esperou que os dois saíssem da sala e 

perguntou à conciliadora, mudando parte de sua teatralidade para um tom mais 

agressivo e menos vitimizado: 

 

Por que esse pagamento é feito para instituição de caridade? Aqui, no 
caso, que é mais grave, que veio da delegacia da mulher, não 
acontece nada! Ele sai rindo e essa mulher, que diz que é advogada 
dele, sai rindo também! 

 

 

Ela sentia muitas dificuldades em entender que a esfera penal não se 

comunicava com a esfera trabalhista. Também demorou a compreender que aquele 

dinheiro que o ex-patrão pagaria não se confundia com as eventuais dívidas 

trabalhistas que ele deveria pagar, caso fosse condenado por lá. Ao ser questionada 

pela conciliadora por que não fizera acordo, já que estava interessada no dinheiro 

também naquela esfera, a vítima respondeu: 
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Porque eu já passei por coisa parecida. Eu queria R$ 2.000,00 e ia 
sair daqui com R$ 100,00, porque essa mulher [a advogada] ia ficar 
falando e eu ia sair sem nada. 

 

 

A vítima provavelmente fora mal instruída por sua advogada e deixou de 

fazer um negócio que poderia ser satisfatório, diante de sua aparente vontade de ter 

uma compensação financeira. Conversando com a conciliadora, levantamos a 

hipótese de que a advogada tratou com tanto desdém a esfera penal porque o acordo 

não resultaria em honorários sucumbenciais, aquele valor que o juiz condena a parte 

que perde a ressarcir à parte vencedora. Na esfera trabalhista, na qual a advogada 

da vítima parecia mais interessada, ela poderia fazer jus aos honorários, além dos 

valores contratados diretamente com sua cliente. 

Diante de todo o exposto, vimos que há uma flexibilidade maior para que 

as partes enunciem suas interpretações e representações sobre as relações entre os 

envolvidos, sobre os motivos do conflito e sobre as formas de resolvê-lo. Quanto a 

estas, vimos que, apesar de as propostas partirem majoritariamente da promotora ou 

da conciliadora, a depender do crime, as partes são livres para aceitarem ou não. 

Vimos também que o aceite ou a negativa dependem de vários fatores que ocorrem 

antes e durante a audiência. 

O fato de podermos interpretar essas interações de acordo com as três 

categorias de Schritzmeyer aponta para a estruturação das relações naquele 

ambiente, bem como para a definição de papéis distintos com diferentes agências, 

mas que nem por isso limitam os interlocutores a um enredo pré-concebido. 

Retomando a metáfora do jogo — limitado em suas regras mas praticamente infinito 

em suas jogadas —, essas interações podem encobrir sérias demandas morais que, 

quando não são devidamente tratadas, podem tornar inócuo um acordo celebrado 

naquele ambiente. É o que pretendo estudar no Capítulo 4. 
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Capítulo 4: As três dimensões do Direito e a (des)consideração pelos delitos 

morais 

 

4.1. Estruturas em comparação 

 

Depois da análise das representações do espaço do JECRIM, resta saber 

se há espaço para a discussão de demandas que vão além do direito enquanto 

sistema de normas. Em outras palavras, se vimos, durante a análise do Capítulo 

anterior, que há um maior espaço no JECRIM para que as partes elaborem discursos 

sobre si e sobre os outros, o interesse agora é ver se a conciliadora, presidente da 

audiência de conciliação, consegue fazer com que os envolvidos enxerguem qual a 

verdadeira demanda e batalhem acordos em cima dela. 

Retomando a hipótese de trabalho, precisamos saber se esses métodos 

alternativos, quando trazidos para dentro do Judiciário, correspondem à corrente 

ético-pedagógica ou à de apropriação de tais meios pela simples manutenção de um 

status quo. No entanto, é necessária, além da observação e interpretação da atuação 

dos representantes do Judiciário, a análise de condições legais e estruturais que 

facilitam ou dificultam o seu trabalho. É preciso saber, dessa forma, se a audiência de 

conciliação é realmente uma ferramenta importante para a consecução dos objetivos 

ou se se apresenta como um empecilho processual a quem não interessa conciliar. 

De uma forma mais geral, considero que a hipótese ético-pedagógica está 

infiltrada no discurso dos servidores do JECRIM que observei e, em boa parte, da 

representação de sua práxis. Quando perguntado ao defensor se ele via os princípios 

da conciliação surtindo efeito nos casos concretos, ele respondeu: 

 

Eu acredito que sim. Na prática, nesses mais de três anos em que a 
gente vem atuando aqui, a gente vivencia isso, semanalmente. Como 
eu falei anteriormente, a gente busca bastante a conciliação e tem 
conseguido êxito em vários casos. A gente já se deparou com várias 
situações aqui, muitas vezes de conflitos de ordem pessoal, às vezes 
entre vizinhos, entre companheiro e ex-companheira e atual 
companheira, situações de problemas mesmo pontuais: um 
desentendimento de uma pessoa, uma briga em meio a um bar, a um 
restaurante, em um meio público ou uma via pública... e, em diversas 
situações que a gente já se deparou no decorrer desses anos, a gente 
tem conseguido, dialogando com as pessoas, procurando evidenciar 
que a conciliação é mais benéfica para ambos os lados, que o 
desgaste é menor, evita-se estar revivendo aquela situação traumática 
que levou até aqui no Juizado. Procura-se realmente chamar as 
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pessoas, cada qual com sua responsabilidade, ver se errou, onde 
errou, admitir seu erro, pedir desculpas... e a gente verifica que, 
quando a gente consegue realmente ter êxito, a gente verifica que, de 
fato, consegue atingir o objetivo central da conciliação e dissipar 
aquele problema. Acho que a prova maior disso é que boa parte dos 
casos em que a gente consegue fazer a composição civil, a conciliação 
entre as partes, a situação não se repete. Se a situação não fosse 
realmente resolvida, o natural é que a gente faz o acordo e daqui a 
um, dois, três meses, surgir um novo processo com aquele mesmo 
conflito. Na prática, a gente tem experimentado isso: a gente vê, na 
realidade, que, quando a gente consegue realmente desarmar as 
partes, chamar à conciliação e, de fato, apaziguar o problema, não há 
o retorno aqui, o que nos leva a crer que a questão foi solucionada de 
forma consensual, amigável, sem que fosse necessário dar outros 
desdobramentos judiciários. 

 

 

Obviamente, não tenho dados suficientes para por essa fala do Defensor 

em um contexto histórico. No entanto, posso problematizar a eficácia das medidas 

conciliatórias. O que o Defensor interpreta como prova inequívoca de sucesso — a 

não-reincidência das partes e a não repetição dos crimes — pode ser mais facilmente 

explicado pela exceção que o crime representa na maioria da vida das pessoas. 

Mesmo assim, aquele conflito anterior pode continuar com outras formas de 

animosidade que não configurem crimes ou, ainda, que configurem crimes mais 

graves, processados fora do JECRIM. 

De toda forma, esse otimismo do defensor público também é encontrado 

na conciliadora, quando esta revela que consegue aplicar as técnicas que aprendeu 

durante o seu curso de formação. Em todos os casos citados até agora, também é 

possível enxergar ao menos um esforço no sentido de dialogar com as partes, mesmo 

quando as próprias partes se abrem pouco para o diálogo. Se esse JECRIM realmente 

consegue por em prática os ideais conciliatórios, é preciso saber como e por quê. 

Comparando com a etnografia feita por Baptista (2013), cuja análise junto 

ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se encaixaria melhor na segunda corrente de 

interpretação — ou seja, a de apropriação estatal de métodos extrajudiciais bem 

sucedidos —, é possível perceber algumas diferenças entre o Juizado estudado e as 

audiências que ela observou para traçar explicações para que duas instituições, 

teoricamente regidas pelos mesmos princípios legais, possam ter resultados tão 

diferentes. 



 

93 
 

Em primeiro lugar, há uma diferença essencial: enquanto Baptista estudou 

a conciliação na área cível, eu estudei um Juizado Especial Criminal. Ambos diferem 

em pelo menos dois aspectos: a) enquanto o cível cuida de violações a direitos dos 

quais as partes podem dispor, o criminal cuida da persecução estatal de condutas 

consideradas criminosas; b) enquanto no cível busca-se uma reparação que pode ser 

comumente traduzida em termos pecuniários de forma mais ou menos exata, a ofensa 

criminal raramente se traduz em um valor monetário. 

Só isso já serviria para separar as pesquisas, mas, como o nosso foco é o 

mesmo, qual seja, analisar a prestação estatal nas audiências de conciliação, levando 

em conta fatores como moralidade, punição e vingança, vale a pena seguir a análise 

das diferenças estruturais. 

Nesse sentido, a análise de Baptista encontra a primeira dificuldade ao 

estabelecer o perfil dos conciliadores, geralmente estagiários estudantes de direito 

sem remuneração por suas atividades, cujo objetivo primordial é comprovar o mínimo 

de prática jurídica para que possam prestar concurso para cargos privativos a 

bacharéis de direito (ibid., p. 152). Para ela, a falta de comprometimento dos 

estagiários combinada com um treinamento que não leva em consideração a parte 

dos jurisdicionados, acaba por empobrecer a prestação das audiências. 

Em contraste, o JECRIM da Zona Sul de Natal conta com uma conciliadora 

que exerce a função com exclusividade recebe remuneração através de um cargo 

comissionado, a partir de um esforço que a juíza titular do Juizado empreendeu na 

formação de sua equipe — além da conciliadora, a mediadora também tem um cargo 

comissionado. 

A conciliadora me revelou que já tinha experiência de outros juizados e, 

apesar de não estabelecer a conciliação como carreira (durante o tempo de 

observação, ela estava em um processo de seleção para juiz estadual), encara a sua 

ocupação com seriedade e aparenta dominar bem as funções que lhes são 

designadas, como vimos no seu perfil. 

Outra grande reclamação encontrada por Baptista diz respeito à 

obrigatoriedade das audiências de conciliação, mesmo quando não há a mínima 

possibilidade de acordo. Conversando com advogados atuantes no Tribunal de 

Justiça, ela descobriu que os acordos, quando possíveis, geralmente são lavrados 

fora do ambiente judicial e levados para que o juiz simplesmente os homologue. Sendo 
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assim, as audiências de conciliação, para tais advogados, não passam de um 

obstáculo processual ao andamento do processo, dada a possibilidade de não 

comparecimento das partes, caso devidamente representadas por seus defensores. 

O JECRIM, nesse sentido, apresenta algumas vantagens: em primeiro 

lugar, é obrigatório o comparecimento das partes, não podendo ser representadas só 

por seus advogados; em segundo lugar, o acordo, dada a condição criminal, só é 

oferecido durante a própria audiência, aumentando a sua importância para aqueles 

que realmente desejam debater pontos importantes para a resolução. 

Uma vantagem indireta do JECRIM é obtida quando as partes vão sem 

advogado constituído. Legalmente, a vítima não precisa constituir um advogado para 

a audiência preliminar e o acusado, caso não o tenha, será representado pelo 

defensor público. Como vimos, nem sempre o defensor se faz presente e, nesses 

casos, a conciliadora consegue estabelecer um diálogo substancial entre as partes, 

podando os excessos causados pelos sentimentos de antagonismo. 

Quando há advogados, no entanto, os diálogos costumam incluí-los e 

excluir as partes. Foi exatamente assim em um caso que envolvia acusações mútuas. 

Após o fim de uma festa, as partes estavam em um bar e houve um flerte entre elas. 

Dado certo momento, a moça se irrita durante a corte e professa ofensas raciais contra 

o rapaz negro, que a empurra, gerando a seguinte lide: ele a acusa de injúria racial 

(art. 140, § 3º, do Código Penal) e ela o acusa de lesão corporal leve (art. 129, caput, 

do Código Penal). 

Os dois não se reencontraram até o dia da audiência preliminar e, durante 

o período em que estiveram na sala, sequer trocaram palavras. Ambos se limitavam 

a pequenos diálogos sussurrados nos ouvidos de seus advogados. Mesmo assim, a 

conciliadora conseguiu que se comprometessem a entender que houve certa 

“compensação” entre os dois crimes e os dois lados acordaram que não dariam 

seguimento às respectivas ações penais. 

A conciliadora merecidamente elogiou o ímpeto dos advogados em 

conciliar a questão, mas não conseguiu fazer com que os litigantes falassem sobre as 

ofensas que trocaram entre si. Enquanto o rapaz permaneceu calado, a moça chorava 

durante a audiência por seu tio ter falecido à véspera da realização. A conciliadora 

ainda tentou argumentar para que se marcasse uma nova audiência, dadas as 
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circunstâncias, mas a própria moça, que chegara antes à sala, decidiu dar 

continuidade para resolver tudo naquele mesmo dia. 

Sabendo das diferenças do JECRIM estudado, vejamos como são tratadas 

as demandas morais. 

 

4.2. Os delitos morais e as dimensões de análise do Direito 

 

Passadas essas primeiras diferenças, podemos agora estudar um pouco 

mais a fundo a prestação judiciária nas audiências. Nesse sentido, autores do Direito 

reconhecem ao menos duas dimensões: a do Direito enquanto ordenamento jurídico, 

ou seja, um sistema de regras e procedimentos com fins próprios, que regem o Estado 

e a vida em sociedade; e a dos interesses, uma dimensão subjetiva que justifica o 

acesso ao Poder Judiciário pelo particular — uma compensação pecuniária, uma 

condenação moral, uma punição etc. 

Por outro lado, autores da Antropologia, aqui representados por Geertz 

(2004), tendem a ter uma visão mais ampla sobre o fenômeno jurídico. Para Geertz, 

o Direito é um saber local e, como tal, é parte de um sistema simbólico que permeia a 

própria cultura, refletindo mas principalmente constituindo a vida social (p. 329). 

Estudar diferentes sistemas jurídicos, portanto, seria um exercício de tradução 

cultural, não muito diferente do que é feito com as diferentes categorias do estudo 

antropológico. Essas sensibilidades jurídicas, como ele as definiu, usam — ao mesmo 

tempo em que constituem — fatores sociais para diferenciar o discurso normal do 

anormal (p. 337), que podem ser aqui entendidos como o nosso padrão legal ou ilegal. 

Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2011), nesse sentido, inova ao adicionar 

àquelas duas primeiras uma terceira dimensão, qual seja, a dimensão moral ou do 

reconhecimento. É essa dimensão que dá conta de dados que ele encontrou enquanto 

estudava nos espaços de pequenas causas dos Estados Unidos. Muitas vezes, as 

partes se recusavam a fazer acordos porque se sentiam lesionadas em um âmbito 

moral que as leis e os seus intérpretes raras vezes conseguiam entender. Nas 

palavras de Cardoso de Oliveira (2010, p. 461): 

 

Enquanto as duas primeiras dimensões são diretamente enfrentadas 
pelo judiciário (por exemplo, desrespeito a direitos positivos e 
prejuízos causados como consequência), a última remete a um direito 
de cidadania, associado a concepções de dignidade e de igualdade no 
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mundo cívico, e não encontra respaldo específico em nossos tribunais. 
O reconhecimento, ou o direito de ser tratado com respeito e 
consideração, é o aspecto que melhor expressaria a dimensão moral 
dos direitos, e as demandas a ele associadas traduzem (grande) 
insatisfação com a qualidade do elo ou relação entre as partes, vivida 
como uma imposição do agressor e sofrida como um ato de desonra 
ou de humilhação Nos casos em que a reparação a esse tipo de 
ofensa é suficientemente embutida nas deliberações judiciais sobre as 
outras duas dimensões temáticas dos conflitos (direitos e interesses), 
os tribunais promovem um desfecho satisfatório para as respectivas 
causas. Entretanto, nas causas em que este tipo de ofensa — que 
tenho caracterizado como insulto moral — ganha precedência ou certa 
autonomia nos processos não há reparação adequada e o desfecho 
judicial é frequentemente insatisfatório do ponto de vista das partes. 

 

 

Com base nessa ideia, podemos analisar a atuação da conciliadora, 

principalmente, e entender por que nem sempre é possível chegar a um acordo 

conciliatório satisfatório entre as partes. Em alguns casos, não importa o que 

materialmente se ofereça, mesmo que sejam prestações imateriais, o ofendido não se 

contentará e buscará a condenação penal como forma de punição ou de vingança. 

Uma tentativa de impingir sofrimento que compense a vítima em sua dimensão moral, 

pagando a agressão que sofreu na sua esfera de reconhecimento, por não ter sido 

tratado com a dignidade que se esperava do relacionamento ou do contexto 

situacional. 

Também nesse sentido, Axel Honneth (2003, p. 157-158), analisando 

Hegel e Mead, dentre outros autores, chega a três formas de reconhecimento 

recíproco: dedicação emotiva (relações amorosas e amizades), reconhecimento 

jurídico e assentimento solidário. Segundo Honneth, essas três formas são melhor 

encontradas em esferas mais ou menos delimitadas da vida humana. Para Hegel, 

família, Estado e sociedade civil. Para Mead, relações primárias, relações jurídicas e 

esfera do trabalho. Mesmo usando conceitos diferentes, a ideia é de que, a depender 

do tipo de relacionamento, espera-se um tipo de reconhecimento. 

Para ilustrar, segue o quadro sinóptico elaborado por Honneth: 
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Modos de 
reconhecimento 
 

Dedicação emotiva Respeito cognitivo Estima social 

Dimensões da 
personalidade 
 

Natureza carencial e 
afetiva 

Imputabilidade moral Capacidades e 
propriedades 

Formas de 
reconhecimento 

Relações primárias 
(amor, amizade) 

Relações jurídicas 
(direito) 

Comunidade de 
valores 
(solidariedade) 

Potencial evolutivo  Generalização, 
materialização 

Individualização, 
igualização 
 

Auto-relação prática 
 
 

Autoconfiança Auto-respeito Auto-estima 

Formas de 
desrespeito 
 

Maus-tratos e 
violação 

Privação de direitos 
e exclusão 

Degradação e 
ofensa 

Componentes 
ameaçados da 
personalidade 

Integridade física Integridade social “Honra”, dignidade 

Figura 4: Quadro da estrutura das relações sociais de reconhecimento. Reproduzido de Honneth 
(2003, p. 211). 

 

No entanto, essas esferas não são tão definidas quanto a teoria pode fazer 

parecer. A própria vivência no JECRIM mostrou casos em que as três esferas estavam 

interconectadas, a ponto de expectativas e padrões de comportamento de 

determinadas relações interpessoais se misturarem: não raramente, colegas de 

trabalho relatam mágoas pessoais como feridas de amizade; ou vizinhos que 

reclamam o reconhecimento do Estado em vez de aproximação nas relações 

primárias. Há, aparentemente, um fluxo entre as três esferas de reconhecimento e, às 

vezes, as demandas dizem respeito a todas elas. 

Pior ainda, como veremos, a dimensão moral dos direitos pode até mesmo 

passar despercebida pelos representantes institucionais. Mesmo que não seja o caso, 

ela precisa ser necessariamente empobrecida para “caber no direito”. O próprio Luís 

Roberto, nas obras mencionadas, tem trabalhos que apontam para a dificuldade de 

reduzir demandas morais a termo e, pior ainda, para a possibilidade de desconsiderar 

as demandas morais porque não se adequam aos modelos padronizados de 

administração de conflitos. 

De toda forma, dada essa pluralidade de expectativas de demandas por 

reconhecimento, o quadro de Honneth terá sido útil para repensarmos as situações já 
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expostas neste trabalho, bem como será ainda útil para repensarmos as situações 

vindouras, desembocando no próximo subcapítulo. 

 

4.3. Diferentes sentidos de Justiça e formas de satisfazê-los 

 

Essas diferenças entre o que seria justo obter como compensação pela 

ofensa podem advir de duas análises distintas, mas complementares. A primeira delas 

é mais filosófica e diz respeito ao processo de transformação da vingança privada em 

persecução estatal. Ricoeur (2008) define esse processo como a passagem da 

simples indignação ao estabelecimento de um terceiro distante que possa dirimir 

conflitos e reparar injustiças. Se entendemos esse terceiro distante como o Estado de 

dominação (Herrschaft) de Weber ou em sua versão mais refinada através do 

Judiciário, a justiça emana do poder estatal e as diferentes versões surgem dos 

diversos outros conhecimentos não-estatais. 

A segunda análise é mais antropológica, tendo por base Geertz (2004) e 

sua antropologia simbólica, no que veio a chamar de sensibilidades jurídicas. Para o 

autor, diferentes culturas exibem diferentes configurações sobre o que seria justo e 

quais os mecanismos de reparação das injustiças. Tomando essa análise, 

poderíamos estendê-la não só para diferentes culturas estanques, mas também para 

as diferenças socioculturais dentro de um mesmo agrupamento social. A diferença de 

justiça, nesse caso, surge da pretensão estatal de ser hegemônica diante de outras 

configurações de justiça que ainda se baseiam na vingança e no sofrimento como 

forma de expiação. 

Esse confronto entre o que é estatal, hegemônico e singular — bases 

representativas do direito ocidental — e o que é não-estatal, marcado pela pluralidade 

de opiniões e medidas de justiça, pode desaguar em processos judiciais nos quais a 

máquina estatal serve como uma ameaça, somente acionada depois que a 

composição entre as partes falha. Foram casos assim que Daniel Schroeter Simião 

(2011) encontrou em Timor Leste, quando agressores sexuais só foram levados à 

justiça quando negociações de casamento entre agressor e vítima terminavam sem 

sucesso. 

Das duas análises, vê-se que a diferença está entre a abstração legal do 

Estado-Punidor e das medidas compensatórias que a população em geral espera 
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desse Estado. Apesar de parecer uma distinção clara, ela é meramente operacional. 

Durante o período de observação, um imponderável da vida real me abriu os olhos 

para isso: a promotora que regularmente atua no JECRIM passou a figurar como 

vítima de uma demanda judicial: uma senhora causara danos em seu carro enquanto 

este estava estacionado no espaço do JECRIM. 

As duas combinaram que a promotora faria o orçamento de reparação dos 

danos e repassaria os valores para a senhora, que arcaria com as custas. No entanto, 

a promotora se surpreendeu quando tentou contatar a senhora pelo telefone e pelo 

endereço eletrônico fornecidos, mas ela simplesmente não respondeu. Com isso, a 

promotora pediu o ajuizamento de uma ação por crime de dano (Art. 163 do Código 

Penal) e tentou qualificar a senhora com os contatos que já tinha. No dia da audiência, 

a senhora também não compareceu e a falta da formalidade de intimação por oficial 

de justiça deu azo para que a parte não comparecesse sem maiores prejuízos. 

Foi nesse momento que a promotora, mesmo acostumada a interpretar e 

aplicar sensos de justiça de acordo com os procedimentos estatais, demonstrou a 

indignação de um “leigo”, como tantos outros casos que pude observar. Enquanto 

preparava um ofício para que a empresa de telefonia fornecesse os dados cadastrais 

para encontrar o endereço físico da senhora, a promotora conversava visivelmente 

irritada com a conciliadora e uma segunda promotora, que precisou atuar no caso 

porque a primeira não poderia figurar em causa própria: 

 

A gente encontra [a senhora], nem que bote um outdoor na Roberto 
Freire [avenida de grande circulação da cidade de Natal]. Agora é 
questão de honra encontrar essa infeliz! 

 

 

A evocação à honra foi o ápice da indignação e permite interpretar a reação 

furiosa da promotora em consonância com o que se percebe de outros jurisdicionados. 

Enquanto ela exerce o papel de representante do Estado, sua função é aplicar aquele 

ideal de justiça às partes, mantendo-se calma e com ares de imparcialidade. Por outro 

lado, enquanto vítima de uma agressão, mesmo que ao seu patrimônio, pode deixar 

fluir toda a frustração de não ser recompensada, até mesmo quando os métodos 

estatais de persecução falham. 

Se interpretarmos como Cardoso de Oliveira (2011), no momento em que 

a senhora desapareceu e se negou a cumprir o que havia prometido, ou seja, a 
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reparação dos danos que causara ao veículo da promotora, aquela demanda que era 

predominantemente material passou a se constituir em um delito moral. Esse delito se 

intensificou porque, mesmo com o ofício enviado à empresa de telefonia, a próxima 

audiência marcada com a promotora também foi deserta, pois a parte ainda não fora 

encontrada.  

O delito moral, assim, se configura quando uma primeira ofensa é sentida 

como um ato de desconsideração. Foi dessa forma com o caso já visto boato de 

traição no ambiente de trabalho. O marido da vítima de difamação não aceitou transigir 

de forma alguma com o suposto amante, já que ele continuava a negar ter confirmado 

o boato a alguns de seus colegas de trabalho. Obviamente, só se pode especular, 

mas é possível imaginar uma situação de acordo, caso o suposto amante, 

reconhecendo que espalhara o boato, pedisse desculpas formalmente ao casal 

afetado pelo boato espalhado. Talvez um reconhecimento do dano causado fosse 

suficiente para que o diálogo fluísse melhor. 

Isso porque, na verdade, o suposto amante se defendia de duas 

acusações: a de que tivera um caso com a esposa do patrão e a de que espalhara a 

notícia, verdadeira ou não, sobre a traição. O marido disse que queria chegar à 

“verdade dos fatos” e poderia se contentar com a confissão de culpa de, pelo menos, 

ter espalhado um boato. No entanto, o suposto amante estava irredutível e sequer 

cogitava arrogar para si qualquer das acusações, o que bloqueava totalmente 

qualquer tipo de aproximação de discursos. 

Também foi assim no já citado caso das vizinhas que trocaram ameaças e 

ofensas antes e durante a audiência de conciliação. Não só não se abriram para um 

possível reconhecimento de culpa pelas ofensas tomadas pela outra parte, como 

continuaram a (re)afirmar tais ofensas, adicionando novas outras ao rol já extenso. Na 

falta de uma reparação moral, até mesmo a mediação falhou em abrir o espaço de 

diálogo com as duas. 

Um terceiro exemplo vem do já referido caso entre os colegas maçons, que 

buscavam convencer a conciliadora de sua conduta ilibada para causar 

estranhamento ao fato de que estavam envolvidos em um processo criminal. O 

agressor em nenhum momento procurou negar a agressão, mas sim tentar justificá-la 

de acordo com uma agressão moral perpetrada pela esposa da vítima, ao impedi-lo 

de tocar sua música durante um dos encontros da loja maçônica. Já a vítima buscava 
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por todas as maneiras criar uma representação maligna e de dupla personalidade do 

agressor, que, segundo ele, se transformava quando bêbado. 

Todos esses casos demonstram que o sucesso da conciliadora em 

estabelecer um diálogo em que as partes consigam expor suas frustrações e 

expectativas depende em parte da própria disposição das partes em dialogar, 

segundo suas próprias noções de perdão e de ofensa. Quando há tal disposição, o 

diálogo flui sem maiores problemas e quase sempre se encontra uma solução 

satisfatória para todos. Quando não há, a conciliadora precisa tentar atingir um ponto 

em comum para que o diálogo se estabeleça sobre o que estão dispostos a conceder. 

Às vezes, parece simplesmente impossível atingir tal ponto, visto que o fator tempo é 

um problema: na pauta, cada audiência tem vinte minutos de reserva. 

Na prática, as audiências variam de duração conforme o caso se desenrola. 

Naqueles mais simples, houve casos em que o acordo surgiu antes mesmo do tempo 

regulamentar, enquanto alguns outros extrapolaram bem mais do que vinte minutos 

e, mesmo assim, não foram resolvidos naquela audiência. Quando perguntada sobre 

o assunto, a conciliadora me respondeu o seguinte: 

 

Essa duração média de vinte minutos, em regra, em geral, atende bem 
à finalidade da audiência. Entretanto, existem algumas que a gente vê 
a necessidade de estender mais um pouco, e quando a gente vê que 
há possibilidade de acordo, a gente faz isso sem uma preocupação 
maior, porque a gente sabe que nas outras a gente vai equilibrar. 
Quando acontece isso e a gente atrasa a outra audiência, a gente já 
procura pedir desculpa e esclarecer que a audiência anterior atrasou 
em virtude de uma demora, porque a gente sabe que a parte está lá 
fora ansiosa, esperando. Mas a gente sabe que a gente não pode 
deixar passar uma oportunidade de acordo, uma possibilidade de 
resolução de um problema em razão do relógio. Como em geral o 
tempo é adequado — a gente utiliza até bem menos tempo — a gente 
consegue equilibrar isso direitinho, faz a compensação, né? 

 

 

Por mais que o tempo não seja seguido à risca, continua havendo certa 

pressão para que o atraso não seja desproporcional e não atrapalhe as audiências 

subsequentes. Por várias vezes, advogados ou partes abriram a porta da sala de 

audiência para saber se suas audiências ainda aconteceriam, dado o atraso relativo 

à hora em pauta. Enquanto esperava no corredor, um dia, um advogado perguntou, 

com relativa fúria, se sua audiência ainda aconteceria, alegando que já era a segunda 
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vez que uma audiência de seus clientes atrasara naquele JECRIM e que considerava 

isso um desrespeito. 

Apesar do pouco tempo reservado para cada audiência, a pauta do 

JECRIM está sempre cheia e, como vimos, eles trabalham em déficit, arquivando 

menos processos do que recebem durante o ano. Talvez isso se deva à crescente 

demanda pelas pequenas causas, somando-se isso ao fato de que há somente 04 

JECRIMs em toda a grande Natal.  

Essas demandas, como no caso dos vizinhos e do alarme sonoro que 

perturbava o sossego, apontam para o que Rifiotis (2008) chamou de judiciarização 

dos conflitos. Para ele, o direito é um importante elemento simbólico da construção da 

legitimidade e, exatamente por isso, muitas lutas sociais são travadas no seu âmbito. 

O autor, então, enxerga dois movimentos na judiciarização das relações sociais: “a 

expansão do judiciário e as estratégias de reconhecimento focadas no judiciário” (p. 

229). 

O primeiro aspecto corresponde exatamente à expansão do Judiciário com 

a criação dos juizados especiais, a partir da Lei 9.099/95. Com a facilitação 

instrumental para iniciar demandas, houve um aumento quantitativo de causas a 

julgar, mas não houve o devido acompanhamento para saber se também houve um 

aumento qualitativo da prestação judiciária. Com isso, não é possível dizer que essa 

judiciarização das relações sociais é equivalente ao acesso à Justiça, à 

democratização e à cidadania.  

O segundo aspecto, talvez um pouco mais preocupante, é que, segundo o 

autor, “ainda que [a judiciarização] faça parte da dinâmica das sociedades 

democráticas, tal processo pode, inclusive, limitar ou ameaçar a cidadania e a 

democracia, transferindo e canalizando no e para o Estado as lutas sociais” (ibid., p. 

232). Isso porque o Direito opera em uma lógica própria que não pode ser adotada 

por movimentos sociais sem a devida reflexão prévia. 

Apesar de uma abordagem mais condizente com a terceira dimensão 

orientar a levar em consideração os pequenos insultos como algo relevante, é 

impossível deixar de notar, do ponto de vista prático, que seria impossível dar conta 

de todas as pequenas interações que formam uma espiral de conflito (RUBIN, PRUITT 

e KIM, 1994). Pior ainda se todas essas pequenas interações configurarem crimes, 

quando poderiam ser resolvidos com reparações cíveis. 
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Essas espirais podem ser uma reação de retaliação, quando o agredido 

responde ao agressor, ou de defesa, quando o mecanismo de reação por medo do 

agredido parece uma ameaça ao agressor, que aumenta a escala da agressão. Em 

geral, os pequenos insultos morais não chamam a atenção do legislador penal, 

reservado a casos em que a sociedade como um todo teria algo a perder com a 

impunidade das condutas. 

Então, é somente quando essa espiral atinge níveis preocupantes que o 

Estado começa a interferir. Se um dos vizinhos já referidos, por exemplo, ao invés de 

simplesmente responder verbalmente à pequena agressão, resolvesse empurrar ou 

mesmo socar o outro vizinho, certamente seria perseguido penalmente, não 

importando que justificasse sua agressão baseando-se em uma agressão anterior.  

Essa espiral também pode nos ajudar a pensar por que os jurisdicionados 

esperam uma reação tão violenta por parte do Estado. Obviamente, a imagem geral 

de um Estado violento, representado pela truculência da força policial e das precárias 

condições prisionais, contribui para a expectativa de respostas cruéis até mesmo para 

pequenos delitos. Mesmo assim, parece haver algo mais, algo que justifique um 

motivo anterior a essa busca por vingança. 

A partir das minhas observações, percebi que há um enorme grau de 

frustração nas partes. Em um primeiro momento, porque a resposta do Judiciário vem 

muito depois dos fatos que deram origem à demanda, mesmo com a relativa 

velocidade dos juizados especiais. Em um segundo momento, principalmente nas 

relações de continuidade, fica evidente que a busca pelo Judiciário se deu após o 

esgotamento de todas as outras vias particulares: conversas, discussões, ameaças, 

brigas, agressões etc. 

Levando em consideração a relação Indivíduo-Estado, talvez seja mesmo 

bom que o Estado não dê conta de estar presente em todas as esferas, pois isso 

poderia significar o panóptico orwelliano em sua plenitude. Por outro lado, diante 

dessa impossibilidade, resta-nos pensar sobre a estratégia sobretudo política de 

selecionar o que pode ou não estar sob o jugo do Estado. Infelizmente, o jogo entre o 

que está dentro e fora desse círculo que “merece” a atenção estatal por vezes esconde 

interesses escusos. 

De volta às audiências, se há uma espiral de conflitos que fica aparente 

durante a audiência, refletida nos pequenos insultos que levemente se intensificam, 
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há também uma espiral de conflitos antecessora. Essa segunda espiral de conflitos, 

quase invisível para o Judiciário, parece dar conta de toda a animosidade que as 

partes exibem, aparentemente sem motivos. Se a persecução penal foi a última 

chance de ver a sua demanda por reconhecimento atendida, não seria por menos 

esperar que a resposta fosse proporcional em violência à agressão sentida. 

 A imagem da cadeia como inferno no qual seriam jogadas todas as 

pessoas agressoras parece ser adequada para representar o sentimento de vingança. 

Essa busca implacável pela reparação violenta, no entanto, se afasta completamente 

dos objetivos do JECRIM, seja a resolução ou a administração dos conflitos. Na 

verdade, espelha bem melhor a justiça inquisitorial que Kant de Lima descreve em 

suas obras (1991, 1999 e 2010). 

Esse tipo de justiça exige uma reparação com forte viés religioso, segundo 

a qual o “pecado” só pode ser pago através de dor e sofrimento. Isso torna o trabalho 

dos representantes institucionais das novas formas de resolução de conflito 

infinitamente mais complicado. Em parte, porque grande parte de sua atuação será 

no sentido de desconstruir esse sentido de punição. Alcançada essa meta, entra a 

busca por uma resposta que seja igualmente satisfatória para o demandante e que, 

por sua vez, mantenha o mínimo de relacionamento entre as partes em conflito. 

Tudo isso, é claro, acontece quando há duas partes distintas na demanda. 

Em outros casos, a demanda se dá entre o autor do fato e o Ministério Público, 

representante da sociedade para os objetivos processuais. Vejamos como se dão 

esses casos. 

 

4.4. A transação penal 

 

A transação penal surgiu no Brasil com a própria Lei 9.099/95, onde está 

prevista no Art. 76, nos seguintes termos:  

 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
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A redação em si causa confusão quando fala em “aplicação imediata de 

pena”, pois leva a entender que a pena poderia ser aplicada de maneira preliminar, 

sem o devido julgamento processual, o que fere vários princípios constitucionais de 

garantias aos indivíduos. Além da falta do devido processo legal para a restrição de 

direitos, também não seriam respeitados o contraditório e a ampla defesa, e, do lado 

estatal, não seria respeitado o princípio da presunção de inocência27, nem o da 

fundamentação das decisões judiciais28, pois o Ministério Público, na figura do 

Promotor de Justiça, não precisa explicar como, nem por que chegou àquela pena. 

Outra discussão é sobre a natureza jurídica29 da sentença do juiz na 

transação penal. Ora, se o Ministério Público decide quais são todos os pressupostos 

da transação e o acusado aceita todos, comprometendo-se a cumpri-los, que restaria 

ao juiz fazer neste procedimento? Assim, entende-se que a sentença é meramente 

homologatória, isto é, apenas dá fé ao que fora decidido antes (GRINOVER et al., 

2000). O juiz só poderá reformar o acordo se as condições oferecidas pelo Ministério 

Público forem desarrazoadas (Art. 76, § 3º). 

A outra questão se resolve com um formalismo processual: lembremos que 

a transação penal é oferecida na audiência preliminar de conciliação, ou seja, antes 

do processo instaurado. No fluxograma apresentado, vimos que só há denúncia — 

nome da peça técnica de acusação do Ministério Público — quando nenhuma das 

tratativas rendeu bons frutos, tenha sido através de conciliação, mediação ou mesmo 

de transação penal. 

Assim, a transação penal é uma figura estranha na qual o acusado abre 

mão dos preceitos constitucionais do processo penal para que o Ministério Público 

não promova o processo penal formalizado. Ao aceitar a transação, portanto, o 

acusado assina uma espécie de confissão de culpa e acata a punição que o Promotor 

de Justiça julgar necessária como resposta pedagógica ao ato criminoso. Se o 

                                                             
27 Preceito constitucional que garante o status de inocente ao acusado até que o devido processo legal 
seja concluído. Está presente no Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, com a seguinte redação: 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
28 Preceito constitucional que garante a fundamentação de todos os atos judiciais. Serve para que o 
indivíduo entenda e ataque, se possível, os argumentos de quem o julga. Está presente no Art. 93, IX, 
com a seguinte redação: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 
informação” [grifo nosso]. 
29 No Direito, “natureza jurídica” é a ontologia da norma. Ela determina que tipo de efeitos a norma trará 
e aponta por quais caminhos é possível confirmá-la ou revogá-la. 
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acusado deve cumprir certas medidas que se assemelham às punitivas, que 

vantagens, então, teria em aceitá-la? 

Uma das principais vantagens está prevista no próprio instituto (Art. 76, § 

6º): 

 

A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará 
de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no 
mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados 
propor ação cabível no juízo cível. 

 

 

Em outras palavras, o acusado que aceitar a proposta de transação penal 

não será formalmente considerado culpado, para os efeitos da lei penal. Dentre esses 

efeitos, além da reparação dos danos causados e da perda dos produtos do crime 

(Art. 91, I e II, do Código Penal), estão a perda de cargo, função pública ou mandado 

eletivo, a incapacidade para o exercício do poder familiar e a inabilitação para dirigir 

veículo, a depender dos casos (Art. 92, I a III, do Código Penal). Também perderá os 

direitos políticos enquanto durar o cumprimento da pena (Art. 15, III, da Constituição 

Federal), além de ser incluído na lista de antecedentes criminais, que duram até o final 

do processo de reabilitação previsto no Art. 93 do Código Penal. 

 Um trabalho muito interessante sobre a transação penal foi desenvolvido 

em JECRIMs do Rio de Janeiro por Vera Ribeiro de Almeida (2014). No estudo, ela 

desenvolveu sobre as incongruências dos procedimentos realizados em diferentes 

cidades, o poder (auto)atribuído ao conciliador e ao Promotor de Justiça, bem como 

sobre as arbitrariedades na aplicação e na justificação das penas na oferta da 

transação penal. 

É possível traçar importantes paralelos entre a pesquisa realizada por ela 

e a que eu desenvolvo aqui: a tabulação de penas, aumentadas ou diminuídas de 

acordo com ilações subjetivas do Promotor de Justiça. Assim foi o caso no JECRIM 

de Natal no caso comentado acima do acusado que dirigia sem a carteira de motorista: 

mesmo sem a Promotora presente, a proposta de pagamento de um salário mínimo 

foi diminuída pela metade quando o acusado confessou que pagar a quantia pedida 

prejudicaria o seu sustento. 

No outro extremo, só vi o padrão de um salário mínimo ser dobrado em 

duas ocasiões distintas: na primeira, no caso do ex-patrão cabelereiro que agrediu a 
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funcionária, sob a justificativa de ser uma lesão corporal contra mulher; na segunda, 

já no final da pesquisa, quando a polícia local estourou uma casa de bingos ilegal e 

os acusados de participarem começaram a chegar ao JECRIM para responderem às 

acusações, todas elas como a contravenção de participação em jogo de azar (Art. 50, 

§ 2º, do Decreto-Lei 3.688/41). 

O caso dos bingos é interessante para ver como funciona a lógica da 

punição da transação penal. Pelo Art. 50, § 2º, a pena é apenas de multa, pois 

considera-se que o vício em jogos de azar “merece” uma pena menor do que quem 

explora o vício alheio. Mesmo assim, a oferta de transação penal oferecida no JECRIM 

era o dobro do padrão para outros crimes que preveem pena em abstrato maior do 

que a que está em jogo aqui. 

Na verdade, a conciliadora e a promotora me revelaram que aqueles que 

chegavam até ali não eram jogadores e estavam, isso sim, trabalhando para o 

funcionamento da casa de bingo. Como o inquérito policial não conseguira provar que 

prestavam serviços ao local — com exceção de um policial militar que fazia a 

segurança do local quando não estava de plantão —, todos os acusados foram 

autuados como jogadores para que não ficassem sem punição, pois a sua mera 

presença no local já serviria de prova para este crime. 

Foram quatro acusados cujas audiências acompanhei relacionados ao 

estouro do bingo: o policial militar e três “jogadores”. O policial, por não restar dúvidas 

sobre a sua participação, teve uma postura de admissão do comportamento, 

permaneceu cabisbaixo durante a audiência, não contestou nenhum fato e aceitou de 

bom grado a transação penal, questionando tão-somente se seria possível parcelar o 

valor total. 

Os outros três tiveram uma postura mais agressiva: incorporando o fato de 

que eram realmente jogadores, reagiram com indignação e reclamaram da injustiça 

de estarem ali, enquanto os “verdadeiros criminosos”, donos da casa de bingo, 

estavam soltos por aí. Sobre o fato de estarem na casa de bingo, deram motivos 

diferentes: um disse que trabalhava com empréstimos e um provável cliente o 

convidara para conversar na casa; um segundo falou que era mesmo viciado; e o 

terceiro disse que só estava tomando umas cervejas, mas que não jogava. 

A indignação comum dos três “jogadores” era seguida por uma afirmação 

padrão da Promotora, mais ou menos como se segue: “Se o senhor me der 
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informações sobre os donos, nós também pegamos eles”. Todos negaram conhecer 

os verdadeiros donos e um deles, o que alegou fazer empréstimos no local, relatou 

ter visto um deles “de longe, numa tremenda Hilux [picape de alto luxo] com cinco 

mulheres, rasgando o dinheiro dos viciados na beira da praia”. 

Mais do que um relato fidedigno, eu interpreto essa passagem como uma 

metáfora do sentimento de impunidade, como se os ricos não sofressem perseguição 

do Estado no Brasil. Ou, da mesma forma, como se ele, que se considera pobre, 

sofresse perseguição seletiva, por ser um “peixe pequeno”. Esse mesmo jogador, que 

antes só entrara naquela noite para oferecer seus serviços de empréstimo, revelou no 

decorrer da audiência: “Eu já me livrei umas duas vezes indo lá... até tive a curiosidade 

de jogar algumas vezes, mas, agora, com isso aqui [o processo penal], só se 

legalizarem...”. 

Ao final do dia, perguntei à Promotora se havia mais gente relacionada com 

o bingo estourado. Ela me contou que, somente naquele JECRIM, havia mais vinte 

contraventores, dentre funcionários com atuação comprovada e jogadores, sobre os 

quais não havia certeza sobre participação efetiva na condução do bingo, ou se eram 

somente jogadores e viciados, como alguns alegavam em sua defesa. 

Principalmente nos processos em que houve transação penal, foi possível 

perceber o que Almeida chamou de imposição do agente estatal. Seja porque o 

Ministério Público é o titular da ação penal, seja porque ele se apresenta na audiência 

como a “única” autoridade constituída, o fato é que os particulares poucas vezes 

puderam influir no resultado final. 

Diferente da pesquisa de Almeida, no entanto, a Promotora não seguiu 

características sócio-financeiras ou culturais para decidir sobre as penas aplicadas 

(ibid., 195 e ss.). Além daquelas padronizadas, como vimos, o critério econômico só 

foi usado para diminuir o valor total em um caso extremo, sendo o salário-mínimo 

oferecido para todos os processos que eu acompanhei. Nos casos em que o valor foi 

dobrado, também foi dobrada a oferta de serviços comunitários para sessenta horas 

em dois meses. 

Por outro lado, os efeitos retributivos das medidas foram levados em 

consideração (ibid., p. 206 e ss.). Assim como vimos no caso da violência contra a 

mulher e dos colaboradores com o jogo ilegal, a Promotora usou de critérios morais 

pessoais para majorar a pena ofertada, como forma de punir com maior rigor os 
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comportamentos julgados mais reprováveis. Parecia que dar a estes casos o mesmo 

tratamento dos outros seria oferecer um “benefício” ao acusado. 

Essa natureza impositiva da transação penal vai contra os princípios 

compositivos do JECRIM e poderiam ser melhor aproveitados de diversas formas. A 

própria Promotora fez isso, quando sugeriu que o dentista acusado de calúnia contra 

o segurança da casa noturna cumprisse as horas de serviço comunitário em um local 

de crianças carentes que necessitavam de serviço dentário. Parece pouca coisa, mas 

a disposição para negociar com o autor do fato é o primeiro passo para construir uma 

transação realmente satisfatória. 

Na maioria esmagadora dos casos, sequer perguntaram aos acusados que 

profissão exerciam e, talvez por isso, quase todos optaram pelo pagamento em 

dinheiro. Quando falavam sobre a prestação de serviço comunitário, sempre falavam 

em escolas, hospitais ou postos de saúde como locais de atuação, mas nunca 

detalhavam que tipo de serviço poderia ser prestado. Quando tentavam dar mais 

informações, parecia sempre que o serviço seria relacionado à limpeza do local, como 

auxiliar de serviços gerais. 

A hipótese com que trabalho é que a Promotora, como descrito no perfil 

montado anteriormente, não tem a mesma formação específica que a conciliadora e 

esses pequenos detalhes passam despercebidos aos seus olhos. Também é possível 

que ela realmente entenda que simplesmente oferecer a transação penal seja 

suficiente para cumprir o seu papel. Essa segunda hipótese tem alguns pontos a seu 

favor. 

Em diversas audiências, principalmente quando a Promotora titular entrou 

de férias e foi “substituída” por uma Promotora de outra comarca, distante cerca de 

100 km de Natal, a oferta fora deixada por escrito. O Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a transação penal homologada em audiência sem a 

presença do Ministério Público é nula30. Mesmo assim, para todos os efeitos, aquela 

proposta por escrito é considerada “presença” do Ministério Público. 

Se tal explicação é suficiente para o formalismo jurídico, não ajuda na 

consecução dos propósitos do JECRIM. Mesmo assim, a conciliadora tomou as vezes 

de negociadora, mesmo que não pudessem transigir sem a autorização expressa da 

                                                             
30 Recurso Extraordinário 468.161-7/GO. Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Disponível online 
no endereço: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=368532>. Último 
acesso em 31 out. 2014. 
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Promotora “presente”. Sendo o caso, a conciliadora buscava tão-somente convencer 

o acusado de que a transação era a melhor saída para ele, em vez de construir com 

o acusado uma transação que fosse satisfatória para todos. 

Nesses casos de transação, a terceira dimensão dos direitos é quase que 

esquecida e discute-se apenas se o acusado aceitará ou não a dádiva oferecida pelo 

Ministério Público, para o seu próprio bem. Quando não aceita, o acusado está 

assumindo, por sua conta e risco, todos os malefícios que um processo penal 

formalizado pode oferecer — e, ao final, este é o argumento máximo para coagi-lo a 

aceitar as benesses de finalizar o rito ali mesmo. 

Somente quando o acusado está firmemente convicto de sua inocência é 

que ele despreza a transação e parte para a audiência de conciliação e julgamento de 

forma austera. Foi assim com o suposto amante, que se negou veementemente a 

aceitar o acordo, pois seria uma assunção de culpa. Para ele, por mais que a 

aceitação fosse meramente um ato extintivo do processo, havia um forte sentimento 

de injustiça em tomar para si algo que poderia ser provado em contrário diante do juiz. 

Também foi o caso com o corretor de imóveis estagiário que foi acusado 

de exercício irregular da profissão, pois supostamente estava de plantão em um 

imóvel e não poderia trabalhar ali por não ter o registro no CRECI (Art. 47 da Lei de 

Contravenções Penais). Na verdade, seu nome constava apenas em uma lista cedida 

pela imobiliária de plantonistas para aquele dia. Ele nunca comparecera ao local — 

era “ausente”, na descrição dos autos — e sequer se lembrava de ter ido ao local, em 

dia diferente. 

Esse foi o único caso em que o acusado foi aconselhado diretamente pelo 

Defensor Público a não aceitar a transação penal. Segundo ele, porque não havia 

nada nos autos que comprovasse algum ato ilícito por parte do estagiário e sua 

inocência seria provada na audiência de instrução e julgamento, sem a necessidade 

de assumir ônus para encerrar o processo naquela audiência preliminar. 

É por todo o exposto que a transação penal no Brasil, por mais que tenha 

inspiração na plea bargaining do common law, segue caminhos opostos. Segundo 

Ferreira (2004, p. 34-38), a plea bargaining também é uma audiência pré-processual, 

entre o acusado e o seu defensor (defense attorney) e o Promotor (prosecutor). No 

entanto, o prosecutor deixa de oferecer a acusação mediante confissão do acusado 

ou sua colaboração para a descoberta de coautores. 
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Quando recusada ou se o acusado permanece em silêncio, a plea 

bargaining dá início ao processo formal, regido pelas garantias estatais ao acusado, 

e o prosecutor terá de provar a materialidade do delito e a autoria do acusado. Apesar 

de ser semelhante à nossa transação penal, destaque-se que aqui não há 

necessidade de colaboração por parte do acusado, nem mesmo de sua confissão. Por 

mais que o aceite da transação possa indicar uma confissão implícita, o acordo não 

precisa desse pressuposto para acontecer. 

A grande diferença, portanto, reside nas consequências do aceite/não 

aceite da transação penal e da plea bargaining. Enquanto nesta há a presunção de 

inocência e a verdade processual vai se construindo dialogicamente entre o 

prosecutor através da negociação, na transação penal admite-se já existir uma 

verdade condenatória e a aplicação imediata da pena ao acusado é um “benefício”, 

que serve serve somente para que ele não sinta os efeitos da condenação criminal 

formal (ALMEIDA, 2014, p. 122). 

 

4.5. As drogas, o risco e o estigma 

 

Um dos casos específicos em que somente a transação penal é possível 

diz respeito à aplicação da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), quando o acusado é 

considerado usuário (Art. 28) — se considerado traficante (Art. 33), a pena é maior e 

excede o teto de competência do JECRIM. Esses casos relacionados às drogas são 

bem específicos em suas características e destoam dos outros que dividem o espaço, 

ainda que também sejam considerados de menor potencial ofensivo. 

Em primeiro lugar, porque a representação social de usuários de drogas já 

envolve certo estigma, para usar a categoria de Goffman (1975, p. 6): 

 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 
linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 
alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, 
em si mesmo, nem horroroso nem desonroso. 

 

 

Em outras palavras, embora os usuários de drogas tenham entre si este 

traço como formador de uma identidade, talvez, no ambiente do Judiciário, onde são 
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processados e julgados como criminosos, além de estarem longe de um grupo ao qual 

pertençam, tal traço indubitavelmente é um atributo depreciativo. Além de todas as 

auto-representações citadas mais acima, os réus precisam demonstrar uma intenção 

maior de mudança para “largar o vício”. Na classificação de Goffman (p. 7), é o tipo 

de estigma decorrente das “culpas de caráter individual”, 

 

[...] percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, 
crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir 
de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, 
alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e 
comportamento político radical. 

 

 

Para esses casos, há uma oferta de transação penal padrão por parte da 

promotora: a obrigação de comparecimento a palestras do Núcleo de Orientação e 

Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Químicos de Natal-NOADE, que, se 

cumprida, extingue o processo. A informação que eu tenho é a mesma que a 

conciliadora, a promotora e, por vezes, o defensor público passam para os réus: trata-

se de um programa da Justiça do Estado que visa à conscientização de usuários de 

drogas sobre os malefícios do uso continuado de substâncias ilícitas. 

Essas palestras são conduzidas por um grupo interdisciplinar que inclui, 

dentre outros profissionais, psicólogos e assistentes sociais. São estes os 

profissionais que decidem o tempo de cumprimento da obrigação, que, segundo 

relatos da conciliadora e da promotora, costumam variar de dois a cinco meses. Há 

ainda a possibilidade de o acusado comparecer às palestras e voltar ao JECRIM para 

substituí-la por outra medida, mas não enxerguei, quando da oferta, que essa era uma 

prática comum. 

A oferta é quase sempre aceita porque parece a mais “benéfica” dentre as 

alternativas ― as outras que surgiram durante as audiências que acompanhei foram 

o pagamento de um salário mínimo e a prestação de trinta horas de serviços 

comunitários dentro de um mês. 

Essas ofertas estão dentro das medidas previstas no Art. 28 da Lei de 

Drogas, a saber: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços 

à comunidade; e III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. O pagamento em dinheiro não está nas hipóteses, mas é revertido a 
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instituições filantrópicas e não tem caráter de multa, então pode ser enquadrado como 

prestação de serviços à comunidade. 

Tanto a conciliadora, quanto a promotora e o defensor público, parecem 

crer que tal procedimento é suficiente para que os acusados “abandonem o vício” ― 

ou, no mínimo, que é uma boa alternativa para quem assim o desejar. Há sempre a 

pergunta “o senhor/a senhora continua fazendo uso da substância?” (sem revelar o 

nome da droga que causou o processo), ao que os atores do Judiciário revelam alívio 

ou apreensão, dependendo da resposta do acusado. 

Quando um deles revelou ter “largado o vício”, a conciliadora se mostrou 

curiosa em saber se houve algum tipo de auxílio religioso, tendendo a maximizar o 

que os réus narraram como pequenas contribuições. O caso do réu com posse de 

crack é bastante revelador, neste sentido: 

 

Conciliadora: o senhor teve alguma ajuda religiosa? 
Acusado: eu fui umas vezes na igreja da minha mãe, mas passei mais 
tempo mesmo no sítio do meu pai. Eu fui pra lá e fiquei lá um tempo, 
aí parei de usar “pedra”. 
Conciliadora [para a promotora]: a gente percebe que quando tem 
religião fica mais fácil mesmo. 

  

 

Dentre as audiências que acompanhei, os demais réus, com exceção de 

uma mulher com posse de comprimidos Ecstasy, foram todos flagrados com posse de 

maconha. Mesmo assim, é possível perceber que há uma espécie de “tabela de risco”, 

a depender da droga em posse do acusado: por mais que houvesse certo nível de 

apreensão nos casos de maconha, houve maior comoção quando a droga em questão 

era crack. Tal observação parece confirmar a representação social de que a droga é 

muito mais “perigosa”, o que gerou, inclusive, desconfiança na veracidade da 

afirmação de que o réu tinha parado sem ajuda profissional. 

Na audiência em que compareceu a acusada com posse de Ecstasy, outro 

homem a acompanhou, sendo acusado de possuir maconha. Os dois estavam juntos 

no momento do flagrante no carro de um terceiro, que disseram ter conhecido naquela 

noite, e se encaminhavam a uma festa quando foram abordados por policiais. A 

proposta padrão de encaminhamento ao NOADE foi ofertada, mas não estava 

disponível para o homem, pois já tinha sido réu em outro processo extinto ao cumprir 

a obrigação de comparecimento. Isso gerou um diálogo interessante: 
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Promotora [dirigindo-se à ré]: ele já participou do programa e pode 
dar a visão dele sobre como funciona. [Dirigindo-se ao acusado:] 
Acha que valeu a pena? 
Acusado: sim, gostei muito. A gente vai lá e ouve umas palestras. 
Promotora [dirigindo-se à acusada]: “tá” vendo? Eu acho essa 
opção melhor, já que você falou que não quer mais usar. 
Acusada: Eu vou mesmo. Talvez me ajude, né? 

 

 

Apesar de terem ali um exemplo prático de que o programa não funciona 

como esperam ― ou que, ao menos, não funcionou no caso do réu reincidente ―, 

tanto a promotora quanto a conciliadora mantiveram a fé de que aquela era a melhor 

proposta que poderiam oferecer para quem tinha interesse em parar com o uso. Aliás, 

é uma das perguntas recorrentes quando da oferta: “Você quer mesmo parar? Porque 

só adianta ir lá se tiver vontade. Se não, vai tomar a vaga de outro que quer”. 

Esse tipo de oferta assemelha-se de forma interessante à dádiva de Mauss 

(2011): os atores do Judiciário, em geral, encaram como certa “ofensa” a recusa em 

aceitá-la. Houve o caso de um jovem adulto processado por posse de maconha que 

recusou a oferta em prol da prestação de serviços comunitários, pois achava que se 

encaixaria melhor em sua agenda de estudante e estagiário. Isso gerou uma 

declaração do defensor público: 

 

Olha, eu não sei se você continua fazendo uso da substância, mas eu 
acho que o NOADE é a melhor opção. A gente nunca sabe o futuro e 
já viu casos aqui em as pessoas são pegas de novo, aí você nunca 
sabe, né? Dessa vez, você veio como usuário, mas pode ser que a 
polícia outra vez entenda que você é traficante e a gente já viu casos 
que as pessoas ficam presas até conseguir provar que não eram. 

 

 

Apesar de ter um tom de “ameaça”, penso que a fala do defensor pode ser 

melhor entendida como uma quebra de reciprocidade por parte do réu, que rejeitou 

uma oferta que só tinha por objetivo o “seu bem” ― de certa forma, como um pai 

aconselhando um filho, apesar de o defensor aparentar ter a mesma idade do réu, não 

fossem as posições que ocupavam naquele momento. 

Mesmo assim, interpreto essa investida como a pretensão que o mundo 

jurídico tem de apontar caminhos a se tomar. Seria uma pretensão ideológica, não 
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fosse a força coercitiva com a qual se impõe. Mesmo sem poder obrigar o usuário de 

drogas a participar do programa NOADE, há forte insistência para que participe, 

chegando ao ponto de “ameaças veladas”. Sobre essa distinção entre práticas 

ideológicas e jurídicas, vem à mente a conceituação de Hespanha (1978, p. 36, com 

grifos do autor): 

 

A distinção mais imediata entre umas [as práticas ideológicas] e outra 
[a prática jurídica] radica, ainda aqui, na natureza dos resultados 
produzidos — ou seja, uma valoração dos factos sociais —, o efeito 
produzido pela prática jurídica (“efeito de jurisdicidade”) tem isso de 
característico que é o accionar (ou, pelo menos, pôr em condições de 
serem acionados) os aparelhos repressivos do Estado. Daqui o poder-
se dizer que a prática jurídica não se limita a transformar a 
“consciência” dos homens (como as práticas ideológicas), mas produz 
transformações nas próprias relações sociais. 

 

 

Por outro lado, a “ameaça” fazia sentido. Em dois casos que eu presenciei, 

os usuários chegaram ao JECRIM depois de terem o benefício da desqualificação em 

sede recursal. Em outras palavras, foram processados, julgados e condenados como 

traficantes, cumpriram parte da pena em caráter provisório enquanto esperavam o 

recurso e só conseguiram responder ao processo em liberdade depois que foram 

desqualificados de traficantes para usuários, sendo, só então, encaminhados para o 

JECRIM. 

O fato foi inusitado e os dois aparecem no mesmo dia de audiências. A 

promotora não soube exatamente o que fazer, pois quaisquer propostas que pudesse 

oferecer seriam menos gravosas do que o tempo que os usuários passaram presos 

como traficantes. O que foi condenado com posse de maconha passara dois meses 

preso antes da audiência, enquanto o que foi condenado com posse de crack passara 

seis meses. Depois que saíram da sala, a promotora revelou que provavelmente 

pediria a extinção do processo, mas que não revelara em audiência para que não 

soasse como “promessa”, uma vez que ainda não se decidira sobre o assunto. 

Essa lógica policial de pedir a maior pena se assemelha àquela que vimos 

que, ao invés de escolher o crime contra a honra, prepara o inquérito como “calúnia, 

injúria e difamação”. Essa atitude serve como forma de precaver-se de não punir por 

falta de rigor técnico. Se qualificam o acusado como usuário e não como traficante, 

acabam punindo “menos” do que deveriam. Por outro lado, se qualificado como 
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traficante e era, na verdade, um usuário, o próprio juiz poderá desqualificar para a 

pena menor — já que lhe é vedado “qualificar para mais”. 

 

4.6. A punição e os sentidos de Justiça 

 

Ainda na faculdade, na disciplina sobre a Teoria Geral do Direito Penal, fiz 

várias leituras sobre o tema por que punir ou, em outras palavras, qual a finalidade da 

punição. Tomando essas leituras em um sentido histórico, há três teorias principais: 

as absolutas ou retributivas, que visavam à retribuição do mal causado como forma 

de expiação da conduta criminosa; as relativas ou preventivas, que indicavam que a 

pena tinha um caráter didático de prevenção ao punir o delito; e as mistas, unificadoras 

ou ecléticas, que juntavam características das duas anteriores31. 

Para a teoria absoluta ou retributiva, a pena seria um ato negativo que visa 

a anular o próprio ato negativo do crime. Em uma operação quase matemática em que 

dois negativos resultam em um positivo, a pena seria uma medida justa porque o 

indivíduo, dotado de livre-arbítrio, cometera o crime de acordo com a sua vontade e 

deveria ser punido. A pena aqui seria um fim em si mesmo, sem importar suas 

consequências para o indivíduo ou para a sociedade. 

A teoria relativa ou preventiva buscava ter exatamente a função de 

prevenção, com seus autores divergindo sobre que tipo de prevenção falavam: 

enquanto uns falavam sobre prevenção geral, voltada para sociedade, ao garantir a 

todos que o crime seria punido; outros valorizavam a prevenção especial, voltada para 

o indivíduo, ao garantir que este não reincidiria em atos criminosos. 

A teoria mista basicamente une as duas finalidades anteriores e os seus 

autores agora se debruçam sobre o conteúdo das penas. Elas continuam a ser vistas 

como um fim em si, ao mesmo tempo em que as suas características preventivas 

também são realçadas, mas agora se resumem basicamente à privação da liberdade 

e à privação de alguns direitos.  

O nosso Código Penal, o Decreto-Lei 2.488 de 1940, profundamente 

reformado pela Lei 7.209 de 1984, estabelece a teoria mista no nosso ordenamento, 

ao afirmar, no seu Art. 59, que o juiz estabelecerá a pena necessária e suficiente para 

                                                             
31 Há vários autores de manuais de direito penal que usam dessa classificação. Para os propósitos 
didáticos aqui presentes, usarei a obra de Cezar Roberto Bitencourt (2010). 
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a reprovação e a prevenção do crime. Ou seja, continuamos com a noção de que a 

pena tem o condão de manter a coesão social e de prevenir comportamentos 

indesejáveis, razão pela qual o Estado não pode abdicar de promover as ações 

penais. 

No entanto, muito mudou no que diz respeito a como aplicar tais penas. Em 

tese, partimos há muito da ideia de que somente privar alguém da liberdade, por 

exemplo, seria necessário e suficiente para fazê-lo repensar seus atos. Na verdade, 

pelo menos em teoria, a aplicação da pena deveria levar em consideração a 

reinserção social do apenado, como se depreende do Art. 1º da Lei 7.210/1984, a Lei 

de Execução Penal:  

 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado. 

 

 

Toda essa introdução serve para demonstrar que, desde que o Direito 

passou a ser uma disciplina formal de estudo acadêmico, houve intensa discussão 

sobre os mecanismos penais e os seus objetivos. No entanto, parece que esse 

conhecimento fica restrito às paredes da academia e a sociedade leiga acaba por 

formar outras representações sobre os crimes, as punições e principalmente o que 

seria Justiça para cada caso de ofensa. 

Nas audiências que pude acompanhar, às vezes, buscava-se um tipo de 

compensação que a teoria absoluta parecia pregar: a punição ao acusado era uma 

satisfação em si mesma para a vítima do ato delituoso. Foi assim com o caso do 

marido vítima de boatos de traição, que queria que o suposto amante pagasse por 

tudo o que lhe fizera sofrer, não importando o conteúdo da punição. Retomando suas 

palavras:  

 

Eu sou homem 100%... não vou agredir, não vou matar, mas dentro 
da Justiça, eu vou até o fim. Se o Ministério Público achar que ele deve 
pagar uma cesta básica, pague uma cesta básica; se achar que não, 
que não deve pagar nada, tudo bem; mas tem que ir até o final! 
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Outras vezes, a vítima do ato criminoso queria ver o seu agressor punido 

como forma de “lição didática”, para que ele aprendesse que não poderia agir daquela 

forma com outras pessoas. Assim procedeu o caso do segurança de boate que se 

recusou peremptoriamente a aceitar qualquer tipo de acordo que não lhe garantisse a 

não reincidência da calúnia do dentista, contra ele ou qualquer outra pessoa. No caso, 

a pena só serviria se o dentista aprendesse a “ser mais humilde”. 

Em nenhum dos casos, ouvi das vítimas uma posição no sentido de que 

seria mais interessante buscar maneiras de que o agressor pudesse ter acesso a boas 

condições de reinserção. Na verdade, só ouvi das vítimas algum comentário sobre a 

oferta de transação ou de conciliação quando julgavam que o proposto não era 

suficiente para satisfazer a sua expectativa de punição. 

O caso mais exemplar dentre os observados foi aquele do ex-patrão que 

agrediu a manicure. Ao cabo da audiência, não só ela se sentira injustiçada pelo 

dinheiro não ter sido pago a ela, mas se sentira moralmente ofendida pelo fato de o 

ex-patrão e sua advogada apresentarem um semblante leve, trocando risadas e 

fazendo comentários sobre amenidades, inclusive comigo e com a conciliadora. 

Na antropologia, quem melhor estudou a administração estatal de conflitos 

foi Kant de Lima. Para o autor, a grande marca da nossa sensibilidade jurídica é 

enxergar o conflito como algo negativo, como vimos. Sendo negativo, será tratado 

pelos atores como adversarial, em um jogo que somente pode ser vencido quando o 

adversário estiver derrotado. Talvez por isso pouco importa a punição que o outro 

venha a sofrer, desde que realmente a sofra e que esta venha em quantidade 

satisfatória. 

Do ponto de vista do indivíduo perante o Ministério Público e a transação 

penal, encarar o conflito como negativo pode significar que ele aceitará condições que 

sequer possa suportar somente para “se livrar” logo da situação de constrangimento 

do processo penal. Também por querer sair dali, perde a chance de sugerir melhores 

alternativas de cumprimento que não prejudiquem sua vida social, aceitando, por fim, 

a imposição do Ministério Público, presente ou “presente”. 

Para Schuch (2009), essa transformação jurídica com a Lei 9.099/95 não é 

apenas uma mudança estrutural, pois não se refere somente a processos, regras, 

procedimentos e rituais judiciários, mas principalmente uma transformação que deve 

levar em consideração sentimentos e afetos como partes constitutivas do exercício de 
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resolução de conflitos. No entanto, ao analisar o ponto de vista de juízes, teóricos do 

direito e técnicos judiciários, ela percebe que as relações de poder ainda são 

proeminentes, mesmo nas práticas restaurativas. 

O pressuposto do diálogo nas formas alternativas de resolução de conflito 

não pode ser somente uma oportunidade de enunciar conceitos, mas deve ser 

principalmente a criação de um espaço de diálogo no qual não haja uma hierarquia 

tão marcada quanto a verticalidade entre Estado, no topo, e indivíduo, na base. Os 

representantes estatais precisam participar da construção do diálogo, em vez de 

simplesmente conduzi-lo de forma igualitária. 

Sobre o processo de “expiação da culpa”, Schuch analisa círculos 

restaurativos nas varas da infância e da juventude, mas podemos traçar alguns 

paralelos com o presente estudo. Nesses círculos restaurativos, há a possibilidade de 

compartilhar o “ato de julgar” com os próprios participantes e, de uma forma mais 

abrangente, pela própria comunidade. Assim, não se julga mais o ato criminoso em si, 

mas os relacionamentos que o ato criminoso rompeu. 

Em princípio, esse é o mesmo princípio por trás da conciliação e, em grau 

muito mais próximo, da mediação. Como não pude acompanhar as sessões de 

mediação para analisar como se dá a expiação naquele ambiente, só posso comparar 

o trabalho de Schuch com as audiências preliminares a que assisti. Nelas, as partes 

têm poucas chances de dirigir as palavras umas às outras e, quando há essa chance, 

geralmente a usam para atacar e insultar. 

Como vimos, a forma encontrada de lidar com isso na audiência preliminar 

é suprimir o confronto e controlar os atos enunciativos em pequenas narrativas 

individuais que raramente se comunicam. Depois das narrativas, há somente a versão 

oficial que consta no termo, quando há acordo, que suprime o conflito e foca somente 

na solução acordada; ou a continuação do desentendimento, que agora será resolvido 

pelo juiz, de acordo com os procedimentos processuais, através de uma narrativa 

oficial. 

Sendo assim, não há “expiação do mal”, no sentido que Schuch usa, mas 

somente a satisfação da vítima pela retribuição do mal, quando acontece. Este, talvez, 

seja o ponto que merece maior reforma na audiência preliminar. Entendo, contudo, 

que essa tarefa acabou “terceirizada” para a mediação, onde pode ser melhor tratada 



 

120 
 

com a profundidade que merece, como devidamente reconhecem os atores do 

Judiciário. 

No entanto, a mediação atende somente a uma parcela pequena da 

demanda processual do JECRIM e não poderia ser a única alternativa para a 

implementação dos objetivos das novas formas de resolução de conflito. Mesmo na 

audiência preliminar, é possível já introduzir, mesmo que gradativamente, os 

princípios informadores de um processo mais participativo e satisfatório para os 

jurisdicionados. 

Por exemplo, se houvesse maior tempo dedicado às audiências de 

conciliação, seria possível trabalhar melhor as disputas não jurídicas e chegar a 

consensos discursivos sobre os quais dialogar. Ao que parece, esta é a principal 

diferença entre a mediação e a conciliação, quando esta continua a focar nos aspectos 

jurídicos mais do que nos relacionais. 
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Capítulo 5: À guisa de conclusões 

 

Depois de entendemos a lógica por trás da criação e da manutenção dos 

Juizados Especiais Criminais, devemos nos perguntar quais dos objetivos está 

realmente em execução: do ponto de vista do Judiciário, se o número de processos 

está diminuindo e se há mais celeridade na tramitação dos litígios; do ponto de vista 

dos jurisdicionados, se foi realmente criado um espaço para discussão e para reflexão 

sobre os conflitos a que estão sujeitos. 

Vimos que, do ponto de vista dos atores do Judiciário, a Lei 9.099/95 e seus 

instrumentos são um sucesso, para ambos os lados da questão. Para eles, não só os 

processos geralmente terminam antes de todas as fases processuais, ainda na 

audiência preliminar, como também os jurisdicionados saem mais satisfeitos com as 

soluções encontradas, sejam elas negociadas entre si ou entre a parte e o Ministério 

Público. 

Não podemos retirar crédito deste JECRIM em questão, seja porque foi 

montada uma equipe profissional condizente com a importância da administração de 

conflitos criminais para o Estado, seja porque pareceu entender que, ao menos nas 

relações de continuidade, a mera sentença do juiz não dá solução adequada ao litígio. 

Mesmo assim, podemos entender as limitações que certas escolhas procedimentais 

infligem ao alcance das medidas. 

Por exemplo, limitar a audiência preliminar a vinte minutos, mesmo que não 

se respeite sempre o tempo protocolar, é simplificar demasiadamente as participações 

dos envolvidos, que devem sempre resumir suas inserções para não atrapalhar o 

andamento das próximas audiências. Com essa limitação, ao invés de sugerir um 

espaço onde possam negociar mais livremente, o JECRIM acaba se tornando um 

balcão de negócios no qual o cliente simplesmente aceita os “preços” oferecidos. 

Também por causa do tempo, há um descompasso entre o que algumas 

partes esperavam do Judiciário e do que a conciliação tentava fazê-los entender como 

melhor alternativa: parecia haver, na representação dos jurisdicionados, a ideia geral 

de que só haveria reparação através da maior punição possível, principalmente se 

imposta; as intervenções da conciliadora em sentido contrário, quando não 

encontravam ambiente previamente disponível, apenas aumentavam esse desejo. 
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Ainda sobre o tempo, mesmo quando as partes aceitavam as vias 

amistosas, as soluções eram padronizadas — pagamento pecuniário ou prestação de 

serviços comunitários — e em quantidades pré-fixadas — salvo as exceções citadas 

ao longo do texto, um salário-mínimo ou trinta horas de serviço assistencial. Tirar das 

partes a negociação sobre como e com que intensidade haveria medidas reparativas 

é um grande passo atrás para o que eles geralmente chamavam de “pacificação 

social”. 

Vimos, por sinal, que essa “pacificação social” é tema de controvérsia, 

apesar de ser conceito recorrente entre os representantes do Judiciário. Quer ela 

signifique “administração de conflitos”, quer signifique “resolução de conflitos”, é a 

partir da práxis dos representantes do Judiciário que podemos concluir que tipo de 

justiça estão oferecendo aos jurisdicionados naquele ambiente. 

Devemos conceder, contudo, que o grande primeiro passo foi dado naquele 

JECRIM: além da disposição legal que permite esse tipo de iniciativa, havia grande 

interesse das pessoas envolvidas, desde a juíza coordenadora até as pessoas 

ocupantes de cargos centrais para as negociações. Em comparação a outros 

trabalhos conduzidos em situações semelhantes, há pouco o que apontar no quesito 

comprometimento às práticas conciliatórias. 

Na verdade, entre os atores do Judiciário, parece haver descompasso no 

entendimento e na valorização de certas categorias, o que pode ou não ter muito mais 

a ver com capacitação profissional e acesso às teorias subjacentes aos juizados 

especiais e às suas peculiaridades, do que especificamente a opiniões e preferências 

pessoais aos institutos. Todos declaram acreditar na eficácia das medidas para a 

solução dos conflitos e agem da forma que julgam melhor para alcançá-las. 

É por essa impressão que gosto de pensar que o JECRIM estudado aplica 

a solução negociada — seja ela a mediação, a conciliação ou mesmo a transação 

penal — à la Estado, ou seja, toma para si as categorias que surgiram fora do 

ambiente do Judiciário e as aplica de acordo com a lógica de legitimação estatal, que 

passa desde a ideia de neutralidade dos terceiros, até a forma de escolha de quem 

terá a parcela de poder para aplicar sobre os indivíduos. 

Nessa lógica de legitimidade, os escolhidos para negociar devem ter 

formação acadêmica condizente — mesmo que não obrigatória por lei — e também 

passar por rigorosos e longos passos de treinamento. Nesse treinamento, busca-se 
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padronizar a atuação dos legitimados conforme conhecimento reconhecido por 

profissionais detentores do saber acadêmico: no caso específico do JECRIM, juristas 

e psicólogos, principalmente. 

É também por essa padronização que as ofertas de negociação, quando 

partem das figuras estatais, seguem uma lógica de repetição — quando foram 

aumentadas ou diminuídas, também seguiram uma lógica e foram aplicadas 

igualmente a todos os que partilhavam daquelas características. Era como se fosse 

injusto considerar punições diferentes para pessoas que se encontravam em 

situações parecidas, por mais que as negociações pudessem levar a medidas 

diferentes. 

Mesmo sem um norte legal para o mínimo e o máximo das “penas”, como 

ocorre no Código Penal, dentre outros diplomas criminais, a aplicação parecia seguir 

os critérios de verificação de intensidade: checagem de antecedentes criminais, 

reincidência no ato, vulnerabilidade da vítima, dentre outras. Além disso, parecia haver 

uma reprovação moral maior a certos crimes, como o porte de drogas para consumo 

ou quando chegaram os envolvidos com bingos clandestinos. 

Essa reprovação moral parecia encontrar respaldo em uma reprovação 

social partilhada por muitos outros, mesmo que as penas cominadas para tais atos 

fossem consideradas uma contravenção, no caso dos bingos, ou em processo de 

descriminalização, no caso dos usuários de drogas. É ainda mais interessante se 

lembrarmos do fato de que só chegam até o JECRIM os crimes considerados de 

menor potencial ofensivo, desautorizando uma “hierarquia” entre delitos. 

De toda forma, essa abertura do Judiciário criminal às práticas 

compositivas já carrega em si uma forte contradição, uma vez que os litigantes não 

escolhem estar ali. Mesmo nos crimes em que os particulares têm iniciativa, é dever 

do Estado instaurar o processo penal e julgá-lo à revelia das partes, quando estas não 

chegarem a acordos. Quando a ação é de iniciativa pública, o caso é ainda mais 

distante das ideias da voluntariedade. 

Sendo um crime de ação penal pública, o Estado-Polícia tem a obrigação 

de investigar, processar e punir o autor do ato criminoso, porque o entendimento legal 

é de que, mesmo havendo vítima individualizada, o crime fere mais fortemente a 

sociedade e a paz social, como um todo. Sendo o caso, a abertura à negociação 
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parece ser uma “desistência” do dever de punir, ou, no mínimo, uma “terceirização” 

da punição para o particular, que a escolhe. 

Na verdade, a própria ideia de “punição” é estranha às soluções 

compositivas. Por mais que a vítima tenha a chance de negociar com o agressor uma 

forma de amenizar a agressão, a ideia principal é que isso não seja visto como uma 

forma de punir, muito menos se a intenção por trás da punição é uma retribuição do 

mal sofrido. 

De fato, a busca é para “restaurar” o status quo ante, daí o nome “Justiça 

Restaurativa”, sob o qual alguns dos princípios da Lei 9.099/95, junto a outros tantos, 

recebem designação nos estudos de administração de conflitos. Esse tipo de justiça 

se afasta da ideia do Estado como maior vítima do crime e traz para as partes a 

responsabilidade de assumir o conflito como parte natural das relações humanas e de 

propor formas pacíficas de resolvê-lo. 

Se é uma alternativa mais factível no ramo cível do Direito, parece ser uma 

missão mais complicada para as ciências jurídicas criminais, pois o Estado como o 

conhecemos se apoia no monopólio do uso legítimo da força e, como tal, deve punir 

o uso arbitrário dela por seus cidadãos. Segundo a teoria política fundamental para a 

noção de Estado, deixar de fazê-lo seria perder a legitimidade para retirar dos 

cidadãos o direito de aplicar a violência para resolver seus conflitos. 

Mesmo assim, essa pequena abertura já dá novas perspectivas para o 

futuro da administração estatal de conflitos. Ainda que não partilhe o entusiasmo da 

mediadora para ampliar essa abertura para todo o sistema criminal, existe uma 

tendência de despenalizar práticas delituosas ou, ao menos, afastar a punição a essas 

práticas do encarceramento em instituições oficiais. Mesmo fora do JECRIM, na 

chamada Justiça Comum, há medidas paliativas que suspendem o processo32 ou a 

aplicação da pena33 sob determinadas condições, por exemplo. 

Respeito, consideração, ressentimento, vingança, mágoa, honra... Todas 

essas palavras constituíram boa parte deste trabalho e apontam para uma dimensão 

dos sentimentos que é pouco trabalhada nos profissionais do Direito. Eu mesmo, 

enquanto bacharel em Direito de formação, precisei passar por uma transformação 

                                                             
32 A suspensão condicional do processo está estabelecida no Art. 89 da Lei 9.099/95. 
33 A suspensão condicional da pena está estabelecida no Art. 87 do Código Penal. 
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considerável, desde que decidi me aventurar na Antropologia, para poder enxergar 

essas demandas de reconhecimento ocultas dos autos processuais. 

Mesmo nas audiências, os sentimentos tendem a passar despercebidos ou 

visto como anomalias que interrompem a ordem racional do encadeamento de nexo. 

São erroneamente vistos como um empecilho para se chegar a um acordo, quando, 

na verdade, serão um atalho satisfatório e efetivo para resolver o conflito que se 

apresentou, bem como para melhorar o relacionamento fora daquela situação 

excepcional, que é o processo penal. 

Se os sentimentos deram causa à demanda criminal, é entendendo a sua 

natureza que os representantes do Judiciário poderão dar melhores respostas aos 

anseios dos jurisdicionados. Não se trata, contudo, de sugerir um curso de psicologia 

ou de apontar o conhecimento psicológico como essencial à chamada nova prática 

judiciária. Esses sentimentos são aqueles construídos em sociedade, em determinado 

contexto sociocultural. 

Aqueles sentimentos apontados durante o trabalho são mais ou menos 

esperados como manifestações diante dos fatos que levam as partes a litigar nas 

demandas criminais. O suposto agredido terá sua parcela de indignação e, muitas 

vezes, o suposto agressor se sentirá injustiçado porque também fora agredido de 

outras formas que não chegaram até o conhecimento ou que simplesmente estão fora 

do escopo do Estado-Punidor. 

A espiral de conflito que deu causa à demanda criminal é muitas vezes 

longa e a seleção legal e institucional de quais fatos podem fazer parte do debate 

jurídico pode causar injustiças irreparáveis para quem sofreu com fatos ignorados pelo 

Direito Penal. Se o Estado está realmente interessado em resolver o conflito e não 

somente o processo, deve obrigatoriamente prestar atenção ao contexto das 

demandas. Se o seu interesse for em administrar o conflito, tanto mais deverá se 

atentar a esses aspectos. 

É exatamente por isso que as práticas compositivas devem ser 

aperfeiçoadas, tanto dentro quanto fora do Judiciário. Como os autores apontaram, é 

uma ótima oportunidade ético-pedagógica de amadurecimento cívico, tanto para os 

jurisdicionados, quanto para seus advogados constituídos, passando pelo próprio 

modelo de prática judicial. O sucesso dessas práticas pode levar, inclusive, a sistemas 

jurídicos que não sejam centrados nos representantes estatais. 
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É também uma chance de discutir e de refletir sobre as representações que 

os jurisdicionados têm de justiça, punição, administração de conflitos etc. Mesmo com 

todo o esforço da conciliadora, não foram raras as vezes em que o acordo não foi 

negociado porque as próprias partes se recusaram a aceitar esse modelo de solução, 

sendo assim instruídas por seus advogados ou simplesmente porque não se sentiam 

à vontade para dialogar com a parte oposta.  

Ao lado dessa maior abertura do Judiciário e da facilitação ao seu acesso, 

acompanha o fenômeno chamado de judiciarização da vida quotidiana. Retomando a 

discussão anterior, trata-se de resolver juridicamente todas as disputas que poderiam 

ser resolvidas de forma mais direta entre as partes. Junte-se a isso a nossa extensa 

lista de tipos criminais e teremos a receita para criminalizar os pequenos 

desentendimentos da vida social, acabando com o direito penal mínimo. 

Esse último fator só pode ser modificado por uma reforma na política 

criminal, retirando esses delitos da esfera criminal e passando-os para a esfera cível. 

Disputas menores teriam, inclusive, maior abertura e flexibilidade de procedimentos 

se existirem no ambiente dos direitos disponíveis, em comparação aos direitos 

indisponíveis de que trata, em regra, o JECRIM. Sendo o caso, os conflitos poderiam 

ser resolvidos até mesmo fora do Judiciário, como se dá nos procedimentos de 

arbitragem ou nas mediações comunitárias. 

De qualquer forma, sendo um sistema transitório ou de longa duração, o 

JECRIM e as formas compositivas de resolução vieram para ocupar um lugar 

importante em nosso sistema jurídico e este trabalho, assim espero, terá dado boas 

contribuições para o debate sobre a sua lógica de funcionamento e aberto o diálogo 

para que novos estudos levem adiante o potencial antropológico deste campo de 

pesquisa. 
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