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Sonhar, mais um sonho impossível 

Lutar, quando é fácil ceder 

Vencer, o inimigo invencível 

Negar, quando a regra é vender 

 

Sofrer, a tortura implacável 

Romper, a incabível prisão 

Voar, num limite improvável 

Tocar, o inacessível chão 

 

É minha lei 

É minha questão 

Virar esse mundo 
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Se é terrível demais 
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Por um pouco de paz 

E amanhã  
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For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu delirar 

E morrer de paixão 

 

E talvez,  

seja lá como for 
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E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão 

 

Versão de Chico e Ruy Guerra da canção 

norte-americana "The impossible dream", de 

Joe Darion e Mitch Leigh (1972)  



 
 

RESUMO  

 

Essa dissertação discute, a partir do enfoque da Antropologia do Direito, a ideia de consenso e 

as diferentes formas de administração de conflitos, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (Cejusc), na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Para entender como se dão 

distintos significados sobre novas práticas judiciárias na administração de conflitos, foquei o 

meu olhar sobre o tratamento que é dispensado por mediadores e por conciliadores aos 

processos que são remetidos ao Cejusc/Fórum Clóvis Beviláqua, onde realizei pesquisa 

etnográfica, a qual permitiu perceber as diferentes nuances de uma prática de tratamento dos 

conflitos em ascensão. Os resultados da pesquisa indicaram que há uma proposta em fase de 

estruturação de uma “nova” justiça, entendida pelos seus operadores através de suas vivências, 

que oscila entre uma nova maneira de administrar os conflitos, descentralizando a decisão da 

figura do juiz, focando na participação dos envolvidos na resolução dos conflitos e na noção de 

equidade. No entanto, ainda há reiteração das antigas práticas judiciárias, em que os 

encaminhamentos das fases dos processos em juízo continuam a depender fundamentalmente 

da ação de um único sujeito, o juiz. A construção do consenso, nessa perspectiva, está atrelada 

a uma tentativa de efetivação da oralidade como princípio fundamental para o acesso à justiça 

em níveis mais amplos. O trabalho está dividido em quatro capítulos. Na introdução, apresento 

ao leitor a minha trajetória no tema e como realizei a pesquisa; as diferenças entre os meios 

autocompositivos (mediação e conciliação) em termos teóricos. No primeiro capítulo, procuro 

delimitar o campo da Antropologia do Direito, a partir da contribuição de diversos antropólogos 

na construção dessa disciplina, observando também como a cultura jurídica brasileira está 

estruturada. No segundo capítulo, apresento ao leitor informações sobre o campo empírico onde 

realizei a pesquisa, bem como as legislações pertinentes à área, descrevendo ainda o cotidiano 

institucional pesquisado. No terceiro capítulo, em linhas gerais, falei sobre a formação dos 

conciliadores e dos mediadores, delimitando a trajetória desses sujeitos como novas profissões 

no Judiciário. No quarto capítulo, analiso as práticas de mediação e de conciliação buscando 

entender como essa nova forma de administrar os conflitos encontra espaço (ou não) num 

Judiciário voltado para a lide processual. 

Palavras chaves: Mediação Judicial. Antropologia do Direito. Consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 



 
 

 

Cet essai explore, du point de vue d’anthropologie du droit, l’idée de consensus et les différentes 

formes de gestion des conflits, dans le centre judiciaire de résolution des conflits et de la 

citoyenneté (Cejusc), dans la ville de Fortaleza, état du Ceará. Pour comprendre comment faire 

des significations différentes sur les nouvelles pratiques judiciaires dans la gestion des conflits, 

porté mes yeux sur le traitement qui est dispensé par les médiateurs et les conciliateurs pour les 

processus qui sont dirigées vers Cejusc/Forum Clóvis Beviláqua, où j’ai effectué le recherche 

ethnographique, qui ont permis de comprennent les différentes nuances d’une pratique du 

traitement des conflits à la hausse. Les résultats du sondage indiquent qu’il existe une 

proposition dans le processus de structuration d’une “nouveau” justice, comprise par ses 

opérateurs à travers leurs expériences, qui oscille entre un nouveau mode de gestion des conflits, 

décentralisation de la décision du juge, en se concentrant sur la participation des personnes 

impliquées dans la résolution des conflits et dans la notion d’équité. Toutefois, il subsiste une 

réitération des pratiques judiciaires anciennes, où les références des phases des processus en 

court continuent à dépendent essentiellement de l’action d’un seul sujet, le juge. La construction 

de consensus, dans cette perspective, est enveloppée dans une tentative d’exécution de l’oralité 

comme principe fondamental pour l’accès à la justice en niveaux plus larges. Le travail est 

divisé en quatre chapitres. Dans l’introduction, je vous présente au lecteur ma trajectoire dans 

le thème et comment j’ai effectué la recherche; les différences entre les autocomposition 

moyens (conciliation et médiation) sur le plan théorique. Dans le premier chapitre, je cherche 

à délimiter le champ de l’anthropologie du droit, de la contribution de plusieurs anthropologues 

dans la construction de cette discipline, notant que également la culture juridique brésilienne 

est structurée. Dans le deuxième chapitre, je vous présente les informations de lecteur sur le 

champ empirique où j’ai effectué la recherche, ainsi que la législation pertinente au secteur, 

décrivant le quotidien institutionnel. Dans le troisième chapitre, en général termes, parlé de la 

formation des conciliateurs et des médiateurs, délimitant la trajectoire de ces sujets nouvelles 

professions dans le domaine judiciaire. Dans le quatrième chapitre, analyser les pratiques de 

médiation et de conciliation qui cherchent à comprendre comment ce nouveau mode de gestion 

des conflits est l’espace (ou non) pour faire face à une affaire de procédure judiciaire. 

 

Mot-clefs: Médiation Judiciaire. Anthropologie de Droit. Consensus.  
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Introdução 

 

A pesquisa propõe analisar antropologicamente os usos dos métodos 

autocompositivos em processos judiciais no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua, na cidade de Fortaleza - CE. Busco compreender como 

o sistema de Justiça lida com as práticas de conciliação e mediação judicial, que historicamente 

são estranhas ao formato hierárquico que fundamenta a prática jurisdicional tradicional 

brasileira. A partir desse panorama pretendo refletir em que aspecto pode-se falar de uma 

mudança (ou não) na cultura jurídica nacional com a implementação e a difusão dos métodos 

autocompositivos que, via de regra, buscam aumentar a celeridade dos processos judiciais, 

torná-los menos formais e garantir um acesso maior da população à Justiça através da 

valorização do consenso e do princípio de oralidade1.  

Em termos gerais, o objetivo é analisar os sentidos que são empregados no uso de 

métodos autocompositivos por conciliadores e mediadores judiciais que atuam nos processos 

remetidos aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Acredita-se 

que os resultados desta pesquisa podem ampliar o debate sobre Direito, poder e hierarquia e 

permitir identificar as distintas lógicas adversariais e impositivas que estão presentes no sistema 

de justiça brasileiro. Por outro lado, a pesquisa pode ampliar a discussão sobre o atual quadro 

de Reforma do Sistema de Justiça, em curso nos últimos anos. 

Ressalta-se que hoje há uma alta judicialização dos conflitos. As relações 

contemporâneas estão sendo cada vez mais pautadas em sistemas relacionais conflituosos, e 

uma parte deles são administrados judicialmente. Tal como afirma Simmel (1983), o conflito é 

o fundamento da sociabilidade e, este, na contemporaneidade, tem tomado a forma de processos 

judiciais com frequência. Todavia, ao passo que o sistema judiciário tem por perspectiva a 

fundamentação na lei e tende a desmerecer as questões de ordem moral e subjetiva, há uma 

                                                           
1 Luppetti Batista (2007), em sua dissertação de Mestrado em Direito, discute o papel da oralidade no processo 

judiciário, no qual conclui que há uma ausência das partes na construção do processo e persiste a figura do juiz 

enquanto um agente de decisão das soluções. A oralidade buscada, nesse sentido, não é alcançada, pois mais vale 

o que está escrito nos autos do que o que é falado pelas partes. Em que destaca: “O papel da oralidade, nessa 

seara, é fulcral, uma vez que, muito comumente, a argumentação oral distingue-se sobremaneira do que consta 

no processo escrito. Destarte, em se estruturando os Tribunais da forma que mencionei, a verdade recursal acaba 

por reproduzir uma lógica contraditória, já que os julgadores, em grau recursal, sob a influência direta e imediata 

da palavra, podem acabar concedendo mais valor ao que se diz da tribuna do que ao que consta nos autos, 

especialmente, pela falta de tempo que os assola e a impossibilidade de um tempo maior para análise e reflexão 

detalhada de forma a se poder comparar o que se ouviu com o que se comprovou, documentalmente, no decorrer 

do processo.” (LUPETTI-BATISTA, 2007, p. 250). 
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nova proposta de administração desses conflitos através do acionamento dos métodos 

autocompositivos que, entre outras questões, busca encontrar soluções satisfatórias para todas 

as partes envolvidas no conflito e não apenas em termos formais. 

 A ideia de que é importante facilitar o acesso de todos ao sistema de Justiça através 

da valorização da oralidade (LUPETTI BAPTISTA, 2012) é uma das questões que se 

apresentam nesse contexto e serão investigadas nesta pesquisa. Vale ressaltar que a oralidade 

não é de uso exclusivo dos meios autocompositivos, pelo contrário, ela está na base no nosso 

ordenamento jurídico e tem sua previsão legal antes da implementação desses métodos no 

Judiciário. O que está em curso, na realidade, é mais uma proposta de implementar a oralidade 

em termos práticos. 

Diante desse breve panorama, pretendo refletir sobre algumas questões, quais 

sejam: é possível mudar uma cultura jurídica em um tempo tão curto? Quais são as estratégias 

para essa mudança de paradigma? Que formas de classificação são acessadas para compreender 

essa empreitada dentro desse cenário? Como é possível, no âmbito da estrutura judicial 

brasileira (hierárquica e centralizada no juiz) prosperar uma forma de lidar com conflitos que 

não envolva diretamente a intervenção do juiz? A atuação de membros externos e internos do 

sistema de justiça em processos autocompositivos seria um meio dos juízes perderam a sua 

autonomia e o poder concentrado em suas mãos?  

Diga-se, de passagem, (informal) que este trabalho se insere nas recentes discussões 

sobre o campo da Antropologia do Direito, no sentido de observar, descrever e analisar as 

mudanças advindas com a institucionalização de novas regras legais em contextos judiciais 

(SANTOS, 2015; SIMIÃO, 2015). Foca, contudo, o uso feito por mediadores e conciliadores 

dos métodos autocompositivos em processos em trâmite judicial nas suas primeiras fases, isto 

é, quando o juiz ainda não emitiu a sua sentença. Outrossim, parte do pressuposto de que o 

direito é definido por uma série de elementos que compõem o quadro (ainda que contraditório) 

de uma cultura jurídica, tal como propõe Geertz (2003).  

A fundamentação teórica, nesse sentido, foi construída a partir de um diálogo entre 

a Antropologia e o Direito, tentando entender o Direito como uma construção social. Nessa 

perspectiva, autores da Antropologia, que se debruçaram sobre os sentidos das normas (em 

diferentes contextos socioculturais), tornaram-se referências centrais. Kant de Lima (2009), por 

exemplo, ao entender o Direito como instância hierárquica e hierarquizante das relações sociais, 

ajudou a entender as relações de continuidade e descontinuidade entre as novas propostas de 
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administração de conflitos que se apresentam. Por outro lado, a perspectiva do insulto moral, 

que é abordada por Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2002), lança luzes sobre o tipo de 

prestação jurisdicional que privilegia os aspectos legais dos conflitos em detrimento do seu 

conteúdo moral (e vice-versa).  

Com relação à metodologia, optei pelo método etnográfico e busquei tornar minha 

experiência com o Judiciário algo relevante para Antropologia. Com o intuito de realizar a 

pesquisa empírica, acompanhei uma série de atividades do cotidiano institucional nas quais foi 

possível observar as audiências de conciliação e de mediação de conflitos e presenciar 

momentos que antecedem e procedem as audiências. Foi possível realizar entrevistas 

semiestruturadas, bem como ter conversas informais com os conciliadores, mediadores, com o 

supervisor e juízas coordenadoras do CEJUSC pesquisado. Nesse caminhar, refletir sobre 

minha trajetória na área foi fundamental. Afinal, como explicarei adiante, durante os anos de 

2009 a 2013 atuei profissionalmente na área da mediação de conflitos extrajudiciais (mediação 

comunitária), no Ministério Público Estadual do Ceará. De certa forma, sinto-me como um dos 

atores em cena nesse processo de mudança.  

 

Entrando em Campo  

 

A criação de um órgão governamental, como o Conselho Nacional de Justiça, é 

considerado um marco central na formulação das políticas que serão tratadas neste trabalho. A 

promulgação da Resolução n. 1252 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 29 de novembro 

de 2010 foi basilar para esta pesquisa, pois foi através dessa normativa que se instituiu a Politica 

Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse.  

Consta nas diretrizes da política, a instalação de Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) nos Tribunais, sendo a eles delegados a 

responsabilidade de planejamento, execução e capacitação de magistrados, técnicos judiciários, 

servidores públicos e outros profissionais em métodos de resolução de conflitos, com foco na 

                                                           
2 BRASIL. Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Resolução. 

Brasília, DF, 29 nov. 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n125-29-11-

2010-presidncia.pdf. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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mediação e na conciliação. Outra atribuição do NUPEMEC é instalar os Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).  

Diante desse contexto, escolhi o Cejusc como campo empírico por ter sido o primeiro a 

ser instalado no Estado do Ceará e pelo fato de eu já ter algum contato anterior que facilitou 

minha inserção no campo. O Cejusc funciona no primeiro andar no Fórum Clóvis Beviláqua, 

localizado na cidade de Fortaleza, no bairro Edson Queiroz. Como pode ser observado no 

Figura 1, a cidade está situada na porção norte-nordeste do estado do Ceará, no litoral do 

Nordeste brasileiro. Em 2010, a capital cearense possuía uma população de 2.452.185 hab., 

distribuída por uma área geográfica de 314.930 km2 (IBGE, 2010). Atualmente, Fortaleza é 

uma das metrópoles mais populosas e mais importantes do território nacional e da região 

Nordeste, concentrando uma diversidade de atividades e espaços econômicos, políticos, 

jurídicos e culturais.  

 

Figura 1 

Mapa da situação geográfica da cidade de Fortaleza, no contexto do estado do Ceará e do 

Brasil 

 
Fonte: Elaborado a partir de imagem de satélite do GeoEye e dados geográficos da CPRM. 
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Os processos que o Cejusc recebe são encaminhados das Varas com competência 

Cível, Fazendária, de Família e dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. Além disso, o 

Cejusc também dá suporte à Semana Nacional de Conciliação, que ocorre anualmente nos 

Tribunais Estaduais em todo o país; atende os processos decorrentes do Seguro de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); são comuns 

também os processos de conciliação sobre dívidas bancárias. Ademais, os conciliadores e 

mediadores que atuam no Cejusc são (ou devem ser) servidores do Tribunal de Justiça, 

capacitados através de Curso Capacitação em Mediação e Conciliação Judicial, com carga 

horária de 60 horas (aulas teóricas) e 60 horas de práticas (estágio supervisionado). Parte 

considerável dos mediadores que hoje atuam nas sessões no Cejusc são voluntários, servidores 

efetivos ou servidores aposentados (juízes).   

Antes de prosseguir, cabe notar que meu interesse pelo tema e minha trajetória 

acadêmica foram marcados pela minha experiência com o “objeto de estudo”. Desde o ano de 

2009, com alguns intervalos, tive contato com os métodos autocompositivos, principalmente a 

mediação de conflitos em âmbito comunitário, através de uma vivência profissional. A minha 

primeira experiência decorreu de um estágio ainda na época da minha segunda graduação em 

Serviço Social.3 Ela se deu no âmbito do Ministério Público Estadual do Ceará, no Programa 

Núcleos de Mediação Comunitária.  No estágio, participei de uma equipe multidisciplinar 

composta por uma assistente social, uma psicóloga, uma estagiária de Psicologia e uma 

estagiária de Direito. As atividades da equipe multidisciplinar eram dar suporte ao trabalho dos 

voluntários que eram os mediadores comunitários.  

Nesse contexto, os principais conflitos que chegavam ao Núcleo de Justiça 

Comunitária do Pirambu (NJCP), onde eu estagiava, eram aqueles relacionados à pensão 

alimentícia, aos conflitos entre familiares e vizinhos e às separações consensuais. No geral, os 

Núcleos não atendem conflitos que envolvam crimes graves, tais como o homicídio, apesar de, 

eventualmente, haver atendimentos de conflitos que envolvem a ameaça, a injúria e a 

difamação, que são tipificados como crimes de menor potencial ofensivo.   

O NJCP, aliás, faz parte de uma política de implementação de programas do 

governo federal que através do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania 

(PRONASCI) criou, em parceria com ministérios, defensorias e prefeituras, uma estratégia de 

                                                           
3 Minha primeira graduação foi o Bacharelado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, concluída 

em 2012. 
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prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando no que a política denomina de raízes 

socioculturais da violência. Esse discurso acaba por esconder uma gama de problemas 

estruturais da sociedade brasileira e está fundamentalmente voltado às classes menos 

favorecidas, que são o público-alvo desse tipo de intervenção do Estado.  

No NJCP, os procedimentos são considerados extrajudiciais, isto é, não têm valor 

de sentença judicial. Nesse sentido, os mediadores comunitários denominam os resultados das 

sessões de acordo morais, chamados de “acordos de palavra”. Os atendimentos são chamados 

de procedimentos, e não de processos. Em linhas gerais, a população do bairro procura o NJCP 

através de encaminhamento dado pelas Delegacias locais ou por demanda espontânea. Ao 

chegar ao Núcleo, relatam para o mediador comunitário (que costuma ser um morador do 

bairro). Caso ele aceite participar da mediação, uma carta-convite é encaminhada para a outra 

pessoa para que ela compareça ao Núcleo para uma sessão de mediação de conflitos. A carta-

convite não tem o valor de uma intimação, e as pessoas não são obrigadas a participar da sessão. 

Se a mediação é marcada, o mediador “facilita” a resolução do conflito através de uma reunião 

entre as partes, em que conversam sobre as questões por eles trazidas. Os participantes, havendo 

acordo ou não, assinam o relatório da sessão feita pelo mediador. Caso a questão não seja 

resolvida, é possível marcar outras sessões ou encaminhar para outros órgãos (Defensoria 

pública, Escritórios de Prática Jurídica, Delegacia do Consumidor, Delegacia de Polícia). O 

encaminhamento irá depender do tipo de conflito. 

Cabe notar, finalmente, que o NJCP goza de um alto reconhecimento perante o 

público atendido, pois são pessoas da própria localidade que fazem a mediação do conflito. Os 

usuários do serviço não levavam o problema a uma instância jurídica formal, quando o conflito 

tinha um desfecho favorável. Cerca de 70 a 80 % dos conflitos recepcionados no NJCP 

resultavam num acordo entre os conflitantes, o que demonstra o grau de eficácia do método, ao 

menos em termos estatísticos. 

Considero que minha experiência com a prática da mediação de conflitos me tornou 

um “nativo”. Comecei participando como observador das sessões e, com o tempo, comecei a 

fazer alguns atendimentos com o público, o que, em alguns casos, incluía fazer a mediação dos 

conflitos. Porém, essa não era a atribuição da equipe multidisciplinar, e como era estudante de 

Serviço Social tinha que desenvolver outras atividades, a saber: encaminhar algumas demandas 

para outras instituições sociais, como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), o Conselho Tutelar, o 
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Juizado da Infância, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outros trabalhos de 

articulação entre esses serviços e a mediação comunitária.  

Durante os dois anos de estágio, eu participei das formações teóricas sobre 

mediação de conflitos, o que me forneceu certas ferramentas e técnicas para abordagem 

daqueles. Essas formações serviram para habilitar a equipe multidisciplinar para atender uma 

parte dos casos que chegavam ao Núcleo, quando não havia mediadores suficientes. Afinal, 

como já disse antes, as atividades da equipe eram assessorar os mediadores comunitários e não 

substituir suas atribuições.  

Com o tempo, comecei a me interessar pelo tema a partir do olhar de pesquisador e 

iniciei as primeiras reflexões sobre a atividade dos mediadores comunitários, o que resultou na 

elaboração da minha monografia de graduação em Serviço Social. Apresentada na 

Universidade Estadual do Ceará, em 2012, o trabalho de conclusão de curso intitulado Rituais 

e dramas sociais: uma análise antropológica da mediação comunitária de conflitos no Pirambu 

buscou entender o processo da mediação de conflitos comunitários do ponto de vista dos ritos 

que ocorriam em sua realização. Foi nessa pesquisa que comecei a pensar sobre o sistema de 

resolução de conflitos, naquele momento focando em sua dimensão comunitária e não judicial.   

Meu contrato como estagiário encerrou em 2011. Durante os primeiros meses de 

2012, trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. Em meados de 

abril do mesmo ano, fui convidado para retornar ao Programa de Mediação Comunitária e 

exercer o cargo de supervisão de mediadores. Confesso que tive algum receio em aceitar o 

convite, pois destoava do quadro de supervisores (pela pouca idade que possuía e pela minha 

experiência, que ainda era restrita). Não obstante, fiquei responsável por supervisionar 

administrativamente um novo Núcleo de Mediação Comunitária, instalado em uma faculdade 

no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).  

O Núcleo de Mediação foi instalado a partir de um convênio celebrado entre o 

MPCE e uma faculdade local daquele município. Todos os outros Núcleos de Mediação 

estavam em bairros periféricos. Pela primeira vez, havia um instalado dentro de uma faculdade. 

As minhas dificuldades, aliás, eram enormes. Havia pouca articulação da faculdade com o seu 

entorno e um certo estranhamento com o ambiente universitário das pessoas que procuram o 

serviço da mediação comunitária.  

Com o tempo, o Núcleo de Mediação foi se tornando referência para algumas 

instituições, tais como as Delegacias de Polícia, que encaminhavam os casos que constatavam 
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um conflito “mediável” para o Núcleo. Delegados de polícia começavam a perceber que alguns 

conflitos “de delegacia” também poderiam ser submetidos ao processo de mediação 

comunitária, ainda que extrajudicialmente e que esse serviço poderia diminuir a demanda de 

atividades na delegacia.  

Cabe notar ainda que os encaminhamentos de outros órgãos são uma das principais 

portas de entrada para a mediação comunitária. Aos poucos, uma demanda espontânea começou 

a surgir, justamente pelo bom resultado obtido pelos procedimentos de mediação e pela 

divulgação feita em instituições do entorno (escolas, associação de moradores, ongs locais etc.). 

Os casos que não tinham um desfecho positivo ou acordo, o que dependia do conflito e da 

vontade dos conflitantes, eram encaminhados para outros órgãos.  

Apesar do esforço pessoal em fazer com que os mediadores sejam de origens 

diferentes, grande parte dos voluntários eram os alunos da faculdade na qual o Núcleo estava 

instalado. O número de mediadores externos à faculdade era muito menor, o que diferenciava 

dos outros núcleos do programa instalados nas periferias de Fortaleza, em que os mediadores 

são pessoas que residem no local, e/ou lideranças locais em associações.  

Ainda dentro do Programa NMC, participei de uma assessoria à Secretaria de 

Educação de Caucaia e de Horizonte, ambas fazem parte da Região Metropolitana de Fortaleza. 

Nessa época, as Secretarias procuraram o Ministério Público Estadual do Ceará para que fossem 

desenvolvidos projetos de mediação de conflitos que aconteciam dentro do ambiente escolar. 

No período, fui solicitado para atuar no suporte ao projeto, o que envolvia atividades tais como: 

realizar palestras para os alunos; mediar reuniões com professores, diretores e profissionais da 

escola; produzir material didático; facilitar oficinas para os alunos da escola sobre mediação de 

conflitos. Essa foi uma experiência gratificante, e ficou marcada na minha memória a 

dificuldade que os gestores das escolas tinham, em sua maioria, na resolução de conflitos (já 

que não queriam abrir mão do seu lugar autoritário nesse processo e não conseguiam dialogar 

bem com as partes envolvidas). Ocorre que essa forma de administração de conflitos era 

baseada na imposição de uma solução e não permitia que os alunos aprendessem a lidar com as 

diferenças no ambiente escolar, ou seja, se a intenção era positiva, o que tínhamos era não a 

resolução de conflitos, a postergação dos mesmos.   

Enquanto estava envolvido com a mediação comunitária, tentava acompanhar as 

mudanças que estavam ocorrendo com a implantação da mediação e da conciliação no 

judiciário nacional e cearense. Foi apenas com a publicação da Resolução 125 do CNJ, no final 
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de 2010, que o trabalho de mediação comunitária e os métodos autocompositivos começaram 

a operar dentro do arcabouço legal vigente.  

Por volta dessa época, uma das minhas colegas de supervisão, bacharel em Direito 

que atuava na coordenação do Programa, iniciou uma atividade voluntária na 13ª Vara de 

Família do Fórum Clóvis Beviláqua, onde o nosso chefe imediato era promotor de justiça. Ela 

começou a atender uma parte dos casos que chegavam à Vara de Família, através das estratégias 

de mediação de conflitos. Periodicamente, nosso chefe estendia o convite para os supervisores, 

o que acabou me incluindo. Todavia, no momento, eu estava tão ocupado com minhas 

atribuições que decidi não aderir a essa atividade.  

Contudo, na medida do possível, tentava acompanhar o relato dos colegas a respeito 

dessas novas propostas (da mediação judicial) que eu recebia com certo descrédito. Como 

mediador extrajudicial pensava que a mediação não “combinava” com o processo judicial, 

justamente, por entender que a mediação de conflitos não é adequada para instâncias de 

ambientes pensados sob a forma hierárquica e vertical, lógica hegemônica do sistema judiciário 

brasileiro. 

Posteriormente, comecei a me interessar mais academicamente pela mediação de 

conflitos e iniciei uma especialização em Mediação de Conflitos promovida pela Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR). Foi nesse momento que tive contato com diversos tipos de 

profissionais que estavam trabalhando com mediação na minha cidade. A turma era composta 

por advogados, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, defensores públicos, engenheiros, 

comunicadores sociais, enfermeiros, árbitros, analistas judiciários, sociólogos etc. De modo 

geral, o curso me ajudou a perceber como os métodos autocompositivos estavam sendo 

pensados por outras áreas do conhecimento.  

A partir da convivência com essa diversidade de profissionais interessados em 

aprender sobre métodos autocompositivos, comecei a ter interesse para além do meu campo de 

atuação. Alguns desses profissionais (uma defensora pública e uma analista judiciária do 

Tribunal de Justiça, particularmente) estavam atuando com políticas de mediação no sistema 

de justiça e me apresentavam relatos nos quais se mostravam animadas com essa nova forma 

de tratar os conflitos. De certa forma, essas narrativas foram me “contaminando” e começaram 

a fazer uma “coceira nas ideias”, provocada, sobretudo, por um sentimento de desconfiança em 

relação à efetividade de tais medidas.   
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No final do ano de 2014, decidi retornar ao ambiente acadêmico em nível de pós-

graduação, e ao final do meu contrato com o MPCe, submeti o projeto desta dissertação para o 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, no qual fui aceito para realizar 

a pesquisa do mestrado. Nesse contexto, passei a refletir academicamente sobre o tema e percebi 

a importância de uma análise mais densa sobre esse contexto de mudança e implementação de 

uma nova sensibilidade jurídica.  No entanto, quais seriam as justificativas para analisar 

antropologicamente os métodos autocompositivos e pesquisar o Cejusc?  

Essa breve digressão é importante para compreender melhor minha trajetória nesse 

campo e como me situo nele. De certa forma, por ter sido um “mediador” e/ou “conciliador” 

comunitário, corro maiores riscos em naturalizar certas práticas, que precisam ser 

constantemente problematizadas. Dessa forma, ao ingressar no mestrado, tive que fazer o 

exercício contrário ao da maioria dos antropólogos: em vez de tentar tornar-me um "nativo", 

precisei deixar de ser um deles e ter consciência da minha limitação em desnaturalizar certas 

posturas que, pra mim, já estavam entranhadas. O desafio do estranhamento parecia maior e 

não foi fácil superá-lo.  Enquanto antropólogos que estudam os processos autocompositivos se 

aproximam da temática e fazem observação participante, eu tinha um lugar diferente, assim 

como Schritzmeyer (2012a) que pesquisou o Tribunal do Júri de São Paulo. Vejamos:  

  

(...) uma das primeiras ideias que me ocorreu ao decidir estudar os Tribunais do Júri 

de São Paulo, foi a de, segundo o exemplo da estratégia adotada por Maria Alice T. 

Sestine em seu mestrado (1979), tornar-me jurada, (...) Quais seriam, todavia, as 

implicações de estudar o ritual do Júri ocupando uma posição definida? Refleti muito 

a respeito e conclui que, embora ficar na ‘plateia’ também fosse assumir uma posição 

definida, eu a considerava melhor do que qualquer outra, pois a partir dela eu 

considerava ter maior liberdade (física, intelectual e mesmo moral) para observar e 

registrar a dinâmica do Júri. Ao concluir o trabalho, considerei que poderia ter tentado 

combinar as duas possibilidades, mas hoje, passado dez anos da defesa da tese, 

constato que, justamente após todas as análises, votar pela absolvição ou condenação 

de alguém implicaria para mim um alto custo emocional. (SCHRITZMEYER, 2012a, 

p. 42-43). 

 

  Schritzmeyer, ao contrário de Mello (2016) e Rangel (2013), abriu mão de ser 

jurada, e eu decidi proceder da mesma forma em minha pesquisa. Assim como aconteceu com 

ela, o fato de observar e fazer parte do que chama de ‘plateia’ não me retira do jogo interativo 

com meus interlocutores e, nessa posição, há maior liberdade para realizar a pesquisa. Ou seja, 
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assim como a autora que preferiu não ser uma jurada, eu decidi não tornar-me um mediador 

judicial em virtude de questões éticas e de ordem burocrática4.    

Acredito, porém, que fazer Antropologia é caminhar em um campo minado e que o 

atual fazer das Ciências Sociais insurge-se contra paradigmas consolidados. Com a perspectiva 

crítica dos estudos pós-modernos, diversos conceitos, outrora tidos como inquestionáveis e 

universais, tais como cultura, sociedade, objetividade, neutralidade passam a ser questionados. 

A partir de então, são repensadas inúmeras trajetórias de pesquisa, e o debate sobre o que 

significa “autoridade etnográfica”, “tradução cultural” e sobre o papel político do antropólogo 

é evidenciado (Clifford, 2002). É como se as velhas “certezas” estivessem sendo diluídas e nos 

fizessem refletir sobre a importância (e a complexidade) do trabalho etnográfico nos contextos 

atuais.  

Aliás, seria possível realizar uma pesquisa antropológica sem passar pelo “rito 

introdutório” do trabalho de campo? Sobre o debate, Giumbelli (2002) e Zaluar5 (2009) 

evidenciam como, com a complexificação das relações sociais no mundo contemporâneo, surge 

uma série de dilemas éticos, morais e metodológicos na prática etnográfica que merece ser 

analisada em densidade. Essas leituras, de uma forma ou de outra, indicam que houve uma 

espécie de “sacralização” do trabalho de campo, e a maneira “tradicional” de retratar a 

experiência de campo – com afastamento, neutralidade e objetividade –  começa a ser 

contestada em diferentes perspectivas e contextos.  A discussão não é recente: desde os anos de 

1980, critica-se o fato de que os primeiros trabalhos etnográficos foram realizados em territórios 

colonizados e financiados por colonizadores (Ortner, 1984).  

Diante desse contexto, e entendendo que minha pesquisa não se enquadra nos 

moldes tradicionais – pesquisas empíricas em audiências de conciliação não são comuns, assim 

como não é comum um “ex-mediador” estudar o tema e precisar “estranhar” seu próprio lugar 

– iniciei minhas reflexões, consultando parte do referencial teórico voltado para o campo da 

Antropologia da Direito ou da Administração de conflitos como pontua Kant de Lima (2009).  

Com o tempo, fui percebendo que não importava tanto o que eu achava sobre o tema, mas que 

                                                           
4 Para ser mediador judicial do Cejusc é necessário concorrer a um edital especifico de seleção para o Curso de 

Mediação, que é promovido periodicamente pela instituição, e no início do trabalho de campo, não havia previsão 

para o curso; o segundo impedimento é de ordem ética. Afinal, pesquisas acabam, e caso eu me tornasse um 

mediador e ao fim deste trabalho não pudesse colaborar como voluntário, eu estaria sendo desleal com meus 

interlocutores. 
5 O uso indiscriminado do termo da observação participante tem produzido relatos etnográficos que visam mais 

participação e menos observação. Zaluar (2009) ao se deparar com a impossibilidade de participar de relações 

criminosas para compreender as lógicas organizacionais das redes criminosas no Rio Janeiro, produz outros 

caminhos para fazer o trabalho de campo, sem abandonar o caráter qualitativo da pesquisa.  
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era importante estar aberto para o que os meus interlocutores achavam. Aí  entendi o potencial 

do trabalho etnográfico, que é, justamente, ver como o outro constrói o seu sistema de 

significados. Outros mecanismos foram importantes nesta pesquisa: a consulta dos materiais 

produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como Cartilhas e Manuais de implantação 

de projetos de mediação e conciliação no Judiciário. Esse material, de cunho pedagógico e 

orientador, ajudou a entender como a ideia de conciliação e mediação se delineia em termos de 

políticas públicas.  

Meu “primeiro contato” com o campo, agora como pesquisador e não como 

mediador, foi realizado em meados de setembro de 2015. Foi somente nesse momento que 

voltei a campo e estabeleci contato com as pessoas que estão diretamente envolvidas no trabalho 

do Cejusc. Aliás, adentrar no ambiente jurídico foi um grande desafio nesse contexto e me senti 

testado de diversas formas. Foram inúmeras vezes em que me senti perdido entre tantos 

corredores vazios. Eu esperava encontrar um local cheio de gente, dinâmico, com pessoas 

discutindo em tom elevado e advogados com o dedo em riste, fazendo a defesa de seus clientes, 

entre outros clichês. Mas essa imagem, um tanto quanto idealizada, foi diferente do que 

encontrei no Cejusc.  Para o meu desencanto, achei o Fórum um local asséptico, com pouco 

movimento e extremamente silencioso (em certos dias a única coisa que se escutava era o som 

dos saltos das funcionárias que caminhavam pelos seus corredores).   

Uma das formas de iniciar o contato com o Cejusc foi através de e-mail e das redes 

sociais (facebook e whatsapp). Antes mesmo de ir ao Fórum, enviei e-mail para o supervisor, 

no qual falei sobre a minha intenção de pesquisa, e não obtive retorno. Ainda antes do dia 27 

de abril de 2016, entrei em contato com uma das mediadoras (que eu já conhecia anteriormente), 

através do chat do facebook e combinamos uma ida ao Cejusc, por meio do whatsapp. Quando 

chegamos lá, fui direcionado por ela para falar com o supervisor do CEJUSC. Após uma breve 

conversa o supervisor, ele me encaminhou para a Juíza coordenadora do Centro, o que 

aconteceu de forma bastante rápida.  

No mesmo dia em que fui ao Fórum, já pude ir conversar com a Coordenadora do 

Centro, que aceitou conversar comigo juntamente com um estudante de Direito que, como eu, 

tinha interesse em pesquisar o campo. Ambos chegamos ao local no mesmo horário e entramos 

na sala da Juíza juntos. Ela pediu que aguardássemos e, nesse contexto, conversamos 
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rapidamente. Eu tentei explicar o motivo da minha ida ao Fórum e falar sobre a pesquisa 

etnográfica, mas o fato não o motivou6.  

Quando a Juíza voltou, ela nos perguntou qual o motivo para a nossa ida ao Cejusc. 

Nesse momento, eu expliquei que estava cursando pós-graduação em Antropologia e que estava 

pesquisando como o Judiciário lidava com processos autocompositivos. Ela não esboçou 

nenhuma reação e falou rapidamente da sua trajetória até a coordenação do Cejusc, bem como 

das principais atividades que eles estavam implementando, dando destaque à Oficina de 

Parentalidade. Depois, convidou-nos para conhecer as salas de audiência e, no trajeto, explicou 

como funcionavam as atividades que estavam ocorrendo naquele dia. Quando retornamos à sua 

sala, entregou-nos um material didático que estava sendo utilizado nas Oficinas de 

Parentalidade. Nessa conversa, argumentei que, por conta da natureza da pesquisa 

antropológica, precisaria assistir parte das audiências que ocorriam no Cejusc, e ela foi bastante 

receptiva. Não somente aceitou o meu pedido, como se colocou à disposição para o que eu 

precisasse.  Em termos formais, era o início da pesquisa.   

Após um determinado tempo observando como um espectador e decifrador de 

significados tal qual propõe Geertz (1978), realizei entrevistas semiestruturadas com os 

mediadores e conciliadores, com a intenção de ampliar o entendimento sobre as diversas formas 

de percepção que têm sobre as suas práticas. As entrevistas incluíram outros atores como o 

coordenador do Cejusc (que também é conciliador). Também foquei na observação e na a 

interação entre os diferentes interlocutores do Cejusc.  

Registrei minhas atividades de campo no próprio campo, anotando minhas 

observações em um caderno que sempre trazia comigo. Além do caderno, eu escrevi em um 

aplicativo de celular chamado bloco de notas. O uso do celular foi positivo (as pessoas 

observadas não estranhavam a minha atitude quando eu digitava no celular), mas quando a 

bateria começava a descarregar, precisava recorrer ao “clássico” caderno de anotações.  

Em campo, percebi que as pessoas próximas não sabiam muito bem o que eu estava 

anotando e que, possivelmente, poderiam se sentir incomodadas ou pensar que eu estava agindo 

de má fé ou até mesmo “fiscalizando” as suas atividades, o que me deixou sem saber como agir 

em alguns momentos. Certa vez, enquanto tentava observar e anotar uma conversa de um 

                                                           
6 Quando o estudante de Direito falou sobre a pesquisa que estava desenvolvendo com a juíza, perguntou se ela 

poderia enviar um material de doutrina sobre os métodos autocompositivos, pois seria através dele que iria realizar 

a sua pesquisa. E essa foi a última vez que vi o estudante de Direito no Cejusc, o que me fez pensar sobre a natureza 

distinta do trabalho antropológico. 
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advogado e seu cliente, fui interrogado por duas das funcionárias que são copeiras do Cejusc. 

Uma delas perguntou o que estava anotando. Senti-me  desconfortável e, meio sem jeito, tentei 

explicar o que estava fazendo. Contudo, acho que não fui suficientemente claro em minhas 

respostas.  Transcrevo a seguir minhas sensações naquele momento.  

 

Eu estava observando um advogado que estava conversando com o seu cliente. 

Enquanto eu me esforçava para tentar anotar o que as pessoas estavam dizendo, duas 

das funcionarias do fórum, que trabalhavam na copa se aproximaram de mim e 

perguntaram: “Você é jornalista? Por que você fica anotando o que eles dizem?” Na 

mesma hora parei de escrever e disse: “Não, meu trabalho é diferente. Estou tentando 

anotar porque tenho interesse sobre o que acontece aqui”. Acredito que eu deveria ter 

entrado em maiores detalhes sobre minha pesquisa, mas não consegui. Para prosseguir 

na conversa, perguntei se elas já tinham participado de alguma mediação e se elas 

tinham curiosidade. Disseram, prontamente, que não. E perguntam: “Como você tem 

paciência pra ficar aqui anotando?”. Eu digo: “Bom, tento anotar o que eles dizem, 

mas nem sempre é possível anotar tudo porque eles falam muito rápido. E minha 

paciência faz parte da minha tarefa como pesquisador. Tenho interesse em saber o que 

eles dizem, e isso vai ser usado como material para a minha pesquisa”. (Diário de 

campo, 23 de junho de 2016). 

 

As anotações feitas no caderno, por sua vez, transformavam-se nas minhas 

memórias do campo, e eu tinha sempre a sensação de estar esquecendo algo. O sentimento que 

tinha ao digitar esses dados no computador era que não estava dando conta de lembrar tudo o 

que tinha acontecido naquele dia. Para evitar essa sensação, tentava, dentro do possível, fazer 

o diário no mesmo dia da minha visita. Ainda assim, as memórias eram intermitentes e escrever 

foi um exercício difícil, marcado por processos de autossabotagem (a intervenção da 

orientadora foi crucial na superação desses problemas). Por vezes, tinha a sensação de que não 

estava sendo um “antropólogo eficiente” e duvidei da minha capacidade em tornar aquelas 

narrativas um objeto antropologicamente relevante. Essas questões, com maior ou menor grau, 

acabaram afetando meu trabalho de campo e a elaboração desse texto.  Foram muitos os 

momentos em que as dificuldades pareceram insuperáveis.   

Na maior parte das vezes que ia para o campo, adotava as seguintes estratégias: 

Dirigia-me até a recepção do fórum, identificava-me e me deslocava até as imediações do 

Cejusc. De longe, ficava observando o que ocorria na sala de espera das salas de audiências. 

Em outras situações adentrava na sala da secretaria, onde ocorre o atendimento ao público, e 

buscava informações e/ou encontrar algum mediador ou conciliador que estivesse por lá e 

pudesse conversar comigo. Quando não encontrava nenhum mediador na sala da secretaria, eu 
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ia até a sala de espera das sessões e aguardava algum mediador passar e conversar comigo. Fiz 

isso diversas vezes e, aos poucos, fui expandindo minhas redes de contato.  

A fundamentação do meu trabalho, aliás, advém em grande medida do contato com 

os mediadores e conciliadores do Cejusc. Também tive contato com alguns funcionários do 

setor administrativo e estagiários de Direito que assessoravam e digitavam os termos das 

audiências. Ao todo, realizei cinco entrevistas, quatro com mediadores e ex-mediadores e uma 

entrevista com o supervisor do Cejusc. As observações das sessões de mediação e de 

conciliação e as entrevistas ocorreram nos meses de maio a agosto de 2016. No total, foram 22 

dias nos quais pude presenciar a realização de cerca de 29 audiências, como pode ser verificado 

na tabela abaixo. Após as audiências, dediquei-me à escrita do texto de qualificação que 

integrou o texto final da dissertação. Retornei ao campo em 2017, e, nos três primeiros meses, 

realizei mais cinco entrevistas. Totalizando dez entrevistas semi-estruturadas com diversos 

atores que compõem o campo pesquisado.  

Tabela 1: Audiências assistidas no Cejusc (2016) 

Data Marcadas Realizadas Não-realizadas7 

12 de maio 2 2 0 

19 de maio 2 2 0 

08 de junho 6 3 3 

16 de junho 2 2 0 

21 de junho 1 0 1 

23 de junho 2 2 0 

30 de junho 1 1 0 

20 de julho 3 1 2 

27 de julho 4 3 1 

01 de agosto 4 3 1 

04 de agosto 2 1 1 

Total 29 20 9 

Fonte: Diário de Campo. 

 

Cabe notar que há um grande número de audiências marcadas que não acontecem, 

o que prejudicou meu trabalho de campo. Se por um lado a ausência das partes durante algumas 

das sessões prejudicou a quantidade de audiências por mim assistidas, por outro lado fez com 

que eu escutasse aquilo o que é dito sobre a não-realização da audiência.  

                                                           
7 As audiências que não são realizadas são reencaminhadas para a Vara de origem do processo ou remarcada para 

uma nova data. O número elevado de ausências nas audiências denota certo descrédito com o tipo de procedimento 

realizado durante essas reuniões, e, certamente no contexto de uma audiência com o juiz, as partes teriam outra 

postura. 
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Em suma, na medida do possível, tentei realizar uma pesquisa de cunho etnográfico 

e incluir diversas vozes. Além da observação participante, da realização de entrevistas e analise 

do material bibliográfico sobre o campo, busquei sempre deixar claras as minhas intenções e 

limitações como pesquisador e refletir com os meus interlocutores acerca do campo pesquisado 

e das suas complexidades.  

 

Diferenças entre a mediação e a conciliação: evitando confusões 

 

Antes de prosseguir, é necessário delimitar o que é autocomposição. Ela pode ser 

definida através de duas vertentes (AZEVEDO, 2008): a bipolar (negociação), em que os 

próprios conflitantes encontram uma solução para um determinado conflito sem a ajuda ou a 

intermediação de terceiro; e aquela em que há a atuação de um terceiro, uma pessoa “neutra” 

ao conflito que auxilia as partes a encontrar uma solução negociada para a controvérsia através 

da mediação e da conciliação, a qual, em certo sentido, é oposta à lógica tradicional do sistema 

judiciário, que opera pela resolução vertical do conflito.  

Em termos gerais, a mediação e a conciliação8 são métodos de administração de 

conflitos, em que um terceiro “imparcial” ajuda as pessoas a encontrar soluções satisfatórias. O 

que diferencia uma situação de mediação e de conciliação é o tipo de conflito e o método que 

é utilizado na sua resolução. Sobre isso Warat comenta: 

 

A mediação seria uma proposta transformadora do conflito porque não busca a sua 

decisão por um terceiro, mas, sim, a sua resolução pelas próprias partes que recebem 

auxílio do mediador para administrá-lo. A mediação não se preocupa com o litígio, 

ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco tem como única 

finalidade a obtenção de um (sic) acordo. Mas, visa, principalmente, ajudar as partes 

a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas, 

culturais e sociais que determinaram um choque de atitudes e interesses no 

relacionamento das pessoas envolvidas. O mediador exerce a função de ajudar as 

partes a reconstruírem simbolicamente a relação conflituosa. (WARAT, 2004, p. 60).  

 

Em tese, essa forma de mediar conflitos seria a mais adequada para conflitos de 

relação continuada, que seriam aqueles em que as pessoas convivem por algum tempo e vão 

                                                           
8 “O conciliador exerce a função de ‘negociador do litígio’, reduzindo a relação conflituosa a uma mercadoria. 

O termo de conciliação é um termo de cedência de um litigante a outro, encerrando-o. Mas o conflito no 

relacionamento, na melhor das hipóteses, permanece inalterado, já que a tendência é a de agravar-se devido a 

uma conciliação que não expressa o encontro das partes com elas mesmas”. (WARAT, 2004, p. 60). 
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continuar se relacionando, necessariamente. Ela se diferencia do processo judicial em que não 

há (ou não haveria) a preocupação com a verdade formal, não se discute o mérito ou quem “está 

com a razão”. A proposta é ajudar as partes a entender a evolução do conflito e como elas 

podem administrá-lo. Trata-se, portanto, de uma proposta tida como bastante inovadora no 

contexto brasileiro, mas que precisa ser aplicada de forma correta, pois o Judiciário adota uma 

estrutura hierarquizante e verticalizada de administração de conflito, que é centralizada no juiz 

e o coloca como o único capaz de “descobrir a verdade real”. (MENDES, 2012).  

A intervenção do mediador em uma sessão de mediação é voltada para o 

restabelecimento de canais de diálogo entre os conflitantes através de técnicas de comunicação. 

As mais utilizadas são: 1) o resumo cooperativo: o mediador toma elementos centrais da fala 

dos mediados, percebendo os seus interesses comuns; 2) a escuta ativa: o exercício de escutar 

em profundidade tanto o dito, quanto o não dito  (essa modalidade de escuta leva em conta a 

habilidade do mediador em perceber o que está nos interstícios do conflito); 3) as reuniões 

individuais: quando necessário, o mediador pode reunir-se separadamente com um dos 

mediados a fim de colher informações importantes, que por algum motivo não são ditas na 

sessão de mediação; 4) as perguntas abertas: em contraponto com as perguntas fechadas que 

admitem como respostas apenas o “sim” ou o “não”, possibilitam um discurso sobre os aspectos 

que estão envolvidos nos conflitos. São exemplos de perguntas abertas: o que aconteceu?; 

Como você está se sentindo?; O que você faria se estivesse na situação dele(a)?; Como você 

gostaria que tivesse acontecido? Essas técnicas, como salientei, são utilizadas para restabelecer 

os canais de diálogo, o que pressupõe uma ação menos “invasiva” do mediador em relação à 

conciliação. 

Já a conciliação, segundo Almeida (2009), tem foco no acordo: todo o esforço da 

conciliação é canalizado para a construção da solução através de acordo entre os conflitantes. 

Deve atuar na satisfação própria, pois seu o resultado deve atender às expectativas individuais, 

o que não quer dizer que o interesse das duas partes possam ser satisfeitos. Promove a coautoria 

dos acordos através da intervenção direta de um terceiro que pode opinar, dar sugestões e 

pareceres legais sobre a questão. Foca ainda na assistência de apenas um profissional que na 

maioria dos casos é de formação jurídica, sendo um atendimento monodisciplinar. Sua pauta 

objetiva se centra na discussão do que as pessoas levaram a juízo e não nas questões 

relacionadas ao conflito. O ato, por sua vez, é marcado pela publicidade, já que é realizado no 

âmbito judicial.  
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A conciliação é indicada para os conflitos em que não há uma relação continuada 

entre as partes, como nos conflitos que ocorrem no trânsito, por exemplo. Dessa forma, a 

conciliação está voltada para a construção de acordos, se limitando ao fato ocorrido, o que difere 

dos casos levados à mediação, em que os conflitos são resultado de uma relação mais próxima 

entre as pessoas.  Dito de outra forma, a conciliação se diferencia da mediação por conta da 

intervenção direta feita pelo conciliador durante o processo, a qual geralmente é realizada por 

pessoas de formação jurídica (que tem conhecimento na matéria) e que em raras exceções é 

feito de forma intuitiva, sem a necessária capacitação para tal. Ademais, na conciliação o 

controle do processo está nas mãos do conciliador, ele tem maior liberdade para agir, inclusive 

na sugestão de uma solução para a questão.  

A conciliação, portanto, não é indicada para conflitos em que as pessoas tenham 

relação continuada porque ela adentra pouco nos relacionamentos, centra-se na obtenção de 

acordos, como, por exemplo, em situações de conflitos que envolvem o consumo, em que a 

questão não necessita de um aprofundamento de ordem subjetiva nas relações entre os 

conflitantes. Nesse sentido, as diferenças entre a mediação e a conciliação dizem respeito ao 

tipo de conflito que é abordado. Enquanto a primeira envolve uma relação continuada e anterior, 

a segunda, apesar da possibilidade de existência de vínculo entre os conflitantes, ele, em tese, 

não deve ser continuado. 

No caso da mediação, a intervenção é feita de forma comedida, e não há 

possibilidade de sugestões por parte do mediador, enquanto o conciliador tem uma postura mais 

propositiva durante a sessão, o que pode incluir sugestões para a resolução do conflito, cabendo 

às partes aceitar ou não. Em suma, a conciliação se volta para a lide e a mediação para o 

restabelecimento dos canais de diálogo.  

Após esse breve panorama sobre a minha inserção no campo, sobre os principais 

dilemas que enfrentei durante a produção deste trabalho e definida a diferença entre mediação 

e conciliação, passo ao debate sobre a Antropologia do Direito no Brasil, buscando 

compreender como a perspectiva antropológica se debruça sobre os processos de administração 

de conflitos e como eles ganham feições nas práticas de justiça no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 – PENSANDO A JUSTIÇA, O DIREITO E A ANTROPOLOGIA 

 

1.1 Uma breve incursão nas abordagens antropológicas contemporâneas na administração de 

conflitos  

 

Se o campo da Antropologia do Direito está consolidado, os estudos que tratam 

especificamente da “mediação de conflitos” nas sociedades contemporâneas ainda são restritos. 

Os autores que virão a seguir foram importantes na medida em que trouxeram contribuições 

para o debate na área e ajudaram na fundamentação teórica da dissertação em tela. A maior 

parte das pesquisas na área advêm do campo do Direito. Aliás, desde meados de 1990, como 

aponta Schritzmeyer (2012b), o campo da Antropologia do Direito começa a ganhar mais 

espaço nos Fóruns e Encontros Acadêmicos, passando a compor os quadros dos Programas de 

Pós-Graduação em Antropologia. O Direito, por sua vez, tem tomado a Antropologia como 

interlocutora privilegiada para o diálogo e buscado, ainda que limitadamente, a consultoria de 

antropólogos em laudos e perícias judiciais.  

Nas Ciências Sociais do Brasil já é possível perceber a importância do debate sobre 

o papel das instituições de Justiça e as suas diversas formas de administração para entender os 

conflitos sociais contemporâneos. Nesse sentido, um instigante trabalho é a pesquisa 

empreendida por Sinhoretto (2006). Em Ir onde o povo está: etnografia de uma reforma da 

justiça, a autora se debruça sobre uma política de acesso à justiça no Centro de Integração e 

Cidadania (CIC), na cidade de São Paulo, e demonstra como a forma relacional estabelecida 

entre os produtores da justiça (delegados, promotores e juízes) e os usuários do serviço era 

transpassada por separações espaciais, linguísticas e simbólicas que se distinguiam entre si e se 

apresentavam em um campo aparentemente homogêneo (o da Justiça).  Complementa que o 

campo das Ciências Sociais tem seguido duas tendências acerca dos estudos sobre a Justiça: 

uma que privilegia a investigação de temas relacionados à área cível e outra que analisa a 

emergente democratização das instituições de Justiça, principalmente nas duas últimas décadas, 

e o crescimento da criminalidade. (SINHORETTO, 2006).  

Entre os trabalhos mais recentes sobre a Antropologia do Direito, há a pesquisa de 

Doutorado de Marcela Beraldo de Oliveira (2010), que fez uma análise comparativa entre o 

Centro de Mediação de Olinda/PE e o Balcão de Direitos no Rio de Janeiro, tendo como centro 

de análise as suas dinâmicas de atendimento e como “produzem justiça”. Partindo de uma 
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incursão etnográfica nessas duas instituições, a autora mostra o descompasso entre os direitos 

que as pessoas buscam ao ingressarem com seus conflitos e o tratamento que é dado através 

dos meios autocompositivos.  

A autora mostra que há, na realidade, uma hierarquização dos conflitos, que é 

estabelecida entre aqueles que devem seguir os autos dos tribunais, como nos casos que 

envolvem valores monetários (conflitos de consumidor e/ou questões trabalhistas), e aqueles 

oriundos de conflitos familiares, que devem ser alvo de atenção desses sistemas conciliatórios, 

por supostamente produzirem uma justiça baseada no diálogo. Salienta também que essa 

concepção não é unânime entre os usuários do serviço, para quem o desfecho do processo 

proporcionaria um resultado mais próximo do desejado. De certa maneira, afirmando que os 

meios autocompositivos ainda não fazem parte da nossa cultura jurídica.  

A pesquisa realizada por Daniel Simião (2015), As donas da palavra; gênero, 

justiça e a invenção da violência doméstica em Timor Leste ilustra um caso interessante para 

pensar a judicialização dos conflitos. Partindo de uma perspectiva etnográfica, o antropólogo 

busca entender como se dá o processo de transformação de uma sensibilidade jurídica voltada 

às resoluções alternativas de disputas para um regime de punição judicial ocidental. De um 

lado, o regime jurídico que entre os timorenses era considerado como tradicional, e que fazia a 

mediação de conflitos de forma a respeitar a ordem coletiva (nunca individual), entrava em 

conflito com uma lógica punitiva, trazida pelo sistema jurídico do “colonizador”, no caso, o 

civil law trazido de Portugal.  

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido por órgãos internacionais, como a ONU e 

agências governamentais, implantavam concepções de justiça e crime que eram alheias aos 

meios jurídicos “tradicionalmente” adotados pelos timorenses, provocando a invenção da ideia 

de violência domestika como um problema a ser resolvido, tal qual demonstra o autor. A forma 

de resolução que implicava uma restituição de forma coletiva não era abarcada pelo sistema 

judicial ocidental imposto no Timor-Leste e vice-versa. Sua pesquisa me ajudou a pensar o meu 

campo, pois possibilitou perceber que as versões oficiais e não oficiais de resolução de conflitos 

podem ter nuances distintas e até mesmo coexistir. Mostrou ainda como a sensibilidade jurídica9 

                                                           
9 A sensibilidade jurídica é um conceito do antropólogo Clifford Geertz (2003). Através de pesquisa etnográfica 

em três sociedades distintas (malaia, indiana e islâmica), ele percebe que a compreensão da relação entre a lei, o 

fato e a norma ganham significados culturais distintos a depender do contexto, ou seja, têm a sua expressão na 

cultura em que se inserem. O conceito de sensibilidade jurídica será aprofundado nesse capítulo. 



 

35 
 

acaba por fazer parte de um jogo de construção de consensos que podem (ou não) ser admitidos 

como socialmente reconhecidos.  

No caso da pesquisa que desenvolvo, uma forma oficial de administração de 

conflitos, que já é historicamente aplicada (judicial), tem um encontro com uma forma 

“holística” de resolução de conflitos (meios autocompositivos), que de certa forma propõe o 

inverso do direito ocidental típico do civil law que está sendo implementado no Timor Leste. 

Assim, no caso da pesquisa de Simião (2015), o Estado impõe modelos de administração de 

conflitos que visam, fundamentalmente, a punição dos envolvidos nos conflitos (o que para a 

sensibilidade timorense não faz sentido). Na pesquisa que retrato o processo é o contrário: o 

Estado impõe ao sistema judicial, baseado na punição e na lógica hierárquica, um reforma na 

sua forma de administrar os conflitos cíveis e familiares, buscando meios que visam o consenso 

e a equidade entre as partes, ao menos em termos formais.  

 

1.2 Diálogos entre a Antropologia e o Direito: será que dá samba? 

 

A adoção do titulo deste subcapítulo surgiu a partir da minha inserção em campo, 

durante um intervalo entre duas audiências. Eu estava na sala de audiências do Cejusc com um 

mediador e um estagiário de Direito. Logo que terminou a sessão, começamos a conversar e o 

mediador, que também era advogado, perguntou-me o que um antropólogo faz num meio tido 

como “o do Direito”. Foi quando eu falei que minha pesquisa tinha uma perspectiva 

antropológica e daí ele perguntou: “Mas Antropologia? Será que dá?”, balançando a cabeça 

para os dois lados e esboçando no rosto uma feição de dúvida. Eu o interrompi e respondi: “Dá, 

dá muito samba!” E então tentei convencê-lo da importância do olhar antropológico para pensar 

o Direito e vice-versa. Para ele, que além de mediador era advogado, a Antropologia parecia 

algo bem distante, como se esse diálogo fosse impraticável. Para a minha surpresa, porém, o 

estagiário de Direito, que era o mais jovem da sala, disse que já tinha feito uma disciplina de 

Antropologia durante o curso e que tinha se interessado bastante pela área da Antropologia do 

Direito. Essa situação me fez refletir sobre a relação entre Direito e Antropologia e essa 

pergunta, de certo modo, orientou a estrutura da minha dissertação.  

De pronto, penso nas questões trazidas por Kant de Lima e Lupetti Baptista (2010) 

em A pesquisa empírica no Direito: obstáculos e contribuições. Nesse artigo, ambos expõem 
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as dificuldades em compreender a lógica do trabalho de campo, já que, vindos de uma formação 

eminentemente dogmática, não haviam sido “iniciados” na pesquisa empírica. Por outro lado, 

evidenciam como a Antropologia e o Direito têm modos de olhar a realidade social e métodos 

(empíricos e dogmáticos) que praticamente se chocam mutuamente. Não obstante, mais do que 

obstáculos, as possibilidades do diálogo entre os dois campos são imensamente mais amplas. 

Sobre a questão, Kant de Lima (1983) complementa: 

 

A contribuição que se pode esperar da Antropologia para a pesquisa jurídica no Brasil 

será evidentemente vinculada à sua tradição de pesquisa. Desde logo, há a advertir 

que o estranhamento do familiar é um processo doloroso e esquizofrênico que 

certamente não estão habituadas as pessoas que se movem no terreno das certezas e 

dos valores absolutos. A própria tradição do saber jurídico no Brasil, dogmático, 

normativo, formal, codificado e apoiado numa concepção profundamente 

hierarquizada e elitista da sociedade, refletida numa hierarquia rígida de valores 

autodemonstráveis, aponta o caráter extremamente etnocêntrico de sua produção, 

distribuição, repartição e consumo. (KANT DE LIMA, 1983, p. 235). 

 

Cardoso de Oliveira (2010), ao refletir sobre a aproximação entre a Antropologia e o 

Direito, coloca da seguinte forma:  

 

Se no Direito tal articulação se pauta pela necessidade de situar o caso particular no 

plano de regras ou padrões gerais, externos ao caso, que permitam equacioná-lo de 

acordo com princípios de imparcialidade, na Antropologia o objetivo seria desvendar 

o sentido das práticas locais, à luz do ponto de vista nativo, para apreender em que 

medida a singularidade do caso em tela teria algo a nos dizer sobre o universal. 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2010, 423). 

 

A aproximação entre a Antropologia e o Direito é complexa e muitas vezes 

perpassada por incompreensões dos dois lados da moeda. Essa problemática é abordada por 

Melo (2014), no artigo Direito, Antropologia e justiça em perspectiva, no qual em sua atividade 

docente com alunos do Direito e das Ciências Sociais apresenta os desafios postos na interação 

entre as duas áreas do conhecimento. O potencial interpretativo da realidade social das Ciências 

Sociais entra em choque com o mecanicismo da simples aplicação dos códigos pelo Direito sem 

maior questionamento e reflexividade, entre outras questões. Por outro lado, demonstra 

perspectivas que precisam ser abordadas: enquanto a Antropologia está comprometida com um 

nível de compreensão dos fatos, ao Direito cabe a aplicação de medidas concretas na 

administração de conflitos específicos.     
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Minha dissertação não deixa de representar parte dessas preocupações que tocam 

tanto o Direito quanto a Antropologia. A literatura antropológica desde o início da disciplina 

vem se debruçando sobre as diferentes formas de administração dos conflitos em distintas 

sociedades, e aqui pretendo contribuir com a ampliação desse debate. 

Diga-se de passagem, as primeiras reflexões da Antropologia sobre o Direito, tal 

como aponta Kant de Lima (1983), orientavam-se por uma perspectiva evolucionista, já que as 

sociedades estudadas eram entendidas como se estivessem em um nível de regras rudimentares. 

Nessa escala evolucionista, inevitavelmente, as sociedades “atrasadas” chegariam ao nível de 

“desenvolvimento” da sociedade europeia que, não por acaso, era a sociedade de origem dos 

antropólogos. Alguns problemas, contudo, estão associados a essa perspectiva, um deles é fato 

de partir de uma sociedade específica (europeia) para entender outras sociedades (ditas 

primitivas), percebendo-as como ocupando estágios inferiores da evolução humana, perspectiva 

que é criticada por vários pesquisadores, como veremos adiante.  

É nesse período que se iniciam as discussões, pela via comparativa, sobre um 

regime de contrato que não estava presente nas sociedades capitalistas. Mais especificamente, 

ressalto a contribuição de Marcel Mauss (2003), autor de Ensaio sobre a dádiva: forma e razão 

da troca nas sociedades arcaicas, escrito por volta dos anos 1920, e que se transformou em um 

marco central para o campo da Antropologia. Mauss, com base em pesquisa bibliográfica, 

amplia o debate sobre a diferença de regimes jurídicos, identificando entre os polinésios e entre 

os melanésios um regime jurídico baseado na troca recíproca de presentes e vinculado à 

obrigação moral de dar, receber e retribuir num circuito de prestações e contraprestações totais. 

Nesse contexto, Schuch (2009) assinala que a contribuição de Marcel Mauss reside, 

principalmente, em alçar o “Direito primitivo” como um contraponto ao Direito da sociedade 

ocidental, sem contudo, tomá-lo como inferior: 

 

(...) Mauss contribuiu no sentido de recolocar, dentro do direito ‘moderno’ europeu, 

questões presentes no direito das sociedades ‘primitivas’ e vice-versa. Esse olhar 

marca uma virada fundamental em relação aos teóricos evolucionistas: ao invés de 

estudar as sociedades primitivas para subordiná-las à sociedade europeia da época, 

Mauss desejava estudar os contratos primitivos também para iluminar aspectos pouco 

conhecidos de sua própria sociedade, estabelecendo uma equivalência entre o direito 

europeu e o direito primitivo. (SCHUCH, 2009, p. 52-53).   

 

A perspectiva evolucionista, que até então se resumia a uma comparação desigual 

entre o Direito ocidental e o Direito “primitivo”, ganhou novo fôlego com a incursão dos 
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antropólogos em campo. Ficou evidente que a descrição dos antropólogos evolucionistas era 

proporcional ao tipo de material que tinham acesso sobre essas sociedades e que suas 

percepções estavam baseadas no relato de viajantes e de missionários, que eram impregnados 

pelos valores morais da época. Com o início da incursão dos antropólogos ao campo, essas 

questões se tornaram mais complexas, e os relatos começaram a ser ouvidos em primeira mão. 

As vozes dos “nativos”, com suas diferentes perspectivas, começaram a se evidenciar. 

Nesse âmbito, a obra de Malinowski (2003), Crime e costume na sociedade 

selvagem, é referência fundamental e abre uma nova agenda de pesquisa. O autor parte de um 

trabalho de campo na ilha Trobriand, e procura entender como o universo das regras repercute 

na organização social e como os nativos se relacionam com lei e resolvem os seus conflitos.  

Mais recentemente, a perspectiva do trabalho de campo chega à hermenêutica 

(matriz interpretativa) através do trabalho de Geertz (2003), que elabora o conceito de 

sensibilidade jurídica em O saber local: fatos e lei em uma perspectiva comparada. A partir 

desse conceito, o autor analisa o uso de três sensibilidades jurídicas distintas e percebe que há 

inúmeras relações entre a lei e o fato, que são localmente construídas. O Direito, em suma, é 

visto como um saber local, como demonstrarei a seguir.  

 

1.3 Pluralismo jurídico e sensibilidade jurídica 

 

O contexto do Direito, no Brasil, é marcado por uma relação distante e estratégica 

entre a “letra fria da lei” e a realidade social, como indica Kant de Lima (2009). O Direito se 

distancia da realidade da maioria das pessoas, impondo normas que não correspondem à 

realidade delas. Essa distância é notória pela quase indecifrável linguagem jurídica, em que 

apenas os iniciados detêm o poder de traduzi-las. Trata-se, porém, de um distanciamento que é 

construído socialmente e que de alguma maneira a Antropologia tem contribuído para 

demonstrar e evidenciar que há uma pluralidade de formas de administração de conflitos.   

Ainda na década de 1980, Boaventura de Sousa Santos (1988) inicia uma discussão 

sobre o pluralismo jurídico, especificamente, sobre a produção jurídica não-estatal e traz uma 

nova perspectiva de entendimento do Direito, se observarmos as regras e as práticas construídas 

localmente para lidar com os conflitos. Em pesquisa realizada em 1970, buscou entender como 

se processava a adaptação do Direito formal às diversas "formas de direito", que ele chamou de 
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‘direito de Parságada’, em uma favela do Rio de Janeiro. Com essa obra, discute como a 

dinâmica da retórica jurídica ganha forma dentro de outra lógica de relação com os conflitos 

comunitários. Segundo ele, os termos jurídicos têm lugar dentro do discurso mobilizado na 

periferia, porém servem como um sistema de referência nas diferentes normas que regem as 

relações entre as pessoas. Vejamos: 

 

O direito de Parságada é um direito paralelo, não oficial, cobrindo uma interação 

jurídica muito interna à margem do sistema estatal (o direito do asfalto, como lhes 

chamam os moradores da favela, por ser o direito que vigora apenas nas zonas 

urbanizadas e, portanto, com pavimentos asfaltados).  

 

(...) as normas que regem a propriedade no direito do asfalto podem ser seletivamente 

incorporadas no direito de Parságada e aplicadas na comunidade. (SANTOS, 1988, 

p.14) 

 

E complementa:  

 

A estrutura da mediação corresponde de tal modo às necessidades argumentativas do 

discurso jurídico de Parságada que chegam a apresentar-se, como mediações, e são de 

fato adjudicações (falsa mediação). Esta correspondência é simultaneamente 

estrutural e contextual. Estrutural, porque, como está hoje amplamente documentado 

na literatura antropológica, sempre que as partes estão envolvidas em relações 

multiplexas, isto é, relações de múltiplo vínculo (opostas às relações de vínculo único 

que se estabelecem entre estranhos), a continuidade de tais relações por sobre o 

conflito tende a criar um peso estrutural cuja equilibração só a mediação se adequa. 

Isto, porque, para além do mais só a mediação pode subverter a separação entre o 

conflito processado e o conflito real, separação que domina a estrutura processual do 

direito do estado capitalista e que é a principal responsável pela superficialização da 

conflitualidade social na sua expressão jurídica. (SANTOS, 1988, p. 22-23). 

 

Nesse sentido, Boaventura entende que a mediação de conflitos parece ser o método 

mais adequado para tratar de situações de conflitos que envolvem vínculos duradouros, o que 

ele chama de “múltiplo vínculo”, pois tem como “separar o conflito processado e o conflito 

real”, isto é, permite ter clareza para ver as verdadeiras motivações dos conflitos “reais”. Por 

outro lado, indica que a crise de um modelo de Justiça baseado apenas na aplicação do “Direito 

do asfalto" faz surgir outras estratégias que instituições judiciárias têm sido obrigadas a realizar, 

principalmente no que diz respeito à gestão de conflitos no próprio sistema de Justiça, que 

apresenta um repertório de classificações que essa pesquisa busca compreender e analisar 

antropologicamente. 
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Clifford Geertz é outra referência central para entender a versão local dos fatos e da 

lei. Para o autor, em todas as sociedades existem diferentes percepções e modos distintos de 

aplicação das normas, o que ele denomina de sensibilidades jurídicas. Partindo da análise de 

três diferentes formas de entendimento do universo das regras em três sociedades, a saber, a 

islâmica, a índica e a malaia, Geertz analisa como o haqq (verdade), o dharma (dever) e o adat 

(prática), respectivamente, ganham distintos significados nessas sociedades. Seria entender 

qual a dinâmica do “como /portanto” e o "se/então” se manifestam, tendo como pano de fundo 

a ideia do direito “como uma forma específica de imaginar a sociedade.” (GEERTZ, 2003, p. 

275). Complementa: 

Aquele sentido que justiça de mencionarei mais acima – a que chamarei, ao deixar 

paisagens mais conhecidas na direção de lugares mais exóticos, de sensibilidade 

jurídica – é, portanto, o primeiro fato que merece a atenção daqueles cujo objetivo é 

falar de forma comparativa sobre as bases culturais do direito. Pois essas 

sensibilidades variam, e não só em graus de definição, também no poder que exercem 

sobre os processos da vida social, frente a outras formas de pensar e sentir (...); ou nos 

seus estilos e conteúdos específicos. Diferem, e profundamente, nos meios que 

utilizam – nos símbolos que empregam, nas estórias que contam, nas distinções que 

estabelecem – para apresentar eventos judicialmente. É possível que fatos e leis 

existam universalmente; mas sua polarização provavelmente não. (GEERTZ, 2003, p. 

261-262). 

(...) É a esse complexo de caracterizações e suposições, estórias sobre ocorrências 

reais, apresentadas através de imagens relacionadas a princípios abstratos, que venho 

dando o nome de sensibilidade jurídica. (GEERTZ, 2003, p. 325). 

 

Ao partir dessa concepção, Geertz procura entender como se processa uma forma 

diferente de entender a vida jurídica, percebida fora do mundo do ocidental, em que outras 

questões são juridicamente relevantes. Cada um dos conceitos tem a sua versão local, e a 

tentativa de Geertz é perceber as distinções que cada uma recebe. E, portanto, perceber qual o 

seu resultado naquela sociedade, trata-se de um exercício hermenêutico. Porém, não deixa de 

fazer o exercício da comparação desse sistema de entendimento das regras com aquele que ele 

chama de “nossa sociedade”. Nessa comparação, Geertz entende que as três palavras 

supracitadas estariam mais próximas do que se entende no mundo ocidental sobre o Direito do 

que regra: 

(...) nossas três palavras têm mais semelhança com a noção ocidental de ‘direito’ 

(right, recht, droit) que com a noção de ‘lei’ (law, gesetz, loi). Ou seja, o ponto central, 

comum às três, é menos relacionado com algum tipo de noção de ‘regulamento’, 

‘regras’, ‘injunção’ ou ‘decreto’ e mais próximo a um outro conceito, ainda pouco 

nítido, que representaria uma conexão interna, original e inseparável, entre aquilo que 

é ‘próprio’, ‘adequado’, ‘apropriado’ ou ‘condizente’ e o que é ‘real’, ‘verdadeiro’, 
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‘genuíno’, ou ‘autêntico’; entre o ‘correto’ de um ‘comportamento correto’ e o 

‘correto’ de ‘entendimento correto’. (GEERTZ, 2003, p. 280-281). 

 

A forma como os fatos são considerados em cada um desses casos tem a ver com o 

tipo de regra local, e como ela se manifesta na prática, tendo em vista o contexto cultural em 

que ocorrem. No caso mulçumano, há uma preponderância das formas orais de produção da 

justiça, em detrimento de uma produção da evidência a partir dos autos do processo 

(comparando com a forma ocidental). As questões jurídicas são apresentadas ao qãdi, e o 

“julgamento” é feito a partir do testemunho falado, e os mulçumanos não fazem a separação 

entre o fato e a lei. A atividade jurídica, de certa maneira, busca tornar cada vez mais nítida a 

relação entre a lei e o fato. Segundo Geertz: “A adjucação muçulmana não envolve 

simplesmente a conexão de uma situação empírica a um princípio jurídico, esses dois elementos 

já nascem juntos.” (2003, p. 284). Geertz afirma que esse procedimento tem sido transformado 

através da interação com os mecanismos ocidentais de resolução de conflitos e que esses 

tribunais locais tem se dedicado aos conflitos familiares.  

Posteriormente, o autor analisa o Direito índico e o termo dharma, que tem diversos 

significados (um deles está relacionado com a noção de direito ocidental, e se aproxima da 

noção de obrigação). O rei através da sua ação adjucatória tem por obrigação  manter o 

equilíbrio cósmico. Uma marca da sensibilidade jurídica índica é o lugar ocupado na posição 

social na interpretação dos fatos e das normas que serão aplicáveis: “(...) o que mais distingue 

a sensibilidade jurídica índica das outras é que, nessa sensibilidade, o direito e a obrigação 

são considerados como relativos à posição na ordem social, e a posição social é definida 

transcendentalmente”. (GEERTZ, 2003, p. 297). A terceira sensibilidade, a malaia, é entendida 

por Geertz através dos diferentes usos da palavra adat, de origem árabe. Ela estaria mais 

próxima do que no ocidente se chamaria de “etiqueta”. As decisões a partir dessa sensibilidade 

jurídica são tomadas em conselhos locais.  

Desse modo, a preocupação central é aproximar pontos de vista, dando uma 

aparência de unanimidade às questões. A intenção de Geertz, ao propor uma incursão nas 

sensibilidades jurídicas não-ocidentais, não se resume ao simples ímpeto comparativo, e sim, 

ao exercício de entender como a distinção entre fatos e leis (e até mesmo a não-distinção), 

processa-se de forma local. 
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Uma crítica ao trabalho de Geertz pode ser encontrada no texto Comparação e 

interpretação na antropologia jurídica, de Luís Roberto Cardoso de Oliveira (1992), que 

apresenta alguns problemas que transpassam a análise de Geertz, tais quais:  

 

Do meu ponto de vista há basicamente dois problemas com o programa de Geertz: (1) 

limitando os objetivos da comparação à tradução cultural, o autor retrocede a uma 

abordagem conservadora do significado e do entendimento, a qual evita, a priori, 

qualquer engajamento sério na crítica; (2) parando a análise do equacionamento entre 

os se-assim(s) e os então-portanto(s) no nível da dimensão ‘situacional’ do contexto 

– a qual tematiza as características das situações típico-ideais –, o modelo de Geertz 

não permite uma compreensão abrangente das ‘sensibilidades jurídicas’ cuja 

‘descrição densa’ ele pretende realizar. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1992, p. 30-31). 

  

Uma das críticas diz respeito à forma como Geertz chegava aos seus achados, 

partindo de casos-problemas, sem aprofundar a perspectiva dos envolvidos nos conflitos e sem 

observar os problemas da tradução cultural. Para Luís Roberto Cardoso de Oliveira era como 

se algo não tivesse sendo dito para o leitor. O segundo problema residiria no tímido fôlego 

alcançado com a descrição densa, que necessitaria de maior aprofundamento nas questões que 

os envolvidos enfrentavam. Ao que parece, o autor estaria interpretando os fatos como a única 

maneira de lidar com as situações, delimitando isso ao que chama de sensibilidade jurídica, de 

acordo com Luís Roberto Cardoso de Oliveira.   Este, no artigo A dimensão simbólica dos 

direitos e análise de conflitos (2010), também resgata a noção de sensibilidade jurídica proposta 

por Geertz, colocando que ela não se adequa ao caso brasileiro, quando diz:  

 

Neste sentido, tenho uma visão um pouco diferente da de Geertz, cujo texto sobre o 

tema tem tido grande repercussão no Brasil (Geertz, 1998). Além de caracterizar o 

direito como um saber local, contextualizado, ainda que (pelo menos no ocidente) 

tenha fortes pretensões universalistas, Geertz desenvolve sua reflexão comparativa a 

partir da articulação entre fato e lei, ou direito, em diferentes tradições jurídicas (a 

anglo-americana, a islâmica, a indiana, e a malaia). Partindo da tradição anglo-

americana, da Common Law, o autor identifica na prática dos juristas ocidentais uma 

forte preocupação com a elucidação dos fatos, o que não seria bem o caso no contexto 

do Direito brasileiro. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2010, p. 452). 

 

Comparando com o sistema judiciário formal brasileiro, que prioriza os aspectos 

legais e aplica a lei de forma fria, os aspectos morais que estão envolvidos nos conflitos não 

são sequer mencionados, o que coloca em risco a ideia de equidade, trabalhada por Luís Roberto 

Cardoso de Oliveira (2002). Geralmente, nos processos judiciais formais as relações 
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conflituosas tendem a se tornar cada vez mais complexas e são postergadas, não resolvidas. Os 

métodos autocompositivos, portanto, têm sido alardeados como adequados à gestão dos 

conflitos. Nessa perspectiva, denuncia como, no caso brasileiro, há preponderância no peso das 

argumentações, da construção do fato jurídico feito pelos advogados em relação aos fatos em 

si. A formação dos advogados voltada para a construção do fato jurídico e da lide processual é 

um argumento a ser analisado no próximo tópico. 

 

 1.4 A cultura jurídica brasileira: reflexões sobre o nosso modo de fazer justiça 

 

A proposta deste tópico é refletir acerca da contribuição de antropólogos para 

pensar a estrutura hierárquica do sistema de Justiça no Brasil, partindo, principalmente, das 

discussões trazidas por Roberto DaMatta (1997), Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2002) e 

Roberto Kant de Lima (1999, 2009). Como eles demonstram, para entender o processo de 

transformação da esfera judiciária é necessário fazer o caminho de volta e conhecer o contexto 

de formação e, por meio de uma sociologia das práticas brasileiras, compreender como a Justiça 

é aplicada e distribuída no Brasil, incidindo diretamente na construção (ou desconstrução) da 

própria cidadania. Evidenciam também como o sistema judiciário brasileiro tem caráter 

fortemente hierárquico, normatizador e legalista.  

Desse modo, é importante perceber as diversas nuances que permeiam a nossa 

relação com a lei. Roberto DaMatta (1997) investe sua atenção em como lidamos com a 

igualdade, a autoridade, o respeito, a consideração e a hierarquia a partir da análise do uso da 

frase: “Você sabe com quem você está falando?” e fundamenta toda uma discussão no campo 

da antropologia jurídica a partir dessa expressão.  

O autor aponta que o uso dessa expressão indica um aspecto autoritário presente na 

forma de resolução de conflitos que teimamos em negar ou até mesmo esconder: “É que a 

expressão remete a uma vertente indesejável da cultura brasileira. Pois o rito autoritário indica 

sempre uma situação conflitiva, e a sociedade brasileira parece avessa ao conflito.” 

(DAMATTA, 1997, p.189). A metáfora também aparece em situações em que é necessário 

demarcar um lugar social, por alguém que não está recebendo a sua devida e esperada atenção 
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como pessoa10 na interação social. O fato ocorre quando numa situação entre iguais ou entre 

desiguais, a hierarquia é posta em risco, e cabe aos participantes fazer com que cada coisa esteja 

“em seu lugar”.  

Esse tipo de abordagem nos informa, portanto, como os marcadores sociais têm 

relevância no contexto brasileiro a despeito de orientações normativas que valorizam a ideia de 

igualdade entre todos. Isto é, é importante entender quais são as regras que ordenam as relações, 

e, nesse sentido, perceber como ela é atualizada na passagem do indivíduo para a pessoa, o que 

é marca predominante de uma peculiar noção de público que encobre (ou revela) a contradição 

entre as noções de indivíduo e pessoa no Brasil. “Ora, o que o estudo do ‘sabe com quem você 

está falando?’ permite realizar é a descoberta de uma espécie de paradoxo numa sociedade 

voltada para tudo o que é universal e cordial, a descoberta do particular e do hierarquizado.” 

(DAMATTA, 1997, p. 192).  

 

O ‘sabe com quem está falando?’ – e podemos dizer isso sem receio de cometer um 

curto-circuito sociológico – é um instrumento de uma sociedade em que as relações 

pessoais formam o núcleo daquilo que chamamos de ‘moralidade’ (ou ‘esfera moral’), 

e tem um enorme peso no jogo vivo do sistema, sempre ocupando os espaços que as 

leis do Estado e da economia não penetram. A fórmula ‘sabe com quem está falando?’ 

é assim, uma função da dimensão hieraquizadora e da patronagem que permeia nossas 

relações diferenciais e permite, em consequência, o estabelecimento de elos 

personalizados em atividades basicamente impessoais. (DAMATTA, 1997, p. 202-

203).  

 

(...) É como se tivéssemos duas bases por meio das quais pensássemos o nosso 

sistema. No caso das leis gerais e da repressão, seguimos sempre o código burocrático 

ou a vertente impessoal e universalizante, igualitária do sistema. Mas no caso das 

situações concretas, daquelas que a ‘vida’ nos apresenta, seguimos o código das 

relações e da moralidade pessoal tomando a vertente do ‘jeitinho’, da ‘malandragem’ 

e da solidariedade como eixo de ação. Na primeira escolha, nossa unidade é o 

indivíduo; na segunda, a pessoa. A pessoa merece solidariedade e um tratamento 

diferencial. O indivíduo, ao contrário, é sujeito da lei, foco abstrato para quem as 

regras e a repressão foram feitas. (DAMATTA, 1997, p. 226-227). 

 

Pensar a hierarquia na sociedade brasileira, aliás, é um mote importante para a 

investigação sobre o sistema de Justiça no Brasil e tem impacto direto na pesquisa ora proposta. 

Afinal, demonstra como, embora a lei seja pensada como um traço universal, torna-se particular 

a cada caso específico. Ou seja, quando se faz a passagem para o mundo das práticas, é a noção 

de pessoa que é evidenciada, o que revela o paradoxo de uma legislação amparada na ideia de 

                                                           
10“A noção de pessoa pode então ser sumariamente caracterizada como uma vertente coletiva da individualidade, 

uma máscara colocada em cima do indivíduo ou entidade individualizada (linhagem, clã, família, metade, clube, 

associação, etc.) que, desse modo, se transforma em ser social.” (DAMATTA, 1997, p. 231). 
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indivíduo e cujas práticas se norteiam pela noção de pessoa. Essa perspectiva “pessoalizada” 

pode ser notada quando um advogado em um processo de uma Vara de Família, por exemplo, 

precisa saber quem é o juiz em que o “processo caiu” para saber como ele julga e, assim, ter 

sucesso na defesa do seu cliente. Na prática, temos um sistema de justiça que, em tese, deveria 

ser impessoal (a lei é igual para todos), mas se manifesta de forma particular e relativizada em 

cada caso, dependendo das pessoas e do capital simbólico que possuem.11   

Além disso, como bem salienta DaMatta (1997), no Brasil temos um certo 

descrédito em relação à noção de indivíduo em detrimento da noção de pessoa (embora 

estejamos referenciados por essas duas noções na administração de conflitos). Na maioria das 

vezes, é como se a noção de indivíduo – uma entidade despersonalizada e universal – não tivesse 

lugar em um universo familiar, da casa. Em muito dos casos é percebida como: “(...) um 

sinônimo e expressão cotidiana de egoísmo, um sentimento ou atitude social condenada entre 

nós” (Idem, p. 241). A noção de pessoa, por outro lado, marcaria uma outra ênfase: “(...) Num 

sistema de pessoas, todos se conhecem, todos são ‘gente’, todos se respeitam e nunca 

ultrapassam seus limites.” (idem, p.241). Nesse sentido, o indivíduo toma proporções mais 

perceptíveis no momento em que trafega no terreno da lei. A lei, por outro lado, não chega para 

a “pessoa”, aqueles considerados os “bem-nascidos”, que gozam de contatos pessoais e de 

capital simbólico. O indivíduo é aquele que pode ser regulado pela lei, a pessoa é aquela que 

sabe “driblar” a lei a seu favor.  

 

No sistema social brasileiro, então, a lei universalizante e igualitária é utilizada 

frequentemente para servir como elemento fundamental de sujeição e diferenciação 

política e social. Em outras palavras, as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca às 

pessoas; ou melhor ainda, receber a letra fria e dura da lei é tornar-se imediatamente 

um indivíduo. Poder personalizar a lei é sinal de que se é uma pessoa. (DAMATTA, 

1997, p. 246).   

 

A personalização como uma marca de distinção, portanto, torna-se uma 

característica daqueles que podem modelar a lei a seu favor. Recorre-se ao indivíduo para se 

aplicar a lei e à pessoa, para fugir dela. É o que DaMatta vai chamar de “jeitinho”, uma forma 

de burlar o princípio da igualdade para todos, sendo que a tradição jurídica brasileira tem sido 

                                                           
11 As diferentes formas de uso da igualdade, portanto, variam de sociedade para sociedade. Numa perspectiva 

comparada, no caso dos EUA, o uso da frase ‘Você sabe com quem você esta falando?’, segundo DaMatta (1997) 

é feita de forma a manter ou reestabelecer a igualdade entre todos (Who you think you are? – Quem você pensa 

que é). Ou seja, no contexto americano, a proposta é a reafirmação da igualdade e não da hierarquia.   
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pautada por esse viés: são os aspectos morais em que os indivíduos estão envoltos, e o lugar de 

pessoa (ou não), que importam para “vencer” uma disputa judicial.  

Por outro lado, os problemas do sistema de Justiça não são de hoje e se arrastam 

secularmente. Sua construção faz parte de um processo social mais amplo que se assenta, no 

Brasil, na ideia de hierarquia e se concentra na valorização do argumento de autoridade. Aliás, 

para Kant de Lima (1999), uma das facetas do sistema de Justiça brasileiro12 é a produção de 

verdades judiciárias em que “(...) predomina o embate escolástico de teses opostas, em que 

apenas uma deve ganhar, por ter saber mais autoritativo do que a outra. Vale o argumento de 

autoridade, em prejuízo da autoridade dos argumentos”. (KANT DE LIMA, 1999, p. 25). 

Nesse sentido, como é possível pensar no processo de administração de conflitos valendo-se 

não de uma perspectiva hierárquica e normativista, mas fundamentada na ideia do ganho mútuo 

e do diálogo entre as partes como propõem os métodos de conciliação e de mediação dentro do 

Judiciário?   

Antes de prosseguir, contudo, vale a pena buscar compreender como se dá o 

processo de formação do saber jurídico e como esse saber é distribuído no Brasil. Como mostra 

Kant de Lima (1999), no texto Ensaios de Antropologia do Direito, é necessário entender como 

o saber jurídico é produzido e reproduzido nas faculdades de Direito, pois isso interfere 

diretamente no modo de atuação de quem irá administrar os conflitos judicialmente. Como 

indica o autor, o saber jurídico é altamente especializado e sua formatação está orientada para 

as normas e não para a compreensão da realidade social.  

 

O saber [jurídico] assim produzido será a base na qual se fundamentarão leis, 

regulamentos, sentenças e acórdãos judiciais, pareceres e projetos políticos, inclusive 

aqueles de ordem constitucional, assim como a chamada doutrina – princípios básicos 

que orientam a prática supostamente técnico-jurídica. Mas também será a base em que 

serão exercidas atividades ‘extrajudiciais’, como as policiais, de serviços públicos e 

particulares, de associações e organizações particulares, consciente ou 

inconscientemente. A forma de instituição desse saber implica aparente 

distanciamento formal da realidade social, que tem que ser atingida por sucessivas 

operações de redução lógica a suas configurações normativas. É a realidade que se 

deve adaptar, em cada caso, ao Direito. O que nos coloca diante da legitimidade dos 

processos de constituição dessas representações. Cabe a nós antropólogos explicitar 

                                                           
12 Enquanto na tradição da common law nos EUA há uma preocupação com a autoridade do argumento, segundo 

Kant de Lima (2009): “(...) Nos Estados Unidos, a opção tanto jurídica como acadêmica é pela literalidade, como 

se a retórica consistisse em falar como se escreve e não devesse seduzir, sob pena de dar pretexto a que se pense 

que o orador não possui fatos suficientes para sua demonstração. Se aqui o argumento da autoridade, que 

pessoaliza e hierarquiza a origem da citação, dá peso e importância diferenciados ao argumento, onde, como que 

por um passe de mágica, os facts são considerados como que ‘naturalmente’ autodemonstráveis.” (KANT DE 

LIMA, 2009, p. 218).  
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os mecanismos que informam as regras de operação desse saber. (KANT DE LIMA, 

1999, p. 238-239).    

 

Ao refletir sobre o campo, Schritzmeyer (2012b), debruça-se sobre a constituição 

da área da Antropologia do Direito no Brasil e enfatiza que as primeiras escolas de Direito, 

ainda no século XIX, estavam impregnadas com o pensamento positivista, em que a regulação, 

a ordem e o evolucionismo social “ditavam as regras” da prática jurídica. Essa ordem era 

acessada unicamente por uma elite burocrata e privilegiada, que tinha acesso ao universo da 

interpretação e da aplicação da lei, voltada para o “controle” dos socialmente “desajustados” e  

"atrasados". Essa concepção elitista e pouco popular das regras que moldam o Direito se 

mantém no Brasil, prova disso é a frequência do uso da frase: “Eu vim aqui procurar os meus 

direitos” pelas pessoas que procuram o judiciário no Brasil.13 

Além dessa relação de continuidade, em que a lei é aplicada desigualmente para os 

considerados desiguais, Kant de Lima também evidencia como as práticas inquisitoriais 

permanecem na produção da justiça, independente da ordem jurídico-político-constitucional 

vigente14. Isto é,  

(...) no Brasil, desde o período colonial vigem procedimentos de descoberta da 

verdade, nos casos de infrações penais, compatíveis com os procedimentos 

eclesiásticos de ênfase inquisitorial, independentemente da ordem jurídico-político-

constitucional. A associação ibérica do crime ao pecado, portanto, ainda é a base não 

só do nosso processo de punição, mas, principalmente, de nosso processo de 

descoberta de fatos. (KANT DE LIMA, 2009, p. 128).   

 

Afirma que, após a independência, o Brasil teria adotado por algum tempo o modelo 

penal inglês (jury), como primeiro código do processo do Império, em que o julgamento da 

culpa do acusado seria realizado entre pares. Esse formato foi considerado, tanto por liberais 

quanto por conservadores uma forma “muito moderna” para julgamento no nosso país, devido 

à desigualdade de fato entre acusados e acusadores. A partir daí, o modelo foi reformulado para 

                                                           
13 Diferente de países que têm outras tradições jurídicas, como a common law, em que as leis são frutos dos 

costumes locais, elas não necessitam de códigos para serem decifradas, as leis são explícitas e de conhecimento 

geral, tal como aponta Kant de Lima (2009). 
14 Esses procedimentos de descoberta da verdade no Brasil, aliás, assumem um caráter distinto de outros países 

que têm tradições (ou heranças) jurídicas distintas. No caso do sistema americano, a solução do conflito é quase 

sempre fruto de uma negociação entre o acusado, a promotoria e a polícia. “Contrariamente ao do Brasil. O sistema 

de controle social dos Estados Unidos se apresenta baseado no pressuposto da origem ‘local’, ‘popular’ e 

democrática’ da lei e do seu sistema de produção da verdade e resolução de conflitos por negociação e 

arbitragem. Assim, o campo de direito tem no trial by jury system e na plea bargainng sua principal instância de 

legitimação e consagração”. (KANT DE LIMA, 2009, p.162).  
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unir o inquérito judicial acusatorial ao inquérito policial inquisitorial,15 que se estende às 

práticas contemporâneas. (KANT DE LIMA, 2009).  

Portanto, o modelo ibérico-católico é uma base fundamental na produção da justiça 

no Brasil. Esse modelo relaciona o crime ao pecado e administra os conflitos de duas formas: 

em primeiro lugar, aos crimes considerados leves busca-se a conciliação forçada, no intuito de 

abafar os conflitos; aqueles considerados graves devem ser punidos de forma exemplar, sempre 

no intuito de restabelecer a ordem, purificar e manter a harmonia social. Cabe, portanto, ao 

sistema judiciário e policial a manutenção da ordem social. O Direito, assim, é uma proposta 

extremamente moralizante, em termos gerais.  

Por outro lado, no Brasil, os critérios adotados para se chegar à verdade dos fatos 

ilustram outra faceta da formação da cultura jurídica brasileira. Kant de Lima (2009) aponta 

que a verdade dos fatos é descoberta por “revelação”, baseada em provas (que podem ter origens 

diversas, inclusive através de métodos desumanos, como a tortura, uma prática largamente 

adotada em inquéritos policiais) que são apresentadas ao júri (quando se trata de crime de 

morte) e que em nenhuma hipótese pode negociar a culpa com o acusado. O modelo brasileiro 

se contrapõe àquele adotado na common law, em que os indivíduos são tratados de maneira 

igual, em que a barganha (negociação) é sempre buscada e nos quais os jurados podem discutir 

os fatos para chegar a um consenso sobre ele.  

Contudo, em uma sociedade de desiguais, como a brasileira, o princípio da 

igualdade formal perante a lei surge para compensar essa desigualdade de fato16, e é visto como 

se bastasse para resolver os problemas estruturais. Quer dizer, o fato do sistema jurídico 

considerar “todos iguais perante a lei” não se concretiza em termos práticos, pois os padrões 

jurídicos de aplicação e distribuição da justiça são muito desiguais. O nosso modelo de 

sociedade é o piramidal, centrado no juiz. Enquanto uma distinta minoria ocupa os altos 

escalões e possui o poder de interpretar a lei, uma expressiva maioria que está na base da 

                                                           
15 Para Kant de Lima (2009) o inquérito policial é uma fase da investigação policial conduzida pela autoridade 

policial e supervisionada pelo Judiciário e pelo Ministério Público, em que os acusados de determinado crime são 

investigados (que pode ocorrer até mesmo de forma confidencial) para que sejam apurados os indícios que podem 

ser levados à etapa posterior, o processo judicial. O que ocorre é que, no Brasil, essa investigação tem feições 

inquisitoriais e age, na maioria dos casos, através de coação. Ou seja, a polícia investiga adjudicando de forma 

antecipada o possível criminoso. E, por sua vez, cabe ao sistema de justiça através do processo judicial acusatorial 

a absolvição ou a condenação do acusado.  
16 Sobre esta questão, vale recorrer a Kant de Lima (2009): “A função compensatória do Estado, portanto, não é 

uma promoção da igualdade para que as partes administrem seus conflitos em público, mas é vista como uma 

incorporação da desigualdade na fórmula jurídica de administração de conflitos em público.” (KANT DE LIMA, 

2009, p. 270). 
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pirâmide nem sequer tem acesso ao universo da decodificação das leis. A posição do sujeito na 

hierarquia, portanto, influencia diretamente na forma de aplicação do ordenamento jurídico e 

na distribuição da justiça no Brasil, em cada caso. Tal como afirma Kant de Lima (2009):  

 

Nossa cultura jurídica, como apontei, caracteriza-se pela valorização do saber 

esotérico, dogmático e situado em níveis superiores das camadas sociais. Não é por 

acaso que sobram as vagas para juízes, que permanecem vazias apesar da realização 

de sucessivos concursos públicos, cujo ethos excludente só faz reafirmar a valorização 

positiva dos saberes apropriados particularizadamente: aquilo que todos sabem de 

nada serve. (KANT DE LIMA, 2009, p. 249).  

 

O afastamento do “cidadão comum” do universo das regras, por outro lado, faz com 

que o ordenamento jurídico não seja algo conhecido por todos e ele tem sido apropriado de 

forma particularizada por uma minoria. Por isso é tão comum ouvir que as pessoas “devem à 

justiça” ou que elas “pagam a pena na prisão”, de certa forma, naturalizando toda essa 

desigualdade vigente. Tal como entende Kant de Lima (2009):  

 

Assim, leis, regras e normas são vistas pela sociedade brasileira como algo externo 

aos indivíduos, que, longe de os protegerem, os ameaçam, pois sua aplicação depende 

de interpretação particularizada, cujos resultados são sempre imprevisíveis, porque 

são distribuídos formalmente de maneira desigual. (KANT DE LIMA, 2009, p. 281). 

 

Em suma, a nossa herança jurídica advém da burocracia colonial portuguesa, 

baseada na tradição ibérico-católica, em que o crime se confunde com o pecado, e a lei está 

associada à obrigatoriedade da punição e a culpabilização dos infratores, considerados 

desiguais. A lei, por sua vez, ao invés de proteger o indivíduo, é um instrumento de opressão 

para grupos poucos privilegiados em termos simbólicos e materiais. Por isso, a lei costuma ser 

uma garantia para aqueles que têm recursos para pagar um bom advogado e assim ser melhor 

representado. Por outro lado, há aqueles que estão à margem desse sistema e para esses cabe a 

repressão dos conflitos feita pela polícia e se materializa na condenação judicial pelo juiz. 

Ademais, como propõe Cardoso de Oliveira (2002), as dimensões simbólicas 

existentes nos processos judiciais (ou o que o autor chama de ofensa moral) não costumam ser 

problematizadas. Como aponta o autor, são os aspectos morais que importam quando 

acionamos os sistemas de justiça, mas essa dimensão é constantemente silenciada pelos 

operadores do Direito. Complementa: 
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(...) além de apontar esta limitação das audiências judiciais, minha pesquisa indicava 

também uma dimensão importante das pequenas causas, a qual era sistematicamente 

excluída da atenção do juiz nas sessões do Juizado. Estou me referindo à percepção 

das partes de que seus componentes as haviam tratado de maneira inaceitável, ou que 

as haviam insultado em algum momento ao longo do processo que desembocou na 

formalização da causa no Juizado. Apesar de encontrarem dificuldade para verbalizar 

ou para articular uma demanda legal que contemplasse uma reparação para a 

respectiva ofensa ou agressão, em muitos casos esta talvez tivesse sido a principal 

motivação para levar adiante a disputa. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002, p. 35). 

 

Continua:  

 

Uma das características dos juizados especiais de Pequenas Causas nos EUA é o fato 

de que em uma parcela significativa das disputas que lhe são encaminhadas o cerne 

do conflito não é de ordem legal, mas sim do que seria mais adequado definir como 

questões de natureza ético-moral. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002, p. 31). 

 

(...) Casos como este me levaram a identificar um padrão de disputas que seriam 

interpretado de maneira inapropriada e decididos de forma inadequada, no âmbito das 

audiências judiciais, na medida em que o problema entre as partes não podia ser 

diretamente traduzido na (ou sancionado pela) linguagem do direito e das leis. (idem, 

p. 35). 

 

O autor, portanto, está se referindo a um problema que atravessa a prestação 

judiciária no Brasil, que é a desconsideração ao conteúdo moral que integra os conflitos que 

vão ao judiciário. Seus estudos têm demonstrado que a noção de insulto moral tem um papel 

central na dimensão dos conflitos quando são esses os motivos acionados pelas partes que 

procuram resolver conflitos no âmbito judiciário, e esse aspecto precisa ser considerado para 

que o conflito seja resolvido em termos não meramente formais. Pontua, porém, que há uma 

desconsideração sistemática do conteúdo moral dos conflitos no âmbito tradicional do sistema 

de Justiça brasileiro. Nesse sentido, define o conceito de insulto moral como “(...) uma agressão 

objetiva a direitos que não pode ser adequadamente traduzida em evidencias materiais; sempre 

implica uma desvalorização ou negação da identidade do outro.” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 

2008, p.136).  

Cardoso de Oliveira (op. cit) amplia a discussão e evidencia como os operadores da 

Justiça não têm levado em consideração o conteúdo moral das questões, o que compromete a 

resolução dos conflitos por eles apenas administrados. Segundo ele, o sistema de Justiça tem se 

preocupado com a aplicação da lei a cada caso, mas as motivações, que são de ordem subjetiva, 

desaparecem sob as linhas indecifráveis dos autos e diante do processo de redução dos fatos a 
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termos. Essa tese tem se fortalecido com o conteúdo empírico explorado em pesquisas de 

Antropologia do Direito e, especialmente, nos estudos sobre mediação judicial. 

Diante dessa perspectiva, Cardoso de Oliveira (2004) propõe que os processos 

judiciais devam ser entendidos através de três dimensões temáticas, quais sejam: 

 

A dimensão dos direitos vigentes na sociedade ou comunidade em questão, por meio 

da qual é feita uma avaliação da correção normativa do comportamento das partes no 

processo em tela. (2) a dimensão dos interesses, por meio do qual o Judiciário faz uma 

avaliação dos danos materiais provocados pelo desrespeito a direito e atribui um valor 

monetário como indenização à parte prejudicada, ou estabelece uma pena como forma 

de reparação; e (3) a dimensão do reconhecimento, por meio da qual os litigantes 

querem ver seus direitos de serem tratados com respeito e consideração sancionados 

pelo Estado, garantindo assim o resgate da integração moral de suas identidades. 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004, p. 127). 

 

É justamente a terceira dimensão que é deficitária de uma devida atenção pelo 

sistema de Justiça, por não conseguir reduzir a termo um fato (uma ofensa moral) que não pode 

ser caracterizado como um direito a ser restituído pela Justiça. Ressalta ainda que essa 

orientação já está presente, sobretudo, nos Juizados Especiais, por exemplo, que vão buscar 

estabelecer um consenso entre as partes e buscar que as decisões sejam equânimes para todos 

envolvidos em uma disputa.  

Não obstante, até que sentido temos conseguido implementar essas práticas? Como 

demonstra Moreira-Leite (2003), os Juizados Especiais no Brasil, paradoxalmente, não têm se 

afastado muito desse modo de produção da justiça pessoalizado, hierárquico e desigual. 

Vejamos suas conclusões: 

 

Nesta perspectiva, a criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas ou 

simplesmente Especiais Cíveis, em nossa organização social, não revelou uma nova 

sensibilidade jurídica, porque não alterou a forma de administrar as disputas que 

continuaram a ser encaixadas no sentido adversarial de vencedor/perdedor. Na minha 

interpretação, a criação de uma audiência preliminar de conciliação não significou um 

novo tipo de justiça, mas representou a implantação de mais um tempo na Justiça, a 

audiência com o conciliador adia um pouco mais a decisão do Estado, dá mais um 

tempo ao órgão estatal para decidir a questão. (...) Esse outro tempo criado, significa 

mais um tempo para esperar, para desesperar, para manipular, para desistir, para 

protestar, para convencer, para preparar argumentos, para ganhar tempo ou para 

perder tempo. (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 138-139). 
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Nesse sentido, o discurso da resolução de conflitos via mediação ou conciliação 

surge como um terreno fértil para investigação. No entanto, esse modelo estaria apenas 

mascarando uma faceta da nossa prestação jurisdicional, que é a ideia de "desafogar" o sistema 

judiciário? Ou, de outro modo, como estão se dando as tentativas de aplicação dos meios 

autocompositivos dentro de um judiciário verticalizado, no qual as decisões decorrem da 

interpretação da lei de um sujeito (juiz), e em que os auxiliares da justiça (advogados) não têm 

preparação para atuar de forma colaborativa?  

Ainda sobre a prestação jurisdicional, vale perceber a polissemia do termo, como 

aponta Sinhoretto (2011) em Campo estatal de administração de conflitos: reflexões sobre a 

prática de pesquisa para a construção de um objeto. Para a autora, a prestação judiciária pode 

ser dividida em quatro níveis de tratamento de conflitos, variando entre si conforme o grau de 

prestígio social dos jurisdicionados. O primeiro, de alta intensidade, refere-se àqueles que 

detêm alto prestígio social, em que o acesso à justiça não é um problema, têm acesso irrestrito 

ao sistema por meio de advogados. Geralmente, esses casos ganham repercussão midiática, seus 

atores detêm todos os recursos materiais necessários para compor a lide processual. Para esses 

casos, existe justiça célere, “ela nem tarda e nem falha”.   

A segunda escala diz respeito aos conflitos de cidadãos comuns que têm um relativo 

acesso à justiça, pois ele se apresenta com uma série de dificuldades. Há fatores, sobretudo 

aqueles ligados à origem social, classe, gênero, entre outros, que operam no sentido de dificultar 

que suas demandas sejam plenamente contempladas pelo judiciário. São os mecanismos 

seletivos que Sinhoretto destaca como relacionados ao “perfil social dos envolvidos”. 

A terceira escala são aqueles conflitos que chegam ao judiciário pelas “portas dos 

fundos”,  acessando as instituições ditas inovadoras, que surgiram para corrigir os problemas 

do sistema  e têm baixo prestígio dentro do campo jurídico: os juizados especiais e as delegacias 

de polícia, onde se dá espaço para os chamados pequenos litigantes. Em geral, operam aí as 

mesmas ordens de classificação em que o lugar ocupado na hierarquia é relevante para o seu 

acesso. Sinhoretto argumenta que tais conflitos são aqueles indesejáveis ao sistema de Justiça 

e são tratados como tal, com o intuito de evitar o seu uso indevido por esses litigantes e 

“desafogar a justiça”.  

A quarta escala se refere aos conflitos que nem sequer chegam às portas da Justiça.  

Não são administrados ou o são pelas franjas do sistema, são os conflitos tratados de forma 

impessoal, os que menos contam e tornam seus atores invisíveis “(...) são os indesejáveis, os 

que não deveriam estar ali ou nem deveriam existir; aqueles, cujas demandas, se tratadas pelas 
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vias formais, congestionariam o plantão, os tribunais e explodiriam o sistema; ou ainda 

aqueles que merecem uma punição violenta ou até a morte; ou sequer merecem quinze minutos 

de atenção.” (idem, p. 36). Essa forma de tratamento dos conflitos reafirma a profunda exclusão 

que marca a sociedade brasileira. Os métodos autocompositivos, de certa forma, estão 

diretamente relacionados a esse processo e a uma proposta de “democratização da justiça”?  

O objetivo deste capítulo foi apresentar essas propostas, bem como um breve 

panorama sobre a constituição da Antropologia do Direito, evidenciando as características e as 

práticas que marcam a prestação jurisdicional no Brasil. O capítulo seguinte, por sua vez, 

versará sobre a constituição de políticas de administração de conflitos, com foco na dimensão 

legal e na forma com que os meios autocompositivos têm sido implementados nos últimos anos.  
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CAPÍTULO 2 - OS MEIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS EM 

PERSPECTIVA: COMO CONSERTAR A THEMIS COM DUREX? 

 

Apresentado o panorama teórico mais amplo da pesquisa, passo a tratar do campo 

empírico realizado, enfaticamente. De forma geral, centrei a atenção em aspectos das recentes 

mudanças ocorridas na legislação sobre os conflitos e nas implicações da (re)organização da 

administração judiciária. Em um segundo momento, apresento um breve relato acerca da 

implantação dos Cejusc no cenário nacional, com o intuito de perceber as diferenças que se 

colocam na sua realização no país. Ao final, foco minha atenção na descrição das atividades 

desenvolvidas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis 

Beviláqua ou Cejusc.   

 

2.1 O CEJUSC numa perspectiva histórica 

 

2.1.1 O desenho legal  

 

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos surgem historicamente como mais 

uma resposta ao problema da celeridade do processo judicial. Em termos legais, é a Resolução 

n.125/2010 do CNJ que define que todos os Tribunais de Justiça são obrigados a adotar os 

meios autocompositivos nas fases pré-processuais (antes da judicialização) e processuais.  

Em termos ideais, a proposta se diferencia do tipo de prestação jurisdicional feita 

pelo Judiciário, os chamados operadores do Direito, e tem na figura do juiz o ator principal na 

resolução dos conflitos em detrimento dos seus jurisdicionados, que são as pessoas comuns, 

que não costumam deter os saberes necessários dessa área. É válido ressaltar que essas práticas, 

em tese, abrem espaço para a diminuição da hierarquia do sistema de Justiça e para a produção 

de um acesso mais facilitado a ela, ainda que não seja nos moldes tradicionais de uma sentença 

judicial. A implantação desse modelo provoca mudanças e coloca novas e velhas práticas em 

confronto, em um jogo de aproximações e de afastamentos mútuos.  

Com esse novo tipo de prestação jurisdicional pretende-se valorizar também a 

autonomia dos jurisdicionados e o próprio princípio da oralidade (LUPETTI BAPTISTA, 

2007). As justificativas elencadas para a elaboração do documento dizem respeito ao acesso à 
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Justiça; à necessidade de celeridade da prestação jurisdicional; à uniformização das práticas 

consensuais já realizadas pelos tribunais; à prevenção e solução de conflitos, propondo um novo 

modelo de administração de conflitos e distribuição de justiça no país. Vejamos suas diretrizes:  

  

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos Judiciários, implica 

acesso à ordem jurídica justa e a soluções efetivas; 

  

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que 

ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito 

nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os 

que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial 

dos consensuais, como a mediação e a conciliação;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente 

de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios;  

  

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina 

em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos 

conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças;  

  

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização 

e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;  

  

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os 

serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de 

conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para 

assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada 

segmento da Justiça;  

  

CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a 

criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais 

especializados na matéria; (BRASIL, 2010, p. 1-2). 

 

A equidade entre os litigantes é outro aspecto que passa a ser considerado, pois a 

partir dos meios autocompositivos é possível assegurar uma nova forma de lidar com os 

conflitos no Judiciário, através da busca do consenso e da conciliação. Busca ainda ampliar o 

acesso da população ao campo da Justiça; dar voz às suas perspectivas ao valorizar o princípio 

da oralidade. Indica, portanto, uma nova postura em relação à participação efetiva dos litigantes, 

que passam a escolher o desfecho do caso “em pé de igualdade” e não mais a partir da decisão 

de um terceiro, o juiz.  

Há, contudo, uma dificuldade de conceitualização dos métodos adotados e de sua 

própria aplicação. Afinal, quando a normativa diz: “(...) cabe ao Judiciário estabelecer política 
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pública de tratamento adequado dos problemas e dos conflitos de interesse (...)”. Quer dizer, 

embora exista uma clara tentativa de conceituar as práticas, todas elas estão abarcadas num 

grande “guarda-chuva”, denominado de meios autocompositivos de solução de conflitos, e 

estão sendo desenvolvidas no âmbito legal. Nesse sentido, a aplicação dessas mudanças não 

está sendo realizada de forma verticalizada e hierarquizada e reiterando velhas práticas 

judiciárias?  

Nesse contexto, o CNJ admite que o sistema de Justiça precisa adequar os seus 

métodos de administração de conflitos para responder a demanda dos processos, e essa 

adequação passa pela adoção de mecanismos de solução de conflitos com ênfase nos meios 

consensuais. Note-se, contudo, como indica a Resolução, que medidas consensuais já estavam 

em curso antes da sua publicação e apresentavam o resultado esperado: diminuir a quantidade 

de processos que adentram no sistema de Justiça. A questão da eficácia também foi considerada, 

pois o aperfeiçoamento das técnicas consensuais poderia diminuir a quantidade de processos 

que adentram no sistema Judiciário.  

Outra questão que merece destaque na Resolução é a criação dos Tribunais 

Estaduais dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

(NUPEMEC)17. Este órgão é completamente novo e sem precedentes, devendo ser coordenado 

por magistrados da ativa, bem como por servidores ou magistrados aposentados. De modo geral, 

o Nupemec é responsável pelo desenvolvimento da Resolução nº 125/2010, o que inclui a 

instalação dos Cejusc nas Comarcas18, a formação dos mediadores, dos conciliadores e dos 

servidores, entre outros.  

Recentemente, surgiram outras legislações que deram amparo legal à consolidação 

dos meios autocompositivos no Judiciário: o Novo Código de Processo Civil (NCPC) (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015) e a Lei de Mediação (Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015). 

Entraram em vigor no ano de 2016, e solidificaram o terreno para que as práticas de conciliação 

e de mediação tivessem legitimidade dentro do campo pesquisado.  

                                                           
17 No caso do Tribunal de Justiça do Ceará, o Nupemec foi criado em março de 2011. 
18 De acordo com o CNJ: “A comarca corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer sua 

jurisdição e pode abranger um ou mais municípios, dependendo do número de habitantes e de eleitores, do 

movimento forense e da extensão territorial dos municípios do estado, entre outros aspectos. Cada comarca, 

portanto, pode contar com vários juízes ou apenas um, que terá, no caso, todas as competências destinadas ao 

órgão de primeiro grau.” CNJ SERVIÇO: Saiba a diferença entre comarca, vara, entrância e instância. 2016. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82385-cnj-servico-saiba-a-diferenca-entre-comarca-vara-

entrancia-e-instancia. Acesso em: 16 nov. 2016 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
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No NCPC, a mediação e a conciliação são citadas no primeiro capítulo do texto, 

sendo valorizada a solução consensual dos conflitos sempre que possível. Vejamos: “(...) § 2o 

O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos; § 3o A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.” (BRASIL, 2015, p. 1). Há que se registrar que, pela 

primeira vez, o CPC abre a possibilidade de forma explícita do uso da solução consensual de 

conflitos. No CPC de 1973, que estava em vigor, havia menções sobre a conciliação no artigo 

331, §1, e no artigo 447 e parágrafo. A Lei dos Juizados Especiais (9.099/1995) também versa 

sobre a conciliação. O fato é que a inovação trazida pelo NCPC fundamentou o terreno para 

que essas práticas pudessem se difundir. 

Sobre a questão, pude assistir a uma Conferência realizada pela Ordem dos 

Advogados (OAB), na subseção Ceará, para a instalação da primeira Comissão de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. Eu já havia escutado dos interlocutores, em diversos momentos, que 

os advogados têm sido reticentes na adoção dos métodos autocompositivos. Participar desse 

evento permitiu que eu conhecesse outras perspectivas. Entre as falas mais comuns, ouvi: “A 

mediação não irá tomar o lugar de trabalho do advogado”; “A conciliação e a mediação são 

novos mercados de atuação profissional para o advogado”; “O advogado deve ser um 

promotor da paz social”. Ou seja, são discursos que pretendem demonstrar para o advogado 

que a mediação é o melhor caminho para resolver os conflitos dos clientes e ainda é dever moral 

e profissional valorizar tais ações.  

De acordo com NCPC, no Artigo 14919, os conciliadores e os mediadores, agora, 

recebem o título de auxiliares da justiça. Os outros pontos do NCPC, em que há menção sobre 

a mediação e a conciliação judicial, estão nos artigos 165 ao 175, que delimitam a estrutura da 

mediação judicial e determinam a composição dos Cejusc. Vejamos o que diz o artigo 165 e 

seus incisos: 

 

Art. 165  Os tribunais criarão centros Judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo 

                                                           
19 Art. 149.  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 

organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 

administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias. (BRASIL, 2015, p. 33). 
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desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 

autocomposição. 

§ 1o A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo 

tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. 

§ 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo 

anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 

utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes 

conciliem. 

§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo 

anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 

comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos. (BRASIL, 2015, p. 37). 

 

O artigo acima disciplina os casos em que serão utilizados os métodos 

autocompositivos, a depender do tipo de vínculo nos casos encaminhados ao Cejusc, sendo a 

mediação indicada para conflitos que envolvam vínculos duradouros e a conciliação para 

quando não houver tais vínculos. A preocupação com o fato de evitar que os conciliadores 

assumam uma postura que force a realização de acordos é uma questão importante. Até porque 

a conciliação, por ser um método mais conhecido e anteriormente utilizado pelo Judiciário, 

carrega vícios de uso de conciliadores mais antigos, que usam a conciliação para “barrar” a 

entrada de novos processos no Judiciário. 

Os próximos artigos do Código20 norteiam os princípios da mediação e da 

conciliação: independência, imparcialidade, sigilo das informações, autonomia da vontade, 

oralidade e a decisão informada. A independência diz respeito à autonomia dos interessados, 

até mesmo na escolha dos mediadores que irão atender os casos. Sobre a confidencialidade, por 

exemplo, os conteúdos colocados em discussão nas sessões não devem ser utilizados sem 

anuência das partes em quaisquer fases do processo.  

                                                           
20Art. 166.  A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 

autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.  

§ 1o A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não 

poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. 

§ 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros 

de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da 

mediação. 

§ 3o Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à 

autocomposição. 

§ 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz 

respeito à definição das regras procedimentais. (BRASIL, 2015, p. 37). 
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A oralidade é um recurso que vem sendo utilizado no âmbito dos Juizados Especiais 

e de certa maneira pretende fazer com que os processos sejam resolvidos através do diálogo 

entre as partes. Outros temas relevantes trazidos pelo Código são o processo de cadastramento 

dos mediadores e conciliadores; a formação básica para a atuação na área; a possibilidade de 

remuneração pela atividade realizada; os casos de impedimento.  

A promulgação da Lei da Mediação (Lei n. 13.140/2015) surge como mais um 

instrumento para legitimar esse modelo. De modo geral, tem como objetivo a implementação 

da mediação em âmbito judicial. Porém, não impede a existência da mediação de conflitos em 

âmbitos extrajudiciais, como por exemplo, no caso de projetos, nesse sentido, ocorridos em 

âmbito comunitário (mediação comunitária).  

A supracitada lei regulamenta a mediação nos Tribunais de Justiça na subseção III, 

denominada Da Mediação Judicial, a saber: 

 

Art. 24.  Os tribunais criarão centros Judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-

processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição.  

 

Parágrafo único.  A composição e a organização do centro serão definidas pelo 

respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.  

 

Art. 25.  Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação 

das partes, observado o disposto no art. 5o desta Lei.   

 

Art. 26.  As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, 

ressalvadas as hipóteses previstas nas Leis nos 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 

10.259, de 12 de julho de 2001.  

 

Parágrafo único.  Aos que comprovarem insuficiência de recursos será assegurada 

assistência pela Defensoria Pública.  

 

Art. 27.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação.  

 

Art. 28.  O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta 

dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, 

requererem sua prorrogação.  

 

Parágrafo único.  Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que 

determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, 

homologará o acordo, por sentença, e o termo final da mediação e determinará o 

arquivamento do processo.  

 

Art. 29.  Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão 

devidas /custas judiciais finais. (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10259.htm
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Diante desse quadro, é possível visualizar a implantação de novas estratégias de 

administração de conflitos, visando uma solução equânime e consensual das disputas, capaz de 

diminuir a distância entre o Judiciário e o “cidadão comum”, sem, contudo, deixar de priorizar 

as atividades dos operadores “clássicos” do Direito, tais como os advogados e os juízes. Os 

primeiros como auxiliares das partes, e os segundos como protagonistas na condução dessas 

políticas dentro do Judiciário. Essa perspectiva histórica (e normativa), por outro lado, ajuda a 

entender mais sobre esse processo em termos formais e identificar as possíveis mudanças na 

gestão de conflitos. No entanto, qual a eficácia dessas novas práticas?  A seguir, faço um relato 

do atual quadro da instalação de Cejusc em nível nacional, para depois descrever a pesquisa 

empírica realizada no âmbito de Fortaleza/CE. O intuito é justamente refletir sobre essa 

configuração.   

 

2.2 O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) no cenário 

nacional: o quadro de uma politica pública em construção 

 

Como dito anteriormente, o Cejusc foi definido legalmente, pela primeira vez, na 

Resolução n.125/210 do CNJ. A partir desse momento, todos os Tribunais de Justiça do Brasil 

receberam a incumbência de utilizar os meios autocompositivos nos setores pré-processuais e 

processuais.  Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça publica anualmente um relatório 

de atividades, e no relatório do CNJ de 2015 apresentou doze diretrizes e metas de trabalho para 

os próximos anos no sistema de Justiça. Tais diretrizes trazem os indicadores do quadro das 

atividades reformadoras do CNJ e, na diretriz 6, a ênfase é posta nos meios autocompositivos 

de gestão de conflitos. Vejamos:  

 

DIRETRIZ VI: Potencializar a desjudicialização, por meio de formas alternativas de 

solução de conflitos, compartilhando, na medida do possível, com a própria sociedade, 

a responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida (BRASIL, 2015, p. 

8). 

 

De acordo com essa nova legislação, cabe aos Tribunais de Justiça iniciar a 

instalação dos NUPEMEC e, consequentemente, dos Cejusc nas Comarcas da Capital e do 

interior dos Estados. Os dados sobre os Cejusc no Brasil, contudo, ainda não são sistematizados 

de forma adequada. Nesse sentido, apresento no Quadro 1, onde se encontram os Cejusc no 

país, com base em um detalhado levantamento no site de cada tribunal de justiça feito por mim.  
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Quadro 1: 

 Levantamento de Cejusc por Estado e percentual em relação ao quadro nacional 

Estado da Federação 
Quantidade por 

Estado 

Percentual em 

relação ao quadro 

nacional 

Ceará 28 4,3% 

Rio Grande do Norte 7 1,1% 

Maranhão 17 2,6% 

Sergipe 18 2,8% 

Alagoas 2 0,3% 

Paraíba 5 0,8% 

Pernambuco 2 0,3% 

Bahia 92 14,3% 

Piauí 2 0,3% 

Amazonas 5 0,8% 

Pará 6 0,9% 

Acre 16 2,5% 

Macapá 20 3,1% 

Tocantins 15 2,3% 

Roraima 8 1,2% 

Rondônia 25 3,9% 

Mato Grosso do Sul 9 1,4% 

Goiás 34 5,3% 

Mato Grosso 34 5,3% 

Distrito Federal 16 2,5% 

Rio de Janeiro 22 3,4% 

Espírito Santo 3 0,5% 

São Paulo 95 14,7% 

Minas Gerais 71 11,0% 

Rio Grande do Sul 22 3,4% 

Santa Catarina 17 2,6% 

Paraná 20 3,1% 

Brasil 645 100% 

Fonte: Sites oficiais dos Tribunais de Justiça por Estado. Levantamento realizado pelo autor do texto até agosto de 

2016. O quadro se refere aos Cejusc já inaugurados e em funcionamento. 

 

Desde o ano de 2010, data da publicação da Resolução n.125, já decorreram seis 

anos e os Tribunais brasileiros já instalaram 645 unidades do Cejusc, tal como pode ser 

verificado no Quadro 1. Percebe-se que a política de implementação de Cejuscs do CNJ tem 

sido adotada em todos os Estados da Federação. No entanto, a estatística mostra uma 

desigualdade na distribuição entre os Estados, sendo que há uma grande concentração em três 

Estados, respectivamente: São Paulo (14,7%), Bahia (14,3%) e Minas Gerais (11%). E por outro 

lado, há Estados como Pernambuco, Piauí e Alagoas que têm 0,3% cada uma. Quer dizer, que 
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embora a implementação esteja ocorrendo, ela não corresponde de maneira satisfatória a 

demanda de processos que devem ser endereçados aos Centros Judiciários.  

De forma geral, os Cejusc são instalados dentro dos Fóruns de cada Comarca. Salvo 

em algumas exceções, podem estar em órgãos conveniados com os Tribunais, tais como as 

prefeituras, as secretarias do Estado e as universidades. Nesses casos, os conveniados estão 

submetidos aos mesmos processos exigidos pelo CNJ na instalação nos Fóruns.    

Figura 2  

Mapa de Distribuição da geográfica dos CEJUSCs, por municípios brasileiros. 

Fonte: Elaborado a partir de dados coletados nos sites dos Tribunais de Justiça por Estado. 

 

A figura 2 demonstra a distribuição dos Cejuscs em funcionamento no Brasil. 

Percebe-se que há uma distribuição mais uniforme na região Sudeste, mais especificamente na 

cidade de São Paulo e Região Metropolitana, que concentra o maior número de Cejusc. No 

entanto, entre as capitais dos estados, a cidade de Salvador é a que apresenta a maior quantidade 

de unidades. Apesar do número razoável de unidades do Cejusc, elas não foram instaladas em 

todas as comarcas e, como afirmado, essa política pública se encontra, ainda, em vias de 

implementação. A maior parte dos municípios brasileiros possui uma unidade para atender toda 

a demanda dos Tribunais, à exceção de algumas comarcas de médio e de grande porte, como as 
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capitais, por exemplo, que tem mais de um Cejusc, o que faz com que a interiorização da oferta 

desse serviço ainda não seja uma realidade na maior parte dos Estados. 

Na região Nordeste e Norte, vê-se uma distribuição desigual, em que há Estados 

com um número elevado, como no caso da Bahia, e outros com um número menor de Cejusc, 

como o Piauí, que apresenta apenas um Cejusc em funcionamento, atualmente. Entre as capitais 

com a maior concentração de unidades estão: Salvador, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

2.3 Cejusc na prática: funcionamento e cotidiano institucional 

 

De posse dessas informações, apresento parte do resultado da pesquisa etnográfica 

realizada no Cejusc do Fórum Clovis Beviláqua, na cidade de Fortaleza. O Fórum tem 75 mil 

metros quadrados de área construída, com extensão horizontal de 330 metros. É o maior edifício 

público da América Latina. Por dia, passam pelo local cerca de cinco mil pessoas, segundo 

dados do site do TJCE.  

O Cejusc funciona no primeiro andar desse Fórum, localizado no bairro Luciano 

Cavalcante, reconhecidamente um dos bairros com propriedade de maior valor do mercado. 

Nas imediações do Fórum, funcionam outras instituições de acesso à Justiça: uma Delegacia de 

Polícia, um Juizado Especial, a Defensoria Pública Estadual e dois escritórios de prática jurídica 

da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e da Faculdade Sete de Setembro (FA7) (ver mapa 

abaixo).  

Antes da criação do Cejusc, as atividades de conciliação judicial do Fórum Clóvis 

Beviláqua eram realizadas através da Central de Conciliação, que atendia ações já ajuizadas em 

Varas Cíveis e de Família. Realizava também, anualmente, a Semana da Conciliação e os 

mutirões de atendimento, envolvendo o seguro DPVAT, multas de trânsito, investigação de 

paternidade, interdição e divórcios. Com a edição da Resolução n. 125/2010 do CNJ, a Central 

de Conciliação foi transformada em Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Daí 

em diante, as atividades que já ocorriam foram expandidas, tal como será exposto no restante 

do capítulo. 

 

 

Figura 3 

Mapa de Localização do Fórum Clóvis Beviláqua e das instituições de acesso à justiça 
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Fonte: Elaborado a partir de imagem de satélite do GeoEye.  

 

 Os equipamentos em destaque na Figura 3 estão diretamente relacionados aos 

serviços prestados no Fórum, principalmente à Defensoria Pública, que presta o serviço da 

advocacia pública e da assessoria jurídica, de forma gratuita, para “pobres da forma da lei”. A 

Defensoria Pública Estadual também oferece o serviço (em processo de implementação) da 

conciliação de conflitos familiares. Bem como as Delegacias diretamente associadas ao 

trabalho jurídico do fórum, no que diz respeito ao início de processos de investigação, por 

exemplo, que podem cuminar numa sentença proferida pelo juiz. 

Os Escritórios de Prática Jurídica, por outro lado, são espaços de prática para 

estudantes do curso de Direito. De forma geral, existem algumas inciativas de políticas de 

conciliação nos escritórios de prática jurídica das faculdades que estão listadas no mapa, que 

têm sido fomentadas nos últimos anos. No caso do Escritório de Prática Jurídica da Unifor, há 

um setor de conciliação em que os estudantes e professores atendem casos de mediação 

familiar.  

Após esse breve panorama, inicio a descrição do Cejusc propriamente dita, tratando 

de sua organização interna e das principais atividades realizadas.  
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2.3.1 Descrição do local 

 

Os mediadores e os conciliadores que atuam no Cejusc são formados em técnicas 

de mediação e de conciliação através do Curso de Capacitação em Mediação e Conciliação, que 

tem carga horária de 60 horas teóricas e de 60 horas práticas. O curso é realizado pelo 

NUPEMEC, ministrado por instrutores capacitados em Brasília pelo CNJ. O módulo teórico é 

ministrado, em parte, na modalidade à distância e também através de aulas presenciais. Os 

alunos são selecionados através de Edital específico21 e há um percentual de vagas disponíveis 

para servidores do Poder Judiciário e para outros interessados. Ao concluir o módulo teórico, o 

cursista deve iniciar o estágio supervisionado nas unidades do Cejusc. Esse estágio é dividido 

em fases sucessivas: no primeiro momento, faz-se a observação das audiências como ouvinte; 

no segundo, o aluno participa como co-mediador ou como co-conciliador e, ao final, realiza as 

sessões propriamente ditas. Essa fase é acompanhada por um mediador já formado pelo curso 

e que está em atuação no Cejusc. Ao final da capacitação, o Tribunal de Justiça certifica o 

cursista como apto para exercer a atividade de conciliador e de mediador judicial nos Cejuscs. 

No Cejusc estudado, as audiências de mediação e de conciliação são realizadas por 

voluntários, exceto em alguns casos de servidores do Judiciário, que exercem a atividade como 

parte da sua carga horária. Atualmente, o Cejusc tem seis mediadores e seis conciliadores. 

Em termos gerais, o CEJUSC funciona numa sala que foi reformada, em que há a 

recepção e o setor administrativo, além de uma área de uso comum. Há, ainda, três salas 

fechadas, que pertencem a essa estrutura e que são separadas das restantes: o gabinete da 

supervisão, o da juíza-vice-coordenadora e aquele da juíza coordenadora (uma sala restrita aos 

funcionários, estagiários e outros profissionais que lá atuam). A recepção fica do lado esquerdo 

inferior dessa estrutura, sendo separada dela com paredes de fórmica e por um balcão que fica 

de frente à porta de entrada. A superfície do balcão é praticamente vazia, exceto por uma 

pequena estátua da Thêmis (símbolo da Justiça) que está segurando uma balança consertada 

com durex transparente. Ao lado da porta há um sofá, uma mesa de centro com algumas revistas 

e, ao lado desta, um pequeno arranjo com flores de plástico. Há um quadro com informações 

sobre o Cejusc, o que inclui alguns quadros de estatísticas de atendimento, onde se vê o grau 

de acordo alcançado nas audiências. Ainda no quadro, lê-se algumas notícias relacionadas às 

atividades desenvolvidas no Cejusc.  

                                                           
21 Disponível em: http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/06/EDITAL-11.pdf. Acesso em 20 de set 

2016.  
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Figura 4  

Sala da Secretaria do Cejusc  

 
Fonte: Através de desenho realizado por observação direta no local pelo pesquisador.  

Obs.: As dimensões espaciais são apenas uma estimativa e podem divergir do tamanho real. 

 

O setor administrativo é dividido em mais quatro setores: o Núcleo de Mutirões e 

Eventos; o Núcleo Processual; o Núcleo Pré-processual; o Núcleo de Apoio à gestão, que nessa 

sala é identificado por placa que fica logo acima da mesa de atendimento. Cada um desses 

setores atua de forma diferente na administração das atividades no Cejusc.   

As salas em que ocorrem as audiências são no mesmo bloco. Elas reproduzem o 

modelo de todas as salas de audiência: duas entradas laterais, uma que fica voltada ao corredor 

público ao qual os jurisdicionados e os advogados têm acesso, e a outra voltada para um 

corredor funcional, de uso dos funcionários do Fórum. Na maioria das vezes, no início da 

sessão, segue-se o ritual de entrada para cada um dos participantes da sessão, após o tradicional 

pregão22 que os convoca nominalmente.  

As audiências de conciliação e de mediação, como também os outros atendimentos 

ao público, ocorrem em quatro salas, que ficam ao lado da parte administrativa. As salas são 

                                                           
22 O pregão é uma prática adotada no judiciário antes do início das audiências judiciais, em que o nome completo 

das partes e dos advogados são lidos por um funcionário em tom alto para convocá-los para a sessão.  
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denominadas: sabedoria, tolerância, justiça, serenidade e harmonia. Acredito que essa 

nomenclatura das salas faz uma referência positiva aos sentimentos acessados (ou que se 

pretende alcançar) durante as sessões de mediação.  

Eu imaginava que iria encontrar uma sala bem formal, mas não foi isso o que 

aconteceu. A sala é bem diferente de uma sala de audiência “normal” em que há uma mesa 

quadrada e os participantes (partes, advogados e operadores do Direito) já têm um local pré-

estabelecido para ocupar, o que não quer dizer que a hierarquia deixe de existir. No caso das 

audiências de mediação e de conciliação, há uma sala com uma mesa redonda, cadeiras no 

mesmo padrão (não há nenhuma “especial” para o juiz, por exemplo, que normalmente ocupa 

uma cadeira mais alta do que as outras). São os participantes da sessão que escolhem o assento 

que irão ocupar. A proposta, além de simplificar os processos, é diminuir a formalidade naquele 

ambiente, dando maior valor à oralidade dentro das audiências.  

A sala tem formato retangular, com três computadores separados em mesas que 

ficam lado a lado de forma longitudinal, onde são digitados os termos das audiências. Percebi 

que essa quantidade de computadores é fundamental para os atendimentos em regime de 

mutirão23, contexto em que são atendidos diferentes casos simultaneamente.  

Outro aspecto que logo chamou a minha atenção é a existência de sofás na sala. 

Numa das primeiras idas ao Cejusc, percebi que eles são utilizados pelos advogados das 

empresas (bancos, financiadoras) que têm mais de uma sessão no mesmo turno e que aguardam 

o início das outras sessões dentro da sala. Não parece ser algo constrangedor ficar dentro da 

sala enquanto ocorrem outros atendimentos. O sofá também é usado por mediadores em estágio 

de observação ou por acadêmicos, geralmente do curso de Direito que vêm observar as sessões. 

Não vi nenhum jurisdicionado utilizá-lo.  

Enquanto eu estava no campo, houve uma reforma que durou uma semana, e os 

atendimentos da mediação e da conciliação foram alocados para outras salas, no mesmo andar, 

mas um pouco distante (cerca de 50 metros) da sala administrativa, que pode ser visualizada na 

imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Os mutirões são atividades realizadas no intuito de resolver vários processos que estão em andamento no 

judiciário de forma seriada.  
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Figura 5 

Novas salas de audiência de conciliação e de mediação do Cejusc  

 

Fonte: Através de desenho realizado por observação direita no local pelo pesquisador.  

Obs.: As dimensões espaciais são apenas uma estimativa e podem divergir do tamanho real. 

 

Essa reforma dividiu os tipos de atendimentos ocorridos no Cejusc. As pautas24 

ordinárias (mediação e conciliação) aconteciam nas novas salas e as ordinárias (mutirões, 

DPVAT, bancos e semana da conciliação) permaneceram nos mesmos. Antes da reforma, eu 

observava tanto as sessões de medição quanto as atividades de mutirão, pois elas ocorriam no 

mesmo lugar, em dias diferentes. A reforma e a consequente divisão das pautas em salas 

diferentes fez com que eu precisasse alternar as salas para visualizar as sessões.  

As seis novas salas ilustradas na imagem acima foram construídas para receber 

todos os atendimentos de mediação e de conciliação. Elas seguem o padrão das antigas salas: 

ar refrigerado, ambiente reservado, uma mesa redonda com cadeiras ao redor. Próximo à 

                                                           
24 As pautas serão melhor explicadas ainda neste capítulo. 
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entrada da sala, há uma mesa com um computador, no qual são digitados os termos das 

audiências. Ao seu lado, há duas ou três cadeiras, onde ficam os observadores das sessões. 

Durante a sessão, eu permanecia nessas cadeiras até a finalização da audiência. As paredes da 

sala são pintadas em cor branca, e não há mais nenhuma menção aos símbolos da Justiça no 

interior da sala. É um ambiente com poucas sugestões visuais. Há um único cartaz que está 

colado na parede que pede que as pessoas mantenham o silêncio.  

 

2.3.2 Tipos de atendimento 

 

Os processos que entram na Justiça em primeiro grau25 iniciam na fase da petição 

inicial, percorrem as etapas postulatória, saneatória, instrutória e decisória, sendo essa última o 

momento em que o juiz da causa emite a sentença, findando o processo, que é denominado de 

Procedimento Comum, previsto no Novo Código de Processo Civil. O meu interesse de 

pesquisa é entender o momento em que os métodos autocompositivos são acionados pelo 

Judiciário, procedimento que ocorre logo após do juízo de admissibilidade e o encaminhamento 

para a tentativa de autocomposição.  

As audiências no Cejusc estudado ocorrem entre as segundas e as quintas-feiras, 

quando é realizado o atendimento ao público. As sextas-feiras são destinadas às demandas 

administrativas: expedição de intimações para as partes, organização das pautas, entre outras 

atividades. Todas as audiências são marcadas através de intimação, a qual deve ser anterior à 

data da audiência em 30 dias, tal como pede o NCPC e as outras regulamentações.  

 

Após a distribuição26 nas Varas de competência, há o encaminhamento das Varas 

para o Cejusc. Todos os prazos ficam em suspenso até a finalização das tentativas de conciliação 

e de mediação, que são o foco desta pesquisa. Ao meu ver, importa, entre outras questões, 

                                                           
25 De acordo com o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o verbete grau de jurisdição é 

explicado da seguinte forma: “Quando se fala em Grau de Jurisdição ou Instância indica-se a hierarquia 

judiciária de um órgão. Existem os juízos de Primeiro Grau, de Segundo Grau, de grau inferior, de grau superior 

etc. Por princípio, as demandas judiciais são sujeitas a dois graus de jurisdição: a Primeira Instância refere-se, 

em regra, ao juízo em que se iniciou a demanda, ou onde foi proposta a ação; a Segunda é aquela à qual se 

recorre quando se pretende modificar decisão ou sentença final. Entretanto, ressalte-se que é na Primeira que se 

processará todo o feito até a decisão final e a execução de sentença que ali for proferida.” GRAU DE 

JURISDIÇÃO ou instância. Disponível em: http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/vocabulario-

juridico/entendendo-o-judiciario/grau-de-jurisdicao-ou-instancia. Acesso em: 16 nov. 2016.    
26 Em linhas gerais, a distribuição é um procedimento realizado após o ingresso do processo no sistema de Justiça 

de primeiro grau. Ela é feita a partir do tipo de ação que está sendo ingressada, por exemplo, um processo de 

pensão alimentícia é obrigatoriamente distribuído entre uma das Varas de Família, pois o juiz destas teria a 

“competência” para julgar o fato.  
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entender como o tratamento dessa fase do processo indica a construção de uma gramática dos 

consensos pelos mediadores e pelos conciliadores.  

Os atendimentos do Cejusc são divididos em dois tipos: os pré-processuais e os 

processuais. Os pré-processuais são as demandas que não foram judicializadas. Nesse caso, em 

especial, as pessoas comuns podem procurar diretamente o Cejusc e fazer uma reclamação, 

munidas dos documentos pertinentes relativos ao conflito a ser resolvido. De posse dessas 

informações, o Cejusc agenda uma audiência para a questão colocada.  

No caso dos atendimentos processuais, existem aqueles que ocorrem a partir de 

encaminhamentos das Varas de Família, das Varas Cíveis e das Varas de Sucessões que são 

encaminhados para a mediação. Os relativos aos casos de família incluem: divórcio consensual; 

divórcio litigioso; guarda; pensão alimentícia; exoneração de alimentos; execução de alimentos; 

regulamentação de visita; investigação de paternidade; sobrepartilha. Já as demandas das Varas 

Cíveis são: auxílio doença; revisional de contratos; despejo por falta de pagamento; busca e 

apreensão; embargos de terceiros; reintegração de posse; prestação de contas; direito de 

vizinhança; exibição de documentos, dentre outros. Os casos das Varas de Sucessões 

(inventários) são, em sua grande maioria, encaminhados para sessões de conciliação.  

 

2.3.3 Pautas ordinárias 

 

Atualmente, o Cejusc atende os processos que são enviados das Varas Cíveis e de 

Família, e, em alguns casos, de Sucessões. São processos de Direito patrimonial e Direito de 

família. Todos são direitos disponíveis. Os atendimentos que ocorrem no Cejusc são 

determinados pela data de recebimento da Vara e são encaixados nos dias em que os mediadores 

e os conciliadores estão disponíveis para fazer as audiências. De forma geral, cada um tem um 

dia marcado numa escala semanal para atender aos casos.  

As audiências de mediação são marcadas com, no mínimo, trinta dias de 

antecedência da sessão. Na prática, os mediadores são designados pelo supervisor 

administrativo conforme o dia de atendimento do mediador ou do conciliador no Cejusc. Na 

data da sessão, são impressas e fixadas as pautas do dia na porta de entrada das salas de 

audiência. Na pauta, há a identificação do número do processo, a Vara de competência, o tipo 

da ação, o nome da sala em que irá ocorrer a sessão e o nome de quem que irá atender aquele 

processo. 
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Em termos gerais, as audiências de mediação são marcadas em menor número do 

que as sessões de conciliação. Algumas questões explicam o motivo dessa diferença, uma delas 

é o fato da audiência de mediação necessitar de mais tempo para que as pessoas possam 

conversar sobre o problema, o que faz com que as sessões durem cerca de uma hora ou até mais, 

sendo possível remarcar a sessão a pedido das partes.     

As audiências de conciliação têm um perfil diferente. Enquanto um mediador se 

dedica a um pequeno número de sessões por dia, os conciliadores atendem cerca de dez casos 

por tarde, sendo que, em termos gerais, o tempo entre as sessões de conciliação varia entre 

quinze e trinta minutos ou até menos. E em alguns casos, como explicarei adiante, há o 

atendimento de vários processos em regime de mutirão. 

Os mediadores que atendem os processos de pauta ordinária são aqueles que já 

foram capacitados em Mediação e Conciliação e estão cadastrados no Cadastro de Mediadores 

e Conciliadores do CNJ, exceto dois desembargadores aposentados que exercem a função de 

conciliadores e não fazem mediação, segundo informações que obtive com os interlocutores 

O Quadro 2 mostra uma estatística dos atendimentos relativos ao mês de fevereiro, 

de uma parte das atividades de pauta ordinária. Os dados são computados pelo supervisor do 

setor administrativo do Cejusc. O grau de êxito diz respeito ao desfecho da sessão. São 

consideradas exitosas aquelas audiências em que há acordo realizado e, por conseguinte, as 

audiências sem êxito são aquelas em que não se chegou a um acordo. A ausência é quando uma 

das partes do processo não comparece à sessão, o que inviabiliza a sua realização. Os processos 

devolvidos (encaminhados à Vara de origem) são aqueles que já passaram por uma sessão de 

conciliação ou de mediação. Os remarcados são aqueles em que já ocorreu uma audiência, 

remarcada para uma data posterior. 

 

 

Quadro 2 

 Estatísticas de processos relativos ao mês de fevereiro de 2016. 

ESFERA Cível Estatística Família Estatística 

Audiências 44   34   

Com êxito 2 9,52% 11 78,57% 

Sem êxito 19 90,48% 3 21,43% 

Ausentes 20 45,45% 19 55,88% 

Devolvido 1 2,27% 0 0,00% 

Remarcado 2 4,55% 1 2,94% 
Fonte: Dados cedidos pela Secretaria do Cejusc do Fórum de Fortaleza. 
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Nota-se que as audiências que vêm da esfera cível têm um menor grau de êxito do 

que os processos que vêm da esfera familiar (9,52% e 78,57%, respectivamente). Quando um 

processo passa pela sessão de mediação ou de conciliação e não houve acordo, é remetido para 

a Vara de origem, e os prazos regimentais continuam a correr. No caso em que ocorre o acordo, 

o processo pode ter dois destinos: o primeiro é a homologação pelo próprio juiz responsável 

pelo Cejusc e o encaminhamento para a Vara de origem e, o segundo, após o acordo, o ato é 

encaminhado para a Vara de origem e o juiz da causa realiza a homologação. A homologação 

é uma atividade em que o juiz da causa analisa o resultado do acordo e verifica se ele não está 

em desacordo com a lei que normatiza aquele processo. Em caso negativo, o juiz assina a 

homologação do acordo, que passa a ter o mesmo valor judicial de uma sentença proferida pelo 

juiz, ou seja, ela se torna passível de execução posterior, caso haja necessidade. Em caso 

positivo, o juiz determinaria a anulação da sessão, o que ainda não ocorreu no Cejusc estudado, 

segundo o relato dos interlocutores. 

A execução é uma fase do processo que pode ocorrer após o ato sentença do juiz ou 

da juíza e, a partir dela, são executáveis os acordos homologados feitos através da mediação ou 

da conciliação. O processo, ao passar por uma das etapas descritas anteriormente, transforma-

se num título executivo judicial, proporcionando, no caso de descumprimento da sentença por 

uma das partes, a sua execução. De forma mais clara, por exemplo, se após a finalização de um 

processo de pensão alimentícia (no qual que é fixado o valor a ser pago da pensão alimentícia), 

o pai (ou a mãe) não cumprir a sentença, uma das partes poderá entrar com um pedido junto à 

Vara de origem do processo para que ela seja cumprida. Nesse caso, a parte que descumpriu o 

acordo fica sujeita à pena de reclusão, caso não regularize o pagamento.  

 

2.3.4 Pautas concentradas  

 

As pautas concentradas são atividades de mutirão de atendimentos aos processos 

que já estão em andamento no sistema judiciário de primeiro grau. Em todos eles, utiliza-se o 

processo de conciliação. Esses atendimentos, exceto a Semana Nacional de Conciliação, não 

têm um prazo fixo para ocorrer e são agendados conforme a demanda. Em termos gerais, os 

mutirões de atendimentos envolvem empresas privadas: 1) DPVAT; 2) bancos e financiadoras; 

3) telefonia; 4) planos de saúde e a Semana Nacional de Conciliação. 
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2.3.4.1 O DPVAT  

 

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, conhecido com DPVAT, é uma indenização paga aos danos pessoais das 

vitimas de quaisquer acidentes, envolvendo veículos automotores ocorridos em vias terrestres, 

independente da apuração de culpa. O DPVAT tem três tipos de indenização: por mortes27, por 

invalidez permanente, e o reembolso das despesas médicas e hospitalares.  

  O pedido de indenização pode ser feito diretamente à Seguradora Líder, que é a 

empresa administradora dos recursos do DPVAT. Esse pedido ocorre de forma administrativa 

e é feito com base nos documentos que comprovam a situação ocorrida. Caso os acidentados 

não se sintam contemplados com os valores pagos, aciona-se o judiciário através das Varas 

Cíveis para a complementação desses valores.  

 Dessa forma, os mutirões do DPVAT ocorrem mensalmente, e os processos advêm 

das Varas Cíveis. Esses atendimentos são realizados nas dependências do Cejusc por 

conciliadores, por funcionários do Fórum e por alunos do curso de direito. Nessas sessões, são 

tratados os procedimentos legais para o recebimento dos valores indenizatórios aos acidentados 

e em determinados casos, às suas famílias.  

Esses procedimentos que envolvem o DPVAT são divididos em três momentos 

específicos, todos realizados no mesmo dia: o primeiro é uma sessão preliminar de conciliação 

entre o advogado da seguradora Líder e o acidentado. Nessa audiência, acontece a averiguação 

do tipo de acidente que ocorreu; o segundo momento é a perícia médica, em que o acidentado 

é encaminhado para ser examinado por um médico no próprio Cejusc, que avalia o grau de 

comprometimento dos membros do acidentado e emite um laudo médico; por fim, no terceiro 

momento, e de posse do laudo, é realizada uma sessão em que ocorre a tentativa de conciliação, 

estando presentes o advogado das partes, os advogados da seguradora e o acidentado (quando 

é possível a sua participação). Então, o laudo é examinado e havendo discrepância entre o laudo 

do médico e o laudo administrativo (feito na fase anterior ao processo judicial), há o 

oferecimento da complementação do valor, cabendo à outra parte aceitar (ou não) o acordo 

proferido.   

Ao final da audiência, os autos são encaminhados à Vara de origem para 

homologação (no caso de acordo) ou para dar prosseguimento ao processo (nos casos de 

negativa na conciliação). 

                                                           
27 No caso de morte, os beneficiários são os herdeiros e o cônjuge, se houver. 
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2.3.4.2 Bancos, financiadoras, planos de saúde e telefonia  

 

De acordo com o Relatório Cem maiores litigantes28, produzido pelo Conselho 

Nacional de Justiça, publicado em 2012, no que tange à Justiça Estadual, os bancos ocupam a 

primeira colocação no percentual do estoque de processos em tramitação, com 12,95%. O setor 

de telefonia ocupa a quarta colocação, com 2,38%, e os setores de Seguro e de Previdência 

ocupam a quinta colocação com 0,93%. Nesses casos, o Cejusc atua em regime de mutirão para 

atender os casos, em andamento nas Varas Cíveis, que envolvem renegociações de dívidas com 

empresas. O Sistema de Justiça busca fazer a intermediação com as empresas, para que elas 

possam se organizar internamente e comparecer às audiências dos mutirões. Essas atividades 

de mutirão ocorrem periodicamente, e também há um esforço concentrado para que ocorram 

durante a Semana Nacional de Conciliação.  

 

2.3.4.3 Semana Nacional da Conciliação 

 

A Semana Nacional de Conciliação ocorre anualmente e abrange todos os Tribunais 

de Justiça dos Estados. A articulação para a sua realização passa por uma parceria entre o 

Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais dos Estados, a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Faculdades de Direitos e outras instituições ligadas ao Judiciário.  

De forma geral, no Ceará, os trabalhos são organizados pelo Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do Tribunal de Justiça. Os processos atendidos 

são aqueles que já estão em andamento em diversos âmbitos do poder judiciário: nas Varas 

Cíveis, de Família, de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária, bem como 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Fortaleza, das Turmas Recursais e das Comarcas 

do Interior.  

                                                           
28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cem maiores litigantes. 2012. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em: 10 set de 

2016. 
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Segundo dados disponibilizados no site do TJCE29, a última edição (10ª edição) da 

Semana ocorreu entre os dias 23 a 27 de novembro de 2015, nas dependências do Fórum Clovis 

Beviláqua.  Nessa edição, foram realizadas 11.327 audiências, tendo sido obtidos 34.329 

acordos, num percentual de 38, 77% de êxito. Em tese, os processos nos quais houve acordo 

são contabilizados como encerrados e saem do Sistema Judiciário, por terem chegado a uma 

“solução satisfatória” para as partes envolvidas.  

Os atendimentos são realizados em regime de mutirão (no qual vários processos são 

agendados para o mesmo dia), sendo atendidos por servidores do poder judiciário, por 

conciliadores voluntários, por estagiários e por estudantes de faculdades de Direito. Os 

processos atendidos são selecionados por servidores e por magistrados que atuam no sistema 

de Justiça, e as partes são intimadas a comparecer durante a Semana.  

O principal discurso da instituição para realização da Semana Nacional de 

Conciliação é a necessidade de “desafogar” o sistema de Justiça. Entende-se que, supostamente, 

os meios autocompositivos e os acordos consensuais  poderiam ser a maneira mais “simples” 

de atender os processos que estão em andamento e que ainda não chegaram numa sentença. A 

ideia é dar uma resposta rápida ao número de processos que compõem o acervo do sistema 

judiciário. Outro discurso reiterado é a promoção da paz social, que poderia ser alcançada por 

meio dos acordos que podem solucionar os conflitos de uma vez por todas. 

 

2.3.5 Oficinas de parentalidade 

 

O Cejusc promove, duas vezes a cada mês, uma Oficina que envolve a participação 

de casais em processo de separação, denominada de Oficina de Parentalidade. Os casos 

atendidos são oriundos das Varas de Família (separação litigiosa e pedidos de guarda) dos quais 

alguns são escolhidos pela psicóloga do Cejusc para participar da oficina. As partes são 

contatadas por telefone, momento em que recebem o convite para a participação na atividade. 

O conteúdo da oficina é ministrado por servidores, por mediadores e pela psicóloga 

do Cejusc. Eles se dividem entre as salas de forma concomitante e ministram os conteúdos a 

partir de materiais produzidos pelo CNJ. A oficina é um espaço para a reflexão sobre os 

                                                           
29 CEARÁ OBTÉM mais de 4 mil acordos na Semana Nacional de Conciliação. Disponível em: 

http://www.tjce.jus.br/noticias/ceara-obtem-mais-de-4-mil-acordos-na-semana-nacional-de-conciliacao/. Acesso 

em 20 de agosto de 2016. 
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sentimentos vivenciados pelas pessoas que estão em meio ao processo de separação, e acerca 

da atitude que os pais poderiam tomar para minimizar seus os reflexos na vida dos filhos.  

As atividades das oficinas ocorrem ao mesmo tempo, divididas em quatro salas 

diferentes: duas turmas mistas (homens e mulheres, dividindo os casais em salas distintas), uma 

turma para crianças entre seis e onze anos e uma turma para adolescentes entre doze e dezessete 

anos. Durante a atividade, são exibidos diversos vídeos, nos quais há depoimentos de casais em 

processo de separação, visando auxiliar às partes na compreensão da situação que estão 

vivenciando, instrumentalizando-os para que possam encontrar um meio para restabelecer o 

que chamam de diálogo “saudável”.  

No caso dos jovens e dos adolescentes, a oficina é realizada a partir da Cartilha do 

divórcio: filhos adolescentes. A linguagem do conteúdo da cartilha é adaptada para os filhos 

dos casais em separação e, de forma sucinta, enfatiza os seguintes tópicos: o motivo para a 

separação dos pais nunca são os filhos; as transformações que irão ocorrer na família e como 

lidar com as suas emoções. É enfatizado que os adolescentes manifestem seus sentimentos, e 

são oferecidos instrumentos que possam ajuda-los, assim como a seus pais, no processo de 

separação.  

A ideia geral veiculada pelos facilitadores durante as Oficinas de Parentalidade é 

que a família, mesmo após a separação dos pais, não acabou: o casal conjugal tornar-se-ia um 

casal parental. A proposta não é fazer a reconciliação do casal, mas sim fazer com que eles 

tenham a oportunidade de vivenciar essa etapa sem que haja uma grande ruptura dos vínculos 

de diálogo entre eles. Ao fim da oficina, os casais atendidos são encaminhados para as sessões 

de mediação familiar. E a quantidade de acordos realizados nessas audiências, comparados aos 

casos de família que não passaram por essa metodologia, são expressivos.  

Por fim, cabe ressaltar que a construção deste capítulo foi fundamental, na medida 

em que, a partir dele, delimitei o meu campo empírico, tornando possível a construção dos 

capítulos seguintes, em que irei abordar, entre outros aspectos, as continuidades e as mudanças 

ocorridas na implementação da mediação e da conciliação no Cejusc. Nos capítulos seguintes, 

será abordada de forma mais densa a percepção que os sujeitos diretamente envolvidos têm 

sobre essas práticas e como elas podem ser interpretadas como modelo em ascensão de 

administração de conflitos no judiciário brasileiro. 
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CAPÍTULO 3 – COMO SÃO FORMADOS E QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS DA 

MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO JUDICIAL: NOVAS CARREIRAS JUDICIÁRIAS? 

 

O som gélido do ar condicionado da recepção se choca com o mormaço do corredor 

de atendimento. As poucas cadeiras disponíveis são disputadas de maneira velada entre os 

usuários do serviço. Mais um turno de atendimentos se inicia no fórum, os funcionários 

retornam do almoço e se dispõem no lado oposto do balcão de atendimento. O silêncio é 

quebrado com o som do trinco da maçaneta girando. A porta é aberta vagarosamente. Entra 

uma senhora de meia idade com um papel que tremia ao ritmo da sua respiração ofegante. Ela 

se dirige ao balcão e fala baixinho ao atendente: “Eu recebi essa carta da justiça. Eu vim saber 

o que é!”. O funcionário passa os olhos pelo papel e explica que a carta era de um antigo 

processo judicial que já estava finalizado e que, por algum erro do sistema, ela tinha recebido 

aquele comunicado. Eu, que assistia a cena logo ao seu lado, notei que a explicação gerou 

naquela mulher um misto de alívio e de confusão. O dito papel é dobrado cuidadosamente e 

acomodado na bolsa que trazia a tiracolo. A cena que pode ser considerada um retrato do nosso 

sistema de justiça, distante das pessoas, assemelhando-se a uma caixa preta indecifrável para 

os não-iniciados. 

Este trabalho está situado numa linha tênue entre rupturas e renegociações de um 

modelo jurisdicional centrado na atuação do juiz que “sente a verdade” (MENDES, 2011) para 

um dito novo modelo de resolução de conflitos baseado na participação dos próprios autores 

dos processos, que são os jurisdicionados.   

O eixo condutor deste capítulo será a descrição em sentido prático do trabalho dos 

mediadores e dos conciliadores do CEJUSC, focando o meu olhar nos desdobramentos da 

utilização dos métodos autocompositivos pelo Judiciário. Será alvo de discussão o formato 

desenvolvido pelo Judiciário para a formação desses atores, percebendo como atualizam o 

conteúdo teórico da mediação em suas práticas. Dessa forma, busco entender como esses 

sujeitos dão sentido ao seu trabalho e elaboram sentidos de justiça particulares. 

O Judiciário passa por um processo de mudanças em que os detentores “do direito 

de dizer o direito” (BOURDIEU, 1989) vêm, por um lado, consolidando-se como operadores 

autorizados e, por outro, há a ascensão de novos atores profissionais no campo do Direito, por 

exemplo, os mediadores e os conciliadores judiciais. Este capítulo pretende tratar sobre esses 

últimos, que atuam (ou devem atuar) sobre bases metodológicas diferentes daquele modelo 
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tradicional do dissenso infinito, que é marca distintiva da nossa tradição jurídica, como afirma 

Kant de Lima (2009). A proposta é que centrem a sua atenção nos aspectos subjetivos 

envolvidos nos conflitos e que possam usar outras ferramentas, como o diálogo entre as partes, 

para uma melhor administração de conflitos no Judiciário. A mudança aqui descrita ainda é 

recente e esta pesquisa, entre outras questões, busca explicar algumas perspectivas sobre esse 

processo.  

Cabe notar que os profissionais da mediação podem representar uma nova proposta 

do Judiciário para a administração dos conflitos. A “onda conciliatória”, no entanto, não é um 

fenômeno novo e é perpassada por diferentes discursos que vão desde “fazer a justiça mais 

célere”, “desafogar o Judiciário”, “popularização da Justiça” até a “resolução adequada de 

conflitos”. Tais formas de classificação se formam dentro de grupos específicos que entendem 

a Justiça de diferentes modos. Os dados que apresento a seguir fazem parte de uma tendência 

que se inicia com a Reforma do Sistema de Justiça30, que vem crescendo na ultima década. As 

questões legais têm sido um marco nos últimos cinco anos no que tange aos meios 

autocompositivos31. As práticas de autocomposição tornaram-se obrigatórias no campo judicial, 

e etnografar esse processo através do olhar antropológico poderá demonstrar como a lei é 

atualizada nas práticas sociais. É o que pretendo demonstrar.  

                                                           
30 A reforma constitucional da justiça teve seus primeiros passos em 1991 com a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) n. 90/92, de autoria do Deputado Federal Hélio Bicudo (PT/SP). Ela tramitou durante oito 

anos, recebendo modificações de outros parlamentares: em 93-94 com a relatoria do deputado Nelson Jobim 

(PMDB-RS), em 1996, através de uma Comissão da Câmara dos Deputados que teve como relator o deputado 

Jairo Carneiro (PFL/BA), e em outras comissões pelas quais o projeto passou. Dentre as modificações propostas 

pelo relator, estão a criação do Conselho Nacional de Justiça e a súmula vinculante dos Tribunais Superiores. Esse 

relatório recebeu diversas críticas, dentre elas, uma de autoria do deputado José Genoíno (PT/SP), que denunciava 

a centralidade excessiva do sistema Judiciário nos Tribunais Superiores, por conta da Súmula Vinculante. A 

súmula vinculante, em rápidas palavras, seria uma forma de centralizar o Poder Judiciário nos tribunais superiores 

porque as suas decisões seriam aplicadas de forma vertical aos tribunais que lhe são subordinados, retirando parte 

sua autonomia nos julgamentos. Havia opiniões divergentes com relação ao teor da Reforma do Poder Judiciário 

entre os poderes Executivos e Judiciários, de um lado o Executivo insistia na tese de que o Judiciário precisava de 

uma reforma substancial, e do outro, os setores de comando do Judiciário, ainda que concordassem com a 

necessidade da Reforma, não estavam dispostos a modificar suas estruturas e abrir mão de certos “privilégios” que 

detinham. A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em 1999, de iniciativa do senador 

Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), para a apuração de possíveis irregularidades no Poder Judiciário reacendeu 

os debates sobre a Reforma, e, em contraponto, uma Comissão Especial foi instalada na Câmara dos Deputados 

para retomar a discussão da Reforma. A Comissão teve como relator, o deputado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-

SP), e após diversas reuniões, os Deputados não se chegaram num consenso sobre o seu relatório. E, apenas em 

agosto de 1999, com a mudança de relatoria para a deputada Zulaiê Cobra (PSDB-SP), houve a aprovação de um 

novo relatório, que foi encaminhado para a votação na Câmara dos Deputados. O início do governo Lula, em 2003, 

deu um novo fôlego ao processo de Reforma de Judiciário. Umas das principais mudanças que ocorreram foi a 

criação do Conselho Nacional de Justiça, principal órgão a criar as políticas públicas de acesso ao Judiciário com 

a adoção dos métodos autocompositivos. Sobre a Reforma do Judiciário, consultar Sadek (2010).   
31 Uma delas foi publicada em 2015, a Lei de Mediação, juntamente com o Novo Código do Processo Civil, tal 

como foi discutido no primeiro capitulo deste trabalho. 
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3.1 Como se tornar um mediador: estratégias e reconhecimento 

 

Atualmente, a formação dos mediadores e dos conciliadores é realizada 

exclusivamente através de um Curso de Mediação e Conciliação, que é organizado pelo 

NUPEMEC/CE e ministrado por instrutores capacitados pelo Conselho Nacional de Justiça em 

Brasília. Logo no início do trabalho de campo, tive contato com uma das instrutoras do Curso 

de Mediação, que foi uma das minhas principais interlocutoras, relatando como se inseriu nesse 

contexto.  

Ainda antes de iniciar o campo empírico desta pesquisa de mestrado, eu mantinha 

contato com uma colega de uma especialização em mediação de conflitos num grupo de 

whatsapp. Durante as nossas conversas informais, e sem qualquer intenção de pesquisador, 

descobri que ela era funcionária do TJCE e que estava envolvida na mediação de conflitos 

judiciais. E, como colegas, desenvolvemos certa proximidade. Quando iniciei a pesquisa do 

mestrado, lembrei-me das nossas conversas em sala de aula sobre a mediação judicial. E, 

apressadamente, pensei que ela seria uma interlocutora para a pesquisa. De pronto, entrei em 

contato por meio do chat do whatsapp, falando da pesquisa que estava desenvolvendo para o 

mestrado e perguntei se ela poderia me conceder uma entrevista sobre a sua experiência como 

instrutora do curso. Não obtive sucesso na proposição da entrevista, mas ela me sugeriu 

procurar o coordenador do Nupemec. E foi o mote que me impulsionou a ampliar o leque de 

interlocutores. Nesse contexto, conheci Cecília32, que é uma das mais antigas mediadoras do 

Cejusc, e que integra o quadro de instrutoras do TJCE. Através de seu convite, pude ter acesso 

a uma relativa quantidade das audiências de mediação que ela realizava33, e fomos construindo 

uma relação de confiança, até que se sentisse à vontade de ser entrevistada por mim.  

Enquanto eu pesquisava, Cecília falava sobre sua trajetória como mediadora e como 

professora do Curso. A sua experiência adquirida como mediadora comunitária com audiências 

                                                           
32 Os nomes e os gêneros dos interlocutores mencionados nesse texto foram modificados aleatoriamente, no intuito 

de resguardar as suas identidades. 
33 Com o decorrer da minha atividade em campo, percebi que os mediadores disputavam entre si a minha presença 

durante as suas audiências. Notei tal comportamento principalmente entre aqueles que eu já conhecia. Comecei a 

pensar sobre isso enquanto redigia este texto. Em uma dessas ocasiões em que me percebi “disputado” foi quando 

uma nova conciliadora, que eu mantinha proximidade, entrou em uma das salas de audiência para falar comigo. 

Estávamos eu, Cecília e um estagiário de Direito conversando durante o intervalo entre duas audiências, e, de 

repente, essa conciliadora entrou na sala, cumprimentou a todos e me dirigiu especial atenção. Ela perguntou o 

que “o seu sociólogo preferido estava fazendo ali” e “quando você vai me entrevistar, hein?” Eu, surpreso com a 

sua colocação, disse que por enquanto estava apenas assistindo as sessões e que, em breve, iriamos ter esse 

momento (o que ocorreu posteriormente).  
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não era reconhecida por antigas coordenações do Centro Judiciário. Durante uma entrevista, ela 

me explicou que o curso para os instrutores é realizado anualmente pelo CNJ, em Brasília, e, 

na época em que concorreu essa formação, era necessário que o Tribunal indicasse o seu nome 

para que pudesse fazer esse curso. Nesse contexto, ela (e outras mediadoras) era voluntária no 

projeto piloto de mediação familiar na 13ª. Vara de Família no Fórum Clóvis Beviláqua, em 

Fortaleza-Ce. Participar do curso parecia um campo de disputa que exigia diferentes formas de 

legitimidade: 

 

Cecília: Quando a gente estava nesse início, surgiu o primeiro curso para instrutores. 

 

Pesquisador- Lá em Brasília? 

 

Cecília – Lá em Brasília, no CNJ. Ai foi um corre-corre para fazer a inscrição, aí eu 

fiz a inscrição, a gente fez a inscrição previamente. Parece que com uns dois meses 

depois foi que veio a análise que era uma análise curricular, e aí foi que veio o 

resultado. Desse resultado nós teríamos que ter uma indicação do Nupemec. Eu não 

conhecia ninguém do Nupemec, mas a gente estava aqui dentro [do Fórum]. Aí a 

Lorena me ajudou bastante nessa fase e porque ela já tinha chegado aqui antes de mim, 

já conhecia outras pessoas. Eu sei que aí veio para a doutora Carmen, a doutora 

Carmen deu a informação, com essa informação nós fomos lá para o Nupemec e de lá 

também consegui a outra indicação, que eu já era mediadora voluntária aqui na casa. 

E em função disso eu [pausa para respiração profunda] fui indicada e fechei, e fui para 

Brasília para fazer o curso de instrutora, durante uma semana. Foi um curso muito 

pesado, que nós tínhamos oito horas-aula, nós tínhamos uma hora para o almoço, nós 

tínhamos que preparar matéria para o dia seguinte porque no dia seguinte nós temos 

trabalho para apresentar e tinha novas aulas para assistir. Mas foi realmente muito 

enriquecedor. Foi um curso muito bom. Era (sic) só 24 vagas para o Brasil todo, aqui 

do estado do Ceará, quando houve essa seleção, foram selecionadas somente seis 

pessoas. Dessas seis pessoas, tinha uma da prefeitura, tinha eu, voluntária que não era 

ligada a canto nenhum. E as outras quatro, tinha a Anete, que era supervisora da 

[mediação] comunitária, e as outras três eram servidoras do próprio tribunal. Então 

foi assim. Eu fiquei muito feliz por não fazer parte do quadro. [E porque] terminei que 

fui uma das selecionadas. E daí quando nós voltamos, tínhamos que dar aulas, formar 

cinco turmas. A gente teve que ministrar cinco turmas para poder receber a 

certificação como instrutora. (Entrevista com Mediadora Cecília realizada em 07 de 

maio de 2016). 

 

Como visto, o fato de exercer as atividades como voluntária “na casa”, no Cejusc, 

por si só não garantia sua indicação para a vaga, apesar de ser um requisito importante. Era 

necessário manter uma rede de contatos como condição para se inserir nessa prática e ter 

legitimidade para a vaga. Aliás, esse fato não é isolado e representa uma tendência para a 

inclusão nesse campo: conhecer alguém que já esteja nele. Essa questão merece discussão em 

tópicos posteriores. 
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Ao retornar de Brasília para Fortaleza, a mediadora sentiu necessidade de garantir 

outro espaço na área, o de docência. E, apesar de ter formação na área da pedagogia e ter a 

concluído a formação do CNJ (requisito obrigatório), não conseguiu, ao retornar, ministrar o 

curso de Mediação, o que lhe causou grande frustação. Com o fato, decidiu afastar-se das 

atividades da mediação judicial por algum tempo. O quadro foi modificado com uma mudança 

de chefia das atividades de formação. Nesse momento, ela foi incluída entre os instrutores e 

começou a ministrar os cursos para o Centro Judiciário.   

Diante do exposto, titular-se como um Instrutor do CNJ é uma das facetas da 

carreira judiciária na área da mediação, sendo, portanto, uma forma de legitimação reconhecida 

por outros interlocutores com quem conversei. Um deles, o supervisor do Cejusc, durante uma 

entrevista mencionou que tinha acabado de realizar tal capacitação em Brasília. Diante disso, 

deduzi que o titulo de Instrutor de Mediação Judicial é uma forma distinção e de legitimação 

na carreira.  

Outro aspecto que me chamou a atenção foi a inclusão de profissionais que não “são 

do quadro” como mediadores do Cejusc, o que acaba configurando uma espécie de nova 

carreira judiciária. E por que estou chamando de nova carreira? Por algumas razões, entre elas 

pelo fato desses profissionais (no caso dos mediadores judiciais) não figurarem entre as 

profissões já consolidadas (os escrivães, os juízes, os peritos e os demais serventuários do Poder 

Judiciário e os que recentemente foram incluídos no NCPC no Artigo 14934 como auxiliares da 

Justiça).  

No caso relatado, a construção da carreira dessa interlocutora veio por intermédio 

de “pessoas de dentro” ou “que conhecia outras pessoas antes de mim”, como ela afirma em 

trecho da entrevista. Quer dizer, essa carreira na área judicial depende também da construção 

de uma rede de relações sociais e profissionais que são mantidas e atualizadas no percurso do 

próprio mediador na área. Contudo, a experiência prática anterior dos mediadores com os 

processos de mediação para se tornar um mediador judicial, no caso de “pessoas de fora”, foi 

importante também no caso do Cejusc/Fórum (parte considerável dos mediadores em atividade 

já exercia tal função em outras instâncias, como no caso dos mediadores de conflitos 

comunitários). Assim, a vivência prática anteriormente obtida por esses sujeitos fornece uma 

                                                           
34 Art. 149  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 

organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 

administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias (BRASIL, Novo Código do Processo Civil, 2015). 
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parte dos elementos necessários para validar a sua “entrada” como mediadores no Judiciário. 

Essa relação não aparece no caso da conciliação, em que deter o saber jurídico da matéria em 

discussão pesa mais do que a experiência anterior com audiências de conciliação. Por isso, 

grande parte dos conciliadores têm formação jurídica. Já no caso da mediação, entre os nove 

mediadores em atividade, quatro advêm de práticas de mediação comunitária. Numa entrevista 

que fiz com uma das juízas que coordenam o Cejusc, ela afirmou que a experiência com a 

prática era o diferencial que eles traziam para a mediação judicial.   

A partir do relato dos próprios mediadores, percebi que, no início das atividades 

dos Cejusc, a maior parte dos mediadores tinham na sua trajetória, a formação e a prática na 

área comunitária. Com o passar do tempo, houve a incorporação de alunos dos cursos que foram 

capacitados, que começaram a exercer a mediação judicial. Vale destacar que para atuar como 

mediadores todos passaram pela formação em mediação judicial, até os que já exerciam a 

técnica em outras instâncias. Interessante demonstrar ainda que, por força da Resolução 

n.125/2010 do CNJ, todos os mediadores judiciais tem nível superior.35 No Cejusc em que 

pesquisei, há uma maioria de profissionais de formação jurídica e, em menor grau, psicólogos 

e pedagogos.  

A maioria dos mediadores advêm de carreiras jurídicas, à exceção de duas 

psicólogas. É interessante notar que há uma relativa quantidade de mediadores com dupla 

titulação, um em Economia e Direito, duas em Pedagogia e Direito, e uma em Psicologia e 

Direito. Todos são voluntários, exceto uma psicóloga que coordena a Oficina de Pais e Filhos, 

que é contratada pelo Tribunal de Justiça e também um analista judiciário, cedido para realizar 

as audiências. Assim, a atual situação profissional dos mediadores judiciais é diversificada, 

sendo uma parte considerável de funcionários públicos aposentados, pessoas que exercem a 

função de mediador em outras instituições e profissionais liberais que atuam na Psicologia e na 

advocacia. A partir daí pude perceber que, em certa medida, no atual momento, essa profissão 

tem uma tendência a tornar-se uma carreira de cunho secundário, pois aqueles que estão 

envolvidos com essas práticas já desenvolviam atividades profissionais anteriores.  

Rangel (2013) estudou um contexto similar ao trabalho que desenvolvo, 

apresentando panorama distinto sobre a formação dos mediadores judiciais, sendo eles 

                                                           
35 Em data recente, 14 de março de 2017, o CNJ, mudou o entendimento sobre a exigência de nível superior para 

os conciliadores atuarem, possibilitando a prática da conciliação por acadêmicos do Curso de Direito, com a 

condição que participem do Curso de Mediação e Conciliação Judicial do Tribunal de Justiça. IN: ESTUDANTE 

DE GRADUAÇÃO pode atuar como conciliador, decide CNJ. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2017-

mar-15/estudante-graduacao-atuar-conciliador-decide-cnj. Acesso em: 08 maio 2107. 
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funcionários públicos e com pouco conhecimento jurídico sobre as questões legais envolvidas 

nos processos. No caso em que analiso, há um perceptível número de mediadores com formação 

jurídica, embora não necessitem “conhecer a matéria” para ser exercer o ofício, o que se aplica 

no caso dos conciliadores judiciais.   

O perfil das pessoas que trabalham como mediador parece ser um importante fator de 

distinção em relação aos que trabalham como conciliadores. Com isso, os 

conciliadores, por serem advogados ou estudantes de direito se aproximam e se 

identificam mais com o “mundo do direito” (KANT DE LIMA: 2008). Os mediadores 

são funcionários públicos, de diversas áreas, e muitos deles demonstram pouco 

conhecimento sobre o Direito. Além de terem formação variada, o fato do mediador 

não ter acesso ao processo, diferente do conciliador, faz com que não precise entrar 

em debate com advogados tendo que recorrer a argumentos jurídicos para legitimarem 

seu discurso. Nas audiências de mediação que assisti sempre era reforçado o fato de 

que eles são proibidos de consultarem o processo e que provas e testemunhas, tão 

valorizadas no meio jurídico, não possuem qualquer validade naquele espaço. 

(RANGEL, 2013, p. 109).  

 

O fato de não ter acesso ao conteúdo do processo varia entre os Centros Judiciários. 

Se tomo como referência os relatos etnográficos de Rangel, chego a conclusões distintas, pois 

presenciei situações em que os mediadores, antes das audiências, tinham acesso ao conteúdo 

dos autos. Presenciei, em alguns momentos, mediadores pesquisando no sistema eletrônico do 

tribunal o histórico de processos de uma das partes, após uma audiência que ela realizou, o que 

era feito de forma bastante espontânea.  

Em resumo, os mediadores judiciais com quem tive contato no Cejusc vêm de 

origens distintas e uma parte considerável deles já conhecia a mediação através de trabalhos 

voluntários na mediação comunitária do Ministério Público ou como funcionários da área. O 

que, até certo ponto, caracteriza uma carreira profissional distinta que vem sendo construída 

pelos interlocutores, até mesmo antes da sua entrada como mediadores no Judiciário. 

Representa uma carreira distinta, na medida em que as práticas autocompositivas, baseadas na 

oralidade, na informalidade e na participação dos jurisdicionados na solução dos conflitos que 

levam à juízo, abrem a possibilidade de novos arranjos de administração de conflitos nessa 

esfera. 

Um reflexo disso é a estruturação dos cursos de formação na área, que produzem 

uma série de saberes específicos que são necessários para lidar com as situações de conflitos 

que chegam às audiências de conciliação e de mediação, que serão alvos de discussões no tópico 

posterior.  
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3.2 O Curso de Mediação e de Conciliação Judicial e seus aspectos  

 

A capacitação para a atuação com os métodos autocompositivos é realizada 

exclusivamente pelo Nupemec através de professores credenciados pelo CNJ. Essa etapa ocorre 

após a publicação de um edital36 específico em que se faz a "filtragem" dos alunos. De modo 

geral, o edital deixa claro o público-alvo da capacitação, quando diz: “destinado a capacitação 

de servidores, terceirizados, conveniados, voluntários e outros do Poder Judiciário cearense, 

lotados nas Comarcas do interior do Ceará, para atuarem como conciliadores e mediadores 

voluntários, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs, bem 

como qualificá-los para atuarem nas respectivas Unidades Judiciárias em que estejam lotados 

ou prestando serviços”. (ESTADO DO CEARÁ, 2016, p.16).  

Como pode ser visto, o texto é categórico em afirmar quais são aqueles que estão 

aptos à capacitação na área, ou seja, aqueles que, de uma forma ou de outra, estão diretamente 

relacionados ao exercício profissional em âmbito jurisdicional. Isso faz com que os atores que 

têm legitimidade para se tornar um mediador judicial sejam “pessoas de dentro” ou, em 

determinados casos, que possam ser incluídos por sua trajetória anterior com a temática, tal 

como foi discutido no tópico anterior. 

De modo geral, para cada curso são ofertadas 50 vagas e, no caso do último edital, 

as vagas foram distribuídas entre as Comarcas do interior do Estado do Ceará, justamente para 

criação de recursos humanos, fundação e manutenção de Cejuscs. Com um formato teórico e 

prático, o curso totaliza 120 horas/aulas, distribuídas em aulas à distância, aulas presenciais e 

estágio supervisionado. A primeira etapa tem 40 horas de duração e é feita através do acesso 

dos alunos ao conteúdo do curso online. Essa fase é dividida em quatro módulos, com uma 

semana para cada um. Os alunos devem fazer a leitura de artigos, participar de fóruns de 

discussão e resolução de exercícios e responder 30 questões referentes a uma avaliação final. 

A segunda fase da capacitação tem início com uma comunicação por e-mail do 

Tribunal de Justiça, que informa a aprovação do candidato para a segunda fase, a qual é 

                                                           

36 ESTADO DO CEARÁ. Edital n. 013/2016. Torna pública a abertura de inscrições para o XXX ‘Curso de 

Conciliação e de Mediação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará – NUPEMEC – TJ/CE’, em cumprimento a Resolução n 125, do Conselho Nacional 

de Justiça, para capacitação de servidores, terceirizados, conveniados e voluntários do Poder Judiciário cearense. 

Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Fortaleza, CE, 01 jun. 2016. Disponível em: 

http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/06/EDITAL-13.pdf. Acesso em 10 fev. 2017. 
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presencial e ministrada por mediadores que são Instrutores do CNJ. O último edital prevê dois 

dias de aulas, nos períodos manhã e tarde, contabilizando 20 horas/aula. Não há menção ao 

modo de avaliação do aluno, mas é necessário comprovar a frequência integral no curso. O 

conteúdo teórico é constituído por diversos temas relativos à teoria dos meios 

autocompositivos.  

Com o fim do período de formação, é iniciada a Fase II, o estágio supervisionado. 

Sobre o assunto, falei com Cecília, uma das supervisoras do estágio, através de entrevista 

realizada por chat de whatsapp. Ela me explicou que, num primeiro momento, os alunos 

observam as sessões de mediação e de conciliação: “Os alunos devem assistir a conciliação 

[em sessões]: 3, como  observador; 5 [como] coconciliador  e 7 como conciliador,  da mesma 

forma as mediações. Concluindo essas, mais 30 [sessões] complementares, quer seja na 

mediação ou conciliação.  Nesse ínterim, o supervisor fica acompanhando e 

tecendo  comentários e, no final,  faz a avaliação”.  

Cabe notar que o aprendizado da atividade prática da mediação e da conciliação se 

materializa com a observação, o que evidencia que há um saber prático em jogo que necessita 

ser aprendido com aqueles que estão praticando a técnica. Nas audiências que acompanhei, os 

estagiários apenas observam o que ocorre na sessão, sem emitir opinião ou interferir nas 

audiências. O cenário muda com a saída dos participantes, quando o mediador ou o conciliador 

faz as suas considerações sobre o caso que ocorreu. Na maioria dos casos, os mediadores se 

reportam ao tipo de conflito que existia entre as partes e como eles fizeram para que o caso se 

resolvesse. Quando não houve acordo, descrevem o encaminhamento que foi dado ao caso. De 

maneira geral, esses mediadores que tem mais experiência pedem que os estagiários procurem 

se colocar na situação do outro, para que aprendam a ver como eles se sentem nas sessões. “É 

importante notar os sentimentos das pessoas", dizem os mediadores aos estagiários. Em todo 

caso, há um mediador-supervisor dos estagiários que organiza a pauta do dia para que a sala 

não fique muito cheia, e a sessão ocorra dentro da normalidade. A sua função é avaliar os 

estagiários nas suas sessões, orientando-se por um formulário. 

O mediador-supervisor mais experiente, em linhas gerais, acompanha as atividades 

do estágio prático e ensina como devem agir nas audiências de mediação. Esse estágio é a etapa 

posterior ao Curso de Capacitação em Mediação e Conciliação, que é oferecido pelo Tribunal 

de Justiça, onde os estagiários acompanham 60 horas de mediação e de conciliação. No período 

em que eu estava no campo, assisti às atividades desses estagiários. Na maior parte das vezes, 

eu estava ao lado deles e era comum que eu fosse confundido com um deles pelo fato de ser 
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apenas mais um dos espectadores das sessões e não falar nada durante o andamento da sessão. 

Lembro-me que, certa vez, uma mediadora, ao iniciar uma audiência, durante a sua fala de 

abertura da sessão, apresentou-me como um dos estagiários, dizendo: “Ele está aqui para 

observar, para aprender a fazer o que estou fazendo”, ainda que anteriormente tenhamos 

conversado e eu tivesse pedido para que me apresentasse como um pesquisador que está 

escrevendo uma dissertação sobre o Cejusc.   

Os estagiários iniciam as suas atividades após a finalização do curso de mediação, 

através da observação das sessões, que é a primeira etapa do módulo prático. Após a anuência 

do supervisor do Cejusc, e em comum acordo com o seu mediador-supervisor, são 

encaminhados para as salas de mediação para cumprem uma carga horária de observação das 

sessões. Em todo o momento eles ficam calados, fazendo anotações. Quase sempre, ao final de 

uma audiência, conversam com o mediador. É nesse momento que fazem perguntas ao 

mediador sobre o caso que foi atendido e as formas de abordagem do conflito. Tal processo 

que, ao primeiro olhar seria apenas mais uma fase do curso, é encarado, no campo, como o 

momento de experimentar, perceber se tem aptidão, ou como fala um dos entrevistados “para 

saber se realmente quer fazer isso, se tem o perfil para isso.” 

 Quando os estagiários terminam a observação das sessões, começam a fazer os 

primeiros atendimentos ao público. Em uma dessas ocasiões, assisti à primeira audiência de 

mediação de uma estagiária. Antes de iniciar a sessão, a futura mediadora teve acesso ao 

conteúdo do caso e percebeu que se tratava de um processo oriundo da Vara de família sobre 

uma pensão alimentícia. Como na maior parte das sessões, há uma fala inicial em que explica 

a diferença daquela reunião para uma audiência com o juiz, que eles terão oportunidade de falar 

sobre a questão e resolverem da melhor maneira para ambos. Explica que “não está aqui para 

julgar e sim ajudar a resolver”. Ou seja, apresenta-se de forma a diferenciar-se da maneira 

tradicional de administração de conflitos, quando diz que não irá resolver o caso por meio de 

uma sentença judicial, e que será uma facilitadora da solução do problema através do diálogo.37 

Noto que ela está um pouco nervosa, que procurava demostrar na sua expressão um ar de 

                                                           
37 Numa entrevista realizada com uma conciliadora do Cejusc, ela relatou a frequente confusão que a figura do 

conciliador tinha com a do juiz da causa. Segundo a mesma, isso era frequente com pessoas de menor grau de 

instrução: Pesquisador: E você acha que as partes confundem, por exemplo, essa sessão com uma audiência com 

o juiz? Já aconteceu com você? As pessoas pensarem que você é a juíza da causa? 

Paulina: Ah, sim. Eles vêm ainda achando isso, principalmente os mais humildes que tem menos conhecimento. 

Mas aí você explica que você não é juiz que você ali é um conciliador. Aí eles entendem. As pessoas mais instruídas 

que estão ali com um advogado, sabem que ali é uma conciliação. 
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seriedade e durante a sessão falava muito pouco. Mas ao falar demonstrava segurança. Ao que 

parece, pelo fato de ser a sua primeira audiência, queria imprimir certa aura de formalidade.  

Ao finalizar a sessão, ela me disse, com certo tom de seriedade: “A gente tem que 

ser assim, bem incisiva, porque senão eles não levam a sério a gente”. Falei que com o tempo 

ela iria aprender a controlar o nervosismo. Nesse dia, conversamos mais do que normalmente. 

Falei detalhadamente do meu interesse como antropólogo em estudar os métodos 

autocompositivos, e marcamos uma entrevista para a próxima semana. Chegado o dia que 

combinamos, fui ao Cejusc, mas ela não compareceu. Contornei o imprevisto procurando outros 

interlocutores que estavam realizando a mesma atividade, ainda que tenha me sentido 

desapontado. 

 

3.3 Os Mediadores e as suas práticas: Nós somos a equipe de mediação38. 

  

Há uma tendência na literatura da área em “romantizar” a mediação de conflitos, 

no sentido de centrar boa parte da sua atenção nos aspectos teóricos do tema, sem, contudo, 

explorar a dimensão empírica39 das experiências existentes. As pesquisas sobre esses 

profissionais chegam à conclusão de que eles são meros sujeitos “filtradores” dos processos, 

barrando alguns deles para que não cheguem as portas do Judiciário. Tal discurso reforça a 

visão de um judiciário centrado na figura do juiz. Vendo um pouco mais de perto, as práticas 

não se diferenciam daquele formato já constituído no tradicional fazer jurídico. 

No entanto, ao ocupar uma nova função no Judiciário, incluídos agora sob o nome 

da auxiliares da justiça, abre-se uma oportunidade para rever o judiciário e as suas práticas. Tais 

                                                           
38 O subtítulo surgiu do discurso feito por uma mediadora que, em sua fala de abertura de uma sessão, apresentou 

a si e a comediadora como “a equipe de mediação”. 
39“Invariavelmente cuidam de enaltecer as qualidades da mediação, como uma forma mais “adequada” de 

trabalhar os conflitos de interesse do que a via do processo judicial.  Essa adequação é associada ao tempo de 

duração, à economia de recursos e à qualidade da decisão, que, no caso, é construída pelas partes e não imposta. 

Cumprida essa etapa, costumam tratar a figura do mediador e das qualidades desejadas desse 

profissional, propondo também sugestões quanto à sua formação. Feito isso, são sugeridos métodos para as 

sessões de mediação, sua preparação e objetivos. Alguns textos relatam situações-problemas e sugerem a forma 

como o mediador deve se comportar diante delas. Tais descrições, não se preocupam em abordar a dimensão 

empírica do que estão a afirmar (no sentido que não há certeza ao pretenso sucesso da mediação em juízo),  ao 

mesmo tempo que ignoram os antagonismos presentes entre essas duas formas de administração de 

conflitos,  a  saber:  uma informal, baseada no consenso e na autonomia das partes, e  a outra impregnada de 

formalismos, adversarial e controlada pelas autoridades judiciárias.  Mesmo assim, dissemina-se a ideia de que 

a adoção da mediação endoprocessual e outros métodos consensuais seriam a solução para todos os problemas 

do Judiciário.” (FILPO, 2015, p. 56). 
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problemáticas são centrais, na medida em que inserem uma etapa que antes não exista na ordem 

processual (ou quando existia funcionava como um simulacro de uma sentença judicial) e 

oferecem uma abertura para novas formas de administração de conflitos que estão no judiciário. 

E quem seriam os profissionais que estão autorizados a exercer essa atividade? Esse é um dos 

focos do capítulo.   

Por mais que, em termos legais, eles estejam incluídos no quadro de profissionais 

da Justiça, tal inclusão não garante o reconhecimento entre os pares, talvez pelo fato de não 

ostentarem as marcas distintivas, tal como fazem os advogados e os juízes. Os conciliadores, 

contudo, incorporam muito mais as vestimentas formais (paletó e gravata) do que os 

mediadores. Foi o que percebi ao avistar, pela primeira vez, um dos conciliadores, vestindo 

paletó e gravata. Conversava com os advogados das partes que aguardavam o início de uma 

sessão de conciliação. Em momento posterior, quando conversei sobre o assunto com outros 

interlocutores da pesquisa, descobri que ele é desembargador aposentado. Quer dizer, 

certamente, o habitus adquirido na prática da magistratura não é moldável à filosofia da 

atividade conciliatória. Pode ser considerado um retrato desse campo, atravessado por uma 

junção entre as continuidades e as rupturas, entre o velho método de administração de conflitos 

com base na sentença judicial e os novos meios baseados no diálogo entre as partes conflitantes. 

Os outros integrantes do CEJUSC, os mediadores, têm uma postura menos formal, ao vestir 

roupas que sinalizam outro tipo de status. Normalmente, as mulheres usam uma calça social e 

blusas estampadas de cores neutras, e os homens seguem o mesmo padrão: calça social, blusas 

de manga dobrada e sapato social.  

De forma prática, as atividades dos mediadores são organizadas em escalas 

semanais, para que em cada dia da semana haja mediadores diferentes. O que ocorre, com mais 

frequência, é que nas audiências de mediação há a presença de dois mediadores que trabalham 

simultaneamente na sessão. Há também a prática que o campo denomina de comediação, na 

qual um medidor mais experiente supervisiona um estagiário de mediação ou dois mediadores 

conduzem a sessão, tal como orienta a Resolução n. 125/2010 do CNJ.  

Durante o campo, eu percebi que o fato do trabalho dos mediadores ainda não ser 

remunerado é significativo. O que move a ação desses sujeitos que estão à margem do sistema 

tradicional? Diferente da conciliação nos Juizados Especiais, como salienta Victor Nunes 

(2013): aqui a atuação dos conciliadores é entendida como experiência em advocacia, o que faz 

com que muitos estudantes de Direito exerçam essa função. Em todo caso, apesar de ter o status 

de atividade jurídica no plano legal, ela não é reconhecida pela categoria dos operadores do 
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Direito como uma atividade de grande relevância e, por essa razão, não é vista como uma 

carreira a ser seguida pelos estudantes de Direito. Quer dizer, trata-se de uma manutenção de 

uma hierarquia da carreira da magistratura. 

Nesse contexto, é importante ver que, no caso da mediação, outras questões estão 

em jogo. O que faz sentido para eles é a percepção desse trabalho pelo viés da vocação e da 

realização pessoal. Em entrevista com mediadores e conciliadores surgem as seguintes questões 

sobre esse tema:  

 
Pesquisador - E por que você acha que as pessoas ficam na mediação, mesmo sendo 

voluntário? 

 

Conciliadora Paulina: Porque que gostam, porque esperam algum reconhecimento 

também, uma perspectiva de futuro, porque gostam, que gostam mesmo de atuar 

como mediador e como conciliador. (Entrevista com Conciladora Paulina, realizada 

em 31 de janeiro de 2017) 

  

Mediadora Cecília: Se você me perguntar: “Cecília, quem te custeia?”, “Meu bolso 

me custeia, me autocusteia. Eu nunca recebi nada, absolutamente nada. O que eu tenho 

do Tribunal é o carro para me pegar nas quintas-feiras. Hoje, por exemplo, não tem 

carro. Eu venho porque quero ir. Mas, às quintas-feiras, nós temos o carro para me 

pegar e me deixar. Que quando eu estou por aqui, não precisa, não é? Mas é totalmente 

voluntário, faço porque gosto, me identifico, toda vida eu trabalhei porque eu me 

identifico muito (ênfase) com o público, muito mesmo. Porque como servidora do 

[suprimido], eu trabalhava com o público, eu sempre fui apaixonada pelo público, 

entao eu estou dentro da minha área. (Entrevista com Mediadora Cecília realizada 

em 07 de maio de 2016) 

 

Conciliador Jailson: Porque, assim, como o processo para se tornar mediador e 

conciliador, ele é muito demorado, e de certa forma tem que ser assim para ser uma 

preparação melhor, isso faz com que muitos desistam no meio do caminho e [isso] 

realmente faz uma filtragem. Então muitos que estão para apenas conhecer o Instituto, 

não estão porque gostam, acabam saindo daquela trilha. (Entrevista com Conciliador 

Jailson realizada em 16 de janeiro de 2017) 

 

Mediador Renato: Quando eu me aposentei, já vai fazer 10 anos, eu já tinha esse 

pensamento: Eu vou mexer nessa área de solução de conflitos extra-judicial. Eu 

sempre pensei nisso. Eu acho que o meu perfil é mais voltado para isso, tentar fazer 

com que as pessoas conversem e se acertem. Eu acho que o diálogo é a melhor 

solução, sempre. Através do diálogo sempre se chega a um consenso. (Entrevista com 

Mediador Renato realizada em 31 de janeiro de 2017). 

 

Mediador Hilário: Eu digo assim, que o ideal, uma das minhas preocupações pessoais, 

é a gente não ter pessoas trabalhando na mediação que não são vocacionadas ou que 

não tem o perfil para estar ali. Porque um dos problemas que a gente fala é o 

seguinte: a gente tem, hoje, uma super valorização dos métodos alternativos ou 

adequados de solução de conflito, mas a gente sabe que muitas pessoas vão se 

interessar por isso, é o lado positivo de divulgação das políticas adequadas de solução 

de conflitos. Mas é uma coisa para a gente se preocupar é porque a gente vai ter muita 

gente que vai estar interessada nos meios adequados de solução de conflitos só como 
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uma forma de buscar ganhar dinheiro, uma forma de buscar desenvolver aquilo que 

está em auge no momento. (Entrevista com Mediador Hilário realizada em 15 de julho 

de 2016). 

 

A partir da fala dos interlocutores, é perceptível o papel da identidade construída 

com essa forma de administração de conflitos durante suas trajetórias: ter o perfil voltado para 

o diálogo, gostar de atuar na área, ser vocacionado. De forma geral, uma parte desses sujeitos 

advém de outras instituições em que também exerciam o cargo de mediadores. Como foi 

abordado anteriormente, o caso do CEJUSC/Fórum é emblemático: cinco dos nove atuais 

mediadores tiveram experiências em mediação de conflitos comunitários. Até o momento não 

percebi em nenhum material da literatura (RANGEL, 2013; FILPO, 2015) sobre mediação 

judicial essa particularidade. O que, decerto, faz com que haja uma percepção diferenciada da 

mediação, para além das técnicas e do produtivismo.40 Bom, em todo caso, essa relação anterior 

com práticas autocompositivas aparece no discurso de um das mediadoras que me concedeu 

uma entrevista: 

 

Mediadora Cecília: Já da mediação, já é ótimo, já funcionou bem. Por quê? Porque 

como nós começamos a mediar, como eu já te falei anteriormente, a gente já estava 

dentro de uma logística, nós já pegamos pelo menos a técnica que nós trouxemos para 

a mediação familiar foi a que nós aprendemos da mediação comunitária [soletra]. E 

aí a gente já está trabalhando todo dentro de um esquema por isso que a mediação está 

à frente da conciliação porque nós já começamos dentro de um parâmetro  normal, 

dentro de um parâmetro vivencial e dentro de um parâmetro necessário. (Entrevista 

com Mediadora Cecília realizada em 07 de maio de 2016) 

 

 A experiência na Mediação Comunitária, portanto, fornecia os elementos da 

vivência para os mediadores judiciais: “a gente já está trabalhando todo dentro de um esquema, 

por isso que a mediação está à frente da conciliação”. A mediação de conflitos familiares feito 

em casos comunitários reflete sobremaneira na atuação desses mediadores judiciais. 

A partir desse breve panorama sobre o perfil dos profissionais dos meios 

autocompositivos,  apresentarei como as práticas de mediação ocorrem através da descrição de 

                                                           
40 Filpo (2015), em sua pesquisa realizada no Centro de Mediação do Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, conclui que as autoridades judiciárias vêm a mediação judicial como uma fórmula para a produção de 

acordos, privilegiando a quantidade de acordos em detrimento à resolução dos conflitos ali recebidos. Os 

mediadores, por sua vez, entendem que a mediação deve enfatizar o “aspecto qualitativo da técnica” (FILPO, 

2015, p. 208), o que significa uma maior preocupação com a melhor administração dos conflitos por parte dos 

jurisdicionados.  
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uma audiência em que participei como ouvinte. O registro desta audiência foi realizado em 

caderno de campo, o que facilitou a escrita deste texto. 

 

3.4 Como é uma mediação judicial na prática?  

 

3.4.1 Uma criança não vive com cem reais  

 

Entro no Fórum Clóvis Beviláqua, subo as escadas e vou até a sala da secretaria do 

Cejusc, a procura do supervisor. Encontrei um servidor, converso com ele, pergunto sobre a 

uma estatística dos atendimentos e como poderia ter acesso. Sou informado que só teria como 

conseguir tais dados com o supervisor do Cejusc. E que, naquele exato momento, estava numa 

reunião com novos estágios do Fórum. Decido ir para a sala de espera do Cejusc. Pouco tempo 

depois, chega um advogado com seus clientes, olha o formulário fixado na porta de entrada das 

salas de atendimento e pede algumas explicações sobre o horário das audiências dos seus 

clientes. Ele então começa a conversar com o seu cliente, dando orientações sobre o que irá 

ocorrer na sessão, sobre o aceitar, ou não, um acordo na audiência, ele diz: “Aí fica ao teu 

critério”.  

Em pouco tempo, chega o advogado da ‘outra parte’, os advogados se 

cumprimentam cordialmente e iniciam uma conversa sobre as propostas de acordo entre eles. 

Era um caso de execução de pensão alimentícia de um ex-casal, que estava sendo requerida por 

uma das partes. O processo em discussão era sobre a pensão alimentícia em atraso no valor de 

R$ 3.300,00. Até onde entendi, ele não tinha intenção de pagar o valor em atraso porque já 

exista outro processo em andamento (também execução de alimentos), e que este já estaria mais 

próximo de chegar a uma sentença do juiz. Um dos advogados coloca a possibilidade do juiz 

pedir a prisão preventiva da parte processada. O debate se transforma numa discussão mais 

acalorada. O outro advogado disse que tinha verificado no sistema e o juiz não tinha se mostrado 

inclinado a pedir prisão. Então, o suposto acusado, diz: “- Se eu for preso, aí que eu não vou 

pagar.” No que sua ex-exposa responde: “- O problema é que ele não quer resolver.” “- Eu 

quero falar com o juiz e provar pra ele que eu não estou trabalhando”. O advogado diz: “- E 

você acha que falar com o juiz é fácil? Daqui que o juiz marque a audiência.” “- É você que 

não quer entender. Eu não posso pagar porque não estou trabalhando.” “- Não é desculpa, não 

trabalhar.” “- Você sabe que eu não estou trabalhando.” Em meio a esse diálogo surge uma 

proposta de vender uma moto do acusado para quitar uma das dívidas, no caso, a mais antiga, 
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o que extinguiria o processo, na visão deles. Nesse momento sai um servidor, que tinha 

conversado comigo anteriormente, da sala de atendimento, me aborda, pede para que eu entre 

na sala para falar com o supervisor, pois a reunião com os estagiários de Direito já tinha 

terminado.  

Adentro no estreito corredor das salas de audiência do Cejusc á procura do 

supervisor, quando passo pelo corredor das salas, vejo por uma das portas abertas que terminou 

a reunião. Quando abro a porta, o supervisor estava conversando com um servidor e oferece um 

lanche. Quando entro, o supervisor entra em seguida e apresenta algumas funcionárias que 

estavam também na sala. Esperei que ele me apresentasse aos estagiários, o que não aconteceu. 

Ficamos conversando sobre o trabalho que os estagiários iriam desenvolver no Cejusc, que seria 

de assessorar aos mediadores e aos conciliadores sobre a lavratura dos acordos. A conversa 

ganhou um rumo inesperado e achei que não seria o melhor momento para sondar sobre a 

estatística de atendimento. Conversamos mais alguns minutos e pensei em procurar os outros 

mediadores que estavam fazendo audiência. Quando saio, uma porta de uma das salas estava 

entreaberta e que Cecília estava finalizando uma mediação. Pergunto se posso acompanhar a 

próxima sessão. Eu já sabia que aquele caso que descrevi acima iria ser atendido por ela. Ela 

concorda com o meu pedido.  A partir de então, ela se dirige até a digitadora dos processos e 

pede para dar uma olhada no processo para ela ‘se lembrar do caso’. Ela me disse que esse 

processo tinha derivado de uma sessão ocorrida na semana anterior e que eles estavam 

retornando para mais uma tentativa de acordo. Ou seja, demonstra que há certa liberdade para 

remarcar audiências, por parte da mediadora.  

Um dos advogados das partes chega à porta e a mediadora pede para que ele aguarde 

alguns minutos, pois em instantes o pregão seria feito. A digitadora vai até a parte externa que 

leva à sala de espera e faz a chamada nominal, indicando que iria iniciar a audiência. As partes 

chegam acompanhadas de seus advogados e sentem ao redor da mesa redonda. A mediadora 

inicia a sessão cumprimentando as pessoas, explica o que iria acontecer naquele momento e 

pergunta: “Qual foi a nossa negociação?” – se referindo ao que foi conversado na sessão 

anterior. As partes ficam em silêncio. A mediadora, então, relembra o que ocorreu naquela 

sessão anterior, recorrendo ao que já foi discutido por eles. O processo era sobre uma em 

execução de pensão alimentícia advinda da Vara de Família. Com os ânimos ainda exaltados 

da discussão que ocorrera antes da sessão, as partes demoraram um pouco para começar a falar. 

“Pelo o que eu estou vendo são dois processos num só, estou correta?” – diz a medidora. Um 

dos advogados diz que aquela sessão não iria resolver muita coisa, pois existia outra ação do 
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seu cliente em andamento na Vara de Família, também de execução de pensão alimentícia, do 

qual o seu cliente não tinha condições de pagar. Esse outro processo era mais antigo e o valor 

em dívida era muito superior ao que estava sendo objeto de discussão naquela reunião.  

A partir da explicação do advogado, a mediadora diz: “- Se resolver um, ótimo, 

senão vai para execução. Como estou vendo que vocês não tem muito ressentimento entre 

vocês. Então, vamos resolver este?” A partir do pedido dela, as partes começam a falar. A 

proponente da ação diz: “A minha intenção é receber. Ele vai ter que dar os pulos dele.” O ex-

marido responde dizendo que não está trabalhando e que não teria condições de pagar os valores 

em atraso. A mediadora então diz que seria melhor eles resolverem ali, porque o processo “vai 

juntar com o outro e vai virar uma bola de neve”, se referindo a uma possibilidade do juiz 

executar a pensão alimentícia do outro processo em andamento e ele ser preso. O que, em certa 

medida, é um a forma de conter o andamento desse processo no Judiciário. Quando a mediadora 

emite essa explicação, ele diz: “Doutora, eu quero mostrar para o juiz que eu não estou 

trabalhando.” No que ela responde: “Eu entendo perfeitamente a sua colocação, mas nós 

precisamos chegar numa solução.” Ele complementa: ”Ela quer é me prender” – se referindo 

à ex-esposa. Nesse momento, começa um debate mais acalorado entre as partes e a medidora 

interrompe no intuito de reestabelecer o comando da sessão: “Vamos organizar as falas. 

Quando um falar, o outro escuta.” O silêncio é quebrado pela voz do advogado da proponente: 

“A questão de pagar um ou outro, não é escolha. Isso independe de acordo, o outro [processo] 

vai continuar. O senhor tem que resolver esse [processo] porque senão vai executar de novo”. 

“Isso [o processo] não tinha necessidade de acontecer” – diz o requerido, que é interrompido 

pelo advogado da outra parte: “Mas o senhor acertou o valor da pensão.” “Não fui eu quem 

acertei, quem acertou foi a juíza.”. Diante disso, diz a sua ex-exposa: “Uma criança não vive 

com cem reais.”, demonstrando estar insatisfeita com o valor da pensão alimentícia. E, seu 

advogado complementa: “A juíza que determinou, se você não resolver, o juiz também vai 

determinar.” A mediadora, que apenas observava a discussão, toma a fala e diz: “Olha, aqui 

vocês estão tendo a oportunidade de resolver. O juiz vai dizer, é isso, é aquilo. Aqui nós estamos 

tendo uma conversa e estamos explicando a função de decisão do juiz. Eu to vendo que os 

advogados de vocês estão deixando vocês bem à vontade para escolher. No juiz é diferente, ele 

vai determinar e dizer: ‘Te vira’. Os advogados de vocês não querem que vocês passem por 

essa pressão judicial.”  Esgotando o tempo da sessão, e vendo que estavam irredutíveis, a 

mediadora encerra a sessão,  dizendo que  processo deverá ser devolvido à Vara de origem. No 

entanto, ainda mantem um discurso conciliatório quando diz: “Apesar da devolução eu vejo que 
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as partes estão propensas a fazer acordo. Se isso acontecer, vocês podem nos procurar que o 

Cejusc pede o processo da Vara para marcarmos outra sessão” E os advogados concordam. 

Após essa fala, todos ficam em silêncio, enquanto isso, a estagiária digita o termo da audiência. 

Quando o requerido fala: “Vamos deixar para o juiz determinar a minha prisão, o que eu posso 

fazer?” - comenta sobre sua impossibilidade em arcar com o valor pedido. A mediadora 

esclarece: “Você pode fazer o pedido de revisão [do valor] através do seu advogado.” – 

indicando, assim, que naquela sessão o objeto da discussão só poderia ser a pensão alimentícia 

em atraso. 

Ao final, os advogados começam a conversar com a mediadora sobre as mudanças 

recentes na legislação e na prática da mediação no Judiciário. Diz a mediadora: “Tem que ser 

não é, doutor? É processo demais.” Um dos advogados pergunta: “- E a Defensoria Pública 

está presente nas sessões quando não há advogado particular?” No que ela responde: 

“Raramente a Defensoria Pública assiste às vitimas, apenas se a parte que não vier com 

advogado, se sentir prejudicada, é que remarcamos a audiência e solicitamos um Defensor 

[Público].” Na conversa, abordam a expansão que está ocorrendo dentro do Judiciário para 

receber os processos de mediação, mas que ainda não dava conta da demanda.  

Na última fase da sessão, ocorre a redução da audiência aos termos, um 

procedimento comum em audiências judiciais, que é realizado pela mediadora, ditando o 

conteúdo que deve constar no termo de audiência, que é de modo geral, bastante curto e sem 

detalhes das falas dos participantes da sessão. Dos itens que consta nos termos, destaco: a 

identificação e q qualificação dos presentes (partes, advogados, mediadores, observadores); se 

o acordo foi alcançado, ou não; e o desdobramento daquela ação, no caso, para onde será 

encaminhado.  

Bom, para finalizar a audiência, a mediadora pede para imprimir o termo de 

audiência, entrega uma cópia para cada um dos presentes, lê o conteúdo do termo e todos 

assinam. Visivelmente desapontados, os saem da sala com os advogados. E eu continuo na sala. 

Logo após a finalização da audiência, o supervisor do Cejusc entra na sala e ficamos 

conversando. Nesse contexto, perguntei sobre a possibilidade de ter acesso a estatística 

atualizada do Cejusc.  

Quando as pessoas saíram, a mediadora, em tom de segredo, me disse que tinha 

“várias penal”, e que quando o juiz vê isso, certamente iria fazer um pedido de prisão. Perguntei 

se ele já tinha sido preso, disse que não sabia. Só tinha visto que tinha vários processos de penal, 

que estavam arquivados. Declara: “Ele não vai fechar acordo, ele vai querer colocar mais pra 
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frente.” Eu, no calor do momento e sem pensar muito, falo: “Sim, quando querem resolver é 

outra coisa, não é?” Ela diz: “É verdade, ele não quer é resolver.”. Ou seja, pelo menos nesse 

caso, os dados advindos do processo na área penal servem como um sistema de referencia na 

área cível. Se ele “tem vários [processos] penal”, entende a mediadora, que ele não está 

propenso a fazer uma composição amigável. 

 

3.4.2 Ele é chave de cadeia 

 

Nesse dia tinha chegado um pouco mais tarde do que o costume e as audiêcnias 

daquela tarde já estavam iniciando. Fico esperando alguns minutos na sala de espera do Cejusc 

e uma mediadora passa com o passo aperta e alguns papéis por mim. Nos cumprimentamos, e 

ela me chama para assistir uma sessão que já tinha iniciado. Aceito o convite e vou com ela até 

a sala de audiências. 

Quando cheguei na sala, uma boa parte dos trâmites burocráticos já tinham 

ocorrido: as partes já sentadas, conversavam com os advogados e esperavam que reiniciasse a 

sessão, todos em volta da mesa redonda. Nessa sessão estavam dois mediadores, uma que era 

mais experiente e que conduzia a sessão e o outro, em fase de estágio. Eu vejo que há uma 

cadeira disponível ao lado da porta de entrada, sento-me ao lado de um estudante de Direito 

que também observava aquela sessão. Via de regra a quantidade de observadores nas audiências 

é limitada a duas pessoas por sala.  

Estávamos eu e outro observador aguardando a hora do início da mediação, 

enquanto dois mediadores conversavam na mesa redonda, até que um estagiário do Curso de 

Mediação adentra na sala à procura de uma mediação para assistir. Instala-se um pequeno 

conflito, pois não tinham cadeiras suficientes para todos. Ao ver essa situação, a mediadora 

levanta, cede a sua cadeira para o estagiário e vai até a outra sala para buscar alguma cadeira 

para que ela sentasse. Quando voltou, trouxe uma cadeira com um perceptível desnível em uma 

das pernas, o que impedia que ela sentasse de forma estável. Ao perceber essa situação, me 

ofereço para trocar de cadeira com ela. Resultado: passo toda a sessão, numa situação 

desconfortável, o que não me impediu de fazer as minhas anotações.  

Antes de iniciar a sessão, o mediador-estagiário pergunta aos advogados se eles se 

importavam com a observação dos acadêmicos. Dizem que eram indiferentes à presença deles, 

mas um dos advogados logo assinala: “-Não entendo porque os alunos estão assistindo as 

audiências, quando eu era aluno não tinha essa necessidade, não assisti a nenhuma audiência 
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quando era estudante!”. O outro advogado reafirma a frase, diz que também não tinha assistido 

as sessões quando era estudante, seguido pela servidora do fórum que digitava os termos da 

sessão. 

Se tratava de um caso de separação litigiosa com pedido de pensão alimentícia41, 

encaminhado de uma Vara de Família. A sessão iniciou com a apresentação dos presentes. O 

mediador-estagiário explica que: “-O intuito da sessão é encontrar uma solução para o 

problema das partes” e que “-Vocês não estão aqui para nos convencer”, “-Aqui existem 

regras, quando um estiver falando, o outro se cala”.  

Depois da explicação das ‘regras do jogo’, os mediadores não determinam a ordem 

das falas, o que seria algo comum a ser feito em uma audiência de conciliação, por exemplo. 

Após um breve silêncio, todos se entreolham e o advogado de Silvana começa a falar dizendo: 

“-Nós vamos iniciar porque fomos os proponentes da ação”. Daí em diante os advogados 

tomam a parte das discussões, e os clientes observam, calados, e, eventualmente demonstrando 

desconforto com a situação. Em determinado momento da audiência, os mediadores se dirigem 

aos ‘litigantes’, perguntam: “-Quantos anos vocês estiveram casados?”, “-Constituíram bens?”, 

“-Filhos?” “-No que o senhor trabalha?” Os advogados das partes continuam a responder as 

perguntas pelos litigantes.  

Diante dessa situação, a mediadora insiste para que as partes falem: “-Vocês são as 

pessoas mais importantes aqui!” “-É preciso que vocês também falem”, “-Aqui, nesse momento, 

é bom a fala da senhora, os advogados estão aqui para colaborar!”.   

A partir daí as partes começam a responder as perguntas da mediadora. No entanto, 

os advogados com as sobrancelhas arqueadas e  corrigindo a posição dos óculos no rosto 

continuam a defender os seus clientes, numa espécie de disputa para demonstrar de quem é o 

melhor direito. Os mediadores refazem as perguntas: “-Se tem filhos, se contraíram bens.” As 

partes se restringem à resposta imediata as questões formuladas. “-Quanto tempo estão 

separados?”, “-Três anos.”.  É quando se inicia a discussão sobre o valor da pensão alimentícia 

entre as partes.  

Silvana se diz insatisfeita com o valor da pensão alimentícia de R$ 300,00 que lhe 

fora oferecido. O advogado de Marcelo diz tal valor é “-O mais real para o mercado” e que “-

O meu cliente tem um trabalho menos qualificado, por isso esse valor”, tentando persuadir para 

que ela aceitasse essa quantia. O outro advogado fala que se ele não aceitar o valor que eles 

                                                           
41 Para não identificar os participantes da sessão, estou designando Marcelo como o ex-marido e Silvana como a  

ex-mulher. Os demais citados são tratados pela sua função: advogados e mediadores. 
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estão propondo, o juiz irá executar a sentença e Marcelo será obrigado a pagar: “-Olha, pela 

minha experiência,  é mais fácil o juiz dar causa ganha para o meu cliente e ele vai ser obrigado 

a cumprir.” A mediadora, diz: “-Bom, isso já é o início da nossa negociação. Vamos costurar 

esse acordo?”  

A proponente da ação fala: “-Doutora, posso falar? E se esse homem se manda? 

Eu fico como? Eu não tenho garantia que ele vai me pagar”. A mediadora pergunta: “-Teria 

como o senhor melhorar essa proposta?” “-Eu posso fazer um esforço para chegar nos 400 

(reais)”. É imediatamente interpelado pelo seu advogado, que diz: “Olha, aqui o senhor só pode 

fazer uma proposta que possa cumprir. É o que a gente chama de certeza da obrigação de 

pagar”.   

Com isso Marcelo fala: “-Olha doutora, mas eu ajudo a pagar a despesa das 

crianças, agora aumentar esse valor eu não posso.” A ex-mulher do outro lado da mesa faz 

uma expressão de desagrado. A mediadora fala: “-Os adultos de hoje são os idosos de amanhã. 

Você tem que cuidar dos seus filhos pensando no seu futuro também”. O advogado de Marcelo, 

diz: “Olha, nós [advogados] temos o costume de participar desses momentos [audiência de 

família]. Esse valor não é o mais importante, o que importa é a amizade entre vocês [partes] 

que fica para o resto da vida. É pouco o valor de 300 reais? É pouco, mas uma proposta pra 

iniciar um acordo. A prisão por não cumprimento é pior. É um trauma muito grande, Eu tenho 

experiência de ir pegar os presos que a justiça solta e eles saem de lá transtornados. E a 

senhora aceitando esse valor, vai ter certeza que vai receber. Agora ele vai ter a obrigação, 

além de ser com a família, vai ter para a justiça. Faz parte da regra da lei, a justiça, a prisão. 

O aluguel a senhora já vai ter porque ele vai ter a obrigação de pagar.”.  

Um breve silêncio na sala, e logo fala Silvana, embalada sob forte emoção: “Esse 

homem humilha primeiro, para depois mandar [o dinheiro]. Esse homem pegou uma raiva tão 

grande de mim. Ele não tem paciência... Nunca tem tempo, e o cara tem carro e não quer sair 

com os filhos. Ele criou um ódio mortal de mim. Não sei porque ele tem ódio de mim.” 

A mediadora começa a tecer algumas considerações sobre como as partes devem 

agir com o fim do relacionamento: “A gente tem que entender que quando termina a relação, 

continua o pai e a mãe. Acaba a relação de marido e mulher. Mas continua como pai e como 

mãe”. Complementa o advogado de Silvana, dirigindo a fala ao Marcelo: “Você tem que ver 

que esse valor é a sua obrigação legal. Você vai ter que depositar esse valor na conta dela. 

Numa hora dessas tem dois mil processos desses na vara cível. E a gente está aqui em prol do 

futuro dos filhos de vocês. Você precisa ter consciência disso.”. 
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Diante disso, Marcelo aceita aumentar a pensão para a quantia de R$ 400,00. 

Silvana fala: “Com duzentos reais eu pago o aluguel e o resto eu me viro nos 30.” Com a 

proposta aceita pelas duas partes, a mediadora explica para Marcelo que o valor que eles 

acertaram será transformado em um percentual em relação ao salário mínimo vigente, para que, 

em caso de aumento desse, a pensão alimentícia seria automaticamente reajustada. Após essa 

explicação, dá-se início a redação dos termos do acordo pela funcionária que secretariava a 

audiência. Enquanto isso, Silvana fala baixinho ao seu advogado: “-Em 2013, quando a gente 

se separou, ele saia todo final de semana”.  

A mediadora pergunta: “-E sobre a data do pagamento, a gente não precisa definir 

isso aqui, vamos contar com a sua consciência. O que acham?” A proposta não é aceita por 

ambos e decidem fixar uma data para o depósito. Marcelo diz: “-Por mim, não precisava disso 

aqui, não.”. E Silvana responde: “-Claro que precisava, se ele pudesse, ele passava um trator 

por cima de mim”.  

O advogado de Silvana, mais uma vez tenta convencer Marcelo sobre o pagamento 

da pensão alimentícia quando diz: “-Eu vou dizer uma coisa para o senhor, a coisa mais 

entristecedora para um filho é não ter um pai para formar o caráter do filho.”. Logo após fala 

para Silvana, fala: “-A obrigação dele agora é com a justiça.”. 

No fundo da sala, a servidora que digitava os termos do acordo pergunta: “-Nada 

sobre a guarda?”. A mediadora explica que nesse caso o advogado da parte interessada tem 

que iniciar outro processo e que naquela audiência só poderia ser discutida a pensão alimentícia 

e a separação, pois era o que constava na petição inicial.  

Com essa impossibilidade em resolver a guarda, todos ficam aguardando o início 

da leitura do termo, cada cliente conversando com o seu advogado. A mediadora então começa 

a ler os itens do termo do acordo. Enquanto isso, Silvana olha para mim, balança a cabeça, 

franze a testa, cobre uma parte do rosto com a mão e fala baixinho: “Ele não vai pagar. Esse ai 

é chave de cadeia!”.  

O termo é a assinado por todos os presentes e também recebem uma cópia do 

mesmo. A mediadora então explica que o processo será encaminhado para a homologação do 

juiz. E o advogado de Silvana dis: “-Ótimo, assim já vira uma sentença!”. O mediador estagiário 

que estava na mesa, e que durante toda a sessão apenas observava, agradeceu a presença de 

todos na sessão.  

Gostaria, pois, de sinalizar alguns aspectos que evidenciam os afastamentos e as 

similaridades, as continuidades e as descontinuidades entre os processos autocompositivos e os 
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meios tradicionais de administração de conflitos judiciais. A primeira delas diz respeito à figura 

central do processo de mediação, o mediador, que (em tese) tem uma formação diferenciada, 

busca, em certa medida, construir junto com os jurisdicionados uma solução negociada para os 

problemas trazidos. O mediador, ao contrário do juiz, não decide a partir das provas ou da 

legislação vigente, ou sequer enfrenta o mérito da questão durante a sessão. No entanto, o fato 

da mediação acontecer nas dependências do Judiciário, impede que ela seja percebida como 

algo distinto de uma das fases processuais, como por exemplo, o fato de existir o pregão para 

indicar o início da audiência, a presença de advogados e a necessidade de comprovar a 

participação das partes através da assinatura do termo são indícios de uma continuidade das 

antigas práticas. 

Em segundo lugar, uma significativa parte dos mediadores tem formação na área 

jurídica, que, como já vem demonstrando a literatura da área tem concepções elitistas, seletivas 

e autoritárias, privilegiando outros aspectos dos processos, que não correspondem ao modus 

operante dos meios autocompositivos, o que certamente impacta no modo como esses 

profissionais entendem as suas práticas. Essa reserva de mercado, certamente, é uma 

característica marcante do campo. 

Essas questões ganham outra perspectiva no caso da conciliação, que [em tese] 

trabalha com conflitos de outra natureza, que envolvem menor grau de relacionamento entre as 

partes, busca a solução do conflito imediato, desprezando, assim, o conteúdo subjetivo das 

questões colocadas nas audiências. É o que apresento no tópico posterior 

 

3.5 Os conciliadores e as proximidades do antigo fazer judiciário: “a verdade vai aparecer 

no processo”.  

  

Como faço na maioria das vezes em que chego ao Cejusc fui até a sala da secretaria, 

com a intenção de ver o andamento do que estava ocorrendo nas outras salas. Vejo um papel 

afixado na porta das salas de conciliação, indicando um número considerável de audiências para 

aquele dia.  

Lembrei que um dos conciliadores tinha sessões e que tinha me convidado na 

semana anterior para assisti-las. Na sala da secretaria perguntei para uma das funcionárias em 

que sala poderia encontrar o conciliador. Com essa informação, me dirigi à sala da sabedoria. 

Nesse dia, tinha cinco conciliações todas advindas de varas cíveis. Quando chego perto da porta 
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da sala, vejo que sessão já tinha iniciado. Abro a porta de forma silenciosa, e peço, gesticulando, 

ao conciliador para entrar, ele aceita e pede para eu sentar próximo ao digitador. E assim faço.  

O conciliador vestia um terno azul marinho, afixado nele um pequeno broche com 

símbolo da OAB, um vistoso anel de ouro com uma pedra vermelha, símbolo do curso de 

Direito. Dessa forma, não se diferenciava do vestuário portado pelos advogados. O caso era de 

uma questão cível em que o requerente é um professor universitário que estava processando a 

faculdade em que dava/deu aula sobre um material dele que a faculdade teria se beneficiado. 

Nos autos há a informação que se trata de uma ação de reparação de danos. O requerente do 

processo não estava acompanhado de advogado. O conciliador no início da sessão, pergunta-

lhe se ele se sentia confortável em participar sem a assistência jurídica. Ele responde que não 

havia nenhum problema. Na sessão os ânimos não estavam alterados em nenhum dos lados, 

mas os acordos que foram propostos pelas partes não foram suficientes para que esse processo 

terminasse ali. Nesse processo, o professor dizia que a faculdade estava se beneficiando de 

material que era utilizado nas suas aulas sobre abelhas. E que ele não foi ressarcido desse 

material. Os representantes da faculdade pareciam não estar dispostos em dialogar e falavam 

muito pouco. Em um dos momentos, o conciliador, na tentativa de conciliar as partes faz a 

seguinte pergunta: “-O que está faltando para colocar uma pedra encima dessas abelhas?” As 

partes continuam irredutíveis. Era perceptível que estavam tentando convencer o conciliador 

sobre quem estava falando a verdade. O conciliador alerta as partes sobre os custos emocionais 

e financeiros envolvidos nos processo judicial, dos custos da ação, tal como ele salienta. Apesar 

do esforço do conciliador, não foi possível um acordo entre as partes. O termo da audiência foi 

digitado, impresso e assinado pelos presentes, o que me incluía entre os assinantes. Os 

participantes da sessão saíram da sala com a cópia da inicial, já citados, e cientes do prazo de 

15 dias para a contestação. Quer dizer, o conciliador atua numa fase que aconteceria na Vara 

de origem do processo ao constar na sessão o processo de citação do requerente, diferentemente 

da mediação, em que apenas se indica que não houve acordo na sessão e que ele será devolvido 

à Vara de origem. 

Em outro momento, o conciliador disse que já tinha conhecimento sobre essa 

questão, que o processo que já tinha se resolvido a nível administrativo na própria faculdade e 

não entendia muito bem porque eles tinham judicializado essa questão. A sua suspeita era que 

se tratava de uma questão de “ego ferido” do professor e que o processo estaria relacionado 

com alguma disputa de espaço entre os professores da faculdade. Ponto, que segundo o 
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conciliador, estava fora do seu alcance como conciliador. E, que, pela experiência que eles tinha 

com essas questões, esse processo “vai longe”.  

A segunda audiência foi bem diferente do que eu já tinha presenciado. Ao todo, 

estavam na mesa, oito pessoas, a exceção do conciliador e do coconciliador42. O conciliador 

começa a sessão se apresentando, diz que não gosta de muitas formalidades na sessão e que 

seria perder um tempo muito precioso com as formalidades do processo. Diz apenas que se trata 

de uma sessão de conciliação e que este momento está previsto no NCPC. Explica que irá dar 

a mesma oportunidade, o mesmo tempo para cada um. Explica que “– Havendo uma 

composição amigável os efeitos dela se estendem a uma decisão judicial.” Deixando claro que, 

em caso de acordo, ele tem o mesmo peso de uma decisão judicial.  

Ao terminar a explicação, os advogados são apresentados e o requerente da ação 

começa a falar. Ele inicia a narrativa sobre a sua versão dos fatos. Uma das requeridas, ao 

escutar ele relatando que ela tinha agindo de má fé com ele, tenta interromper a sua fala. De 

pronto, o conciliador pede para que ela apenas escute, pois terá seu tempo para falar. Ele diz 

que foi enganado por elas e que não tinha feito o empréstimo do qual está sendo acusado. Deu 

a entender que elas teriam cometido uma fraude ao utilizar seus dados para fazer um 

empréstimo. Quando as requeridas começaram a falar sobre o que aconteceu, ele desatina a 

chorar, dizendo que elas tinham sujado o nome dele e que não acreditava que elas tinham feito 

isso. O conciliador pede para que alguém pegue um copo com água, interrompe a sessão por 

alguns instantes e pede para que ele se recomponha. Dando seguimento à sessão, inicia o debate 

entre os advogados, cada um tentando convencer de quem está com o direito. Em um dos 

momentos, quando o requerente emite mais uma declaração que a incriminaria a outra parte, 

diz a requerida: “– Oh, Moura, vamos trabalhar com a verdade, não é?.”, dando a entender 

que estaria falando uma inverdade no processo. Daí a advogada do requerente diz: “– A verdade 

vai aparecer no processo, não se preocupe”. O conciliador, ao tentar conciliar, pergunta: “– É 

possível a gente compor essa ação? Quais são os pedidos de vocês? É melhor resolver agora 

enquanto não houve desdobramento, encerrem esse processo porque depois fica mais difícil.” 

Mesmo com os pedidos, as partes não aparentavam ter a intenção de resolver naquele momento.  

Ao notar que as partes estavam intransigíveis, e frente a essa situação de impasse, 

o conciliador diz: “– Um, dois, três, senha e despacho.” Indicando que essa sessão estava 

                                                           
42 Nessa segunda sessão, houve a participação de um coconciliador, que estava realizando o seu estágio prático 

com o conciliador. Ele participou muito pouco, permaneceu a audiência em silêncio, observando o que o acontecia.  
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finalizando. As partes então param de falar e ao que parece, a sessão estava sendo concluída 

naquele momento. Porém, os participantes da sessão retomam a discussão e começam a 

apresentar sua visão dos fatos, e a advogada de acusação, ao escutar uma fala da requerida diz, 

“– A senhora não sabe, mas muita coisa vai aparecer no processo.” Começa um bate-boca 

mais “acalourado” que logo é interrompido pelo conciliador. A advogada fala para seu cliente: 

“– Não se preocupe, o que importa é a sua consciência.” O conciliador retoma a fala de 

tentativa conciliatória, dizendo que seria melhor eles resolvem ali  antes que haja mais 

desdobramentos do processo em fases posteriores. “Vocês entraram de maneira certa no 

judiciário e tudo tem a sua hora de ser praticada no processo. Se tiver na polícia, vai para a 

polícia, se tiver no judiciário, vai no judiciário.”  

Segue a sessão, e a esposa do requerente, tenta tomar a fala para si, e é 

intempestivamente interrompida, ela não estaria habilitada a falar, pois não estava arrolada nos 

autos – explica o conciliador. Percebo que, mesmo que o conciliador diga que não é o juiz da 

causa e que não será decidido o mérito da questão naquela sessão, os advogados continuam a 

tentar convencê-lo da veracidade do que estão dizendo. Em momento posterior, perguntei ao 

conciliador se ele percebia isso, que responde afirmativamente e reporta tal comportamento ao 

tipo de formação dos bacharéis em direito, que não os preparava para saber como agir numa 

sessão de conciliação.  

Retornando a sessão, quando se percebe que não há possibilidade de acordo, o co 

conciliador e o observador (que estava ao meu lado) saíram da sala para outro local, acredito 

que para observar outras sessões. O digitador começa a escrever os termos com a ajuda do 

conciliador e este conversa com as partes sobre outros assuntos não relacionados com o 

conteúdo da sessão. O coconciliador é chamado pelo conciliador para a sessão porque ele 

precisava assinar o termo de audiências. Inclusive uma das advogadas conhecia o co-

conciliador, e conversaram sobre assuntos estranhos aquela sessão sobre antigos colegas 

advogados e falam sobre a época em que estudaram juntos. Segue-se o protocolo da assinatura 

dos termos de audiência. E saem todos os participantes da sessão da sala, restando apenas eu, o 

conciliador e o estagiário que digitava os termos.  

  Uma coisa que notei foi a diferença entre as audiências de mediação e de 

conciliação, no que se refere ao tempo de duração. No caso da mediação as audiências são 

marcadas com uma hora de diferença entre uma e outra, com o mesmo mediador. A conciliação, 

pelo menos neste dia, era marcada com meia hora entre as sessões com o mesmo conciliador. 

O que faz como que essas sessões sejam produzidas em formato seriado, o que dificulta uma 
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comunicação mais efetiva. Essa tendência vem sendo percebida por outros pesquisadores 

(FILPO, 2015).  

Antes de iniciar a outra sessão, o conciliador, de forma espontânea, começa a 

conversar comigo sobre o caso, dizendo que é possível que o requerente tenha sido usado como 

laranja, e que provavelmente, quando viu o cerco fechar, não quis continuar com a ação. Deu a 

entender que elas tinham usando o nome dele para fazer empréstimos, e que pelo fato de não 

entender como se dá esse processo, teria sido enganado por uma das partes. Diz isso porque 

durante a audiência, a parte requerida tinha dito que deu uma quantia de dinheiro para ele, que 

poderia ser desta transação, que ao seu olhar, seria algo que denunciaria a sua atitude contra a 

lei. 

Nesse dia foram marcadas cinco audiências, das quais só ocorreram duas, as outras 

três não foram possíveis porque não compareceram as partes. Numa delas, em que a advogada 

de uma das partes compareceu, o conciliador pediu para o estagiário verificar no sistema online 

do Tribunal se a carta de convocação para a audiência tinha sido entregue. Algo que chamou a 

minha atenção foi o fato da advogada não comentar sobre o conteúdo do caso com o conciliador. 

Esse, por sua vez, pergunta se ela tem interesse em remarcar aquela sessão para outra data, o 

que recebe a resposta negativa.  

Quando terminaram todas as audiências, nos dirigimos até a sala administrativa do 

Cejusc, ele me conta da dificuldade em exercer a conciliação. Diz o conciliador: “- Olha, as 

minhas limitações aqui são enormes, cada um tem o seu direito. Eu não vou entrar no mérito 

da questão, esse é o papel do Estado, o juiz é que vai fazer isso”. 

A conciliação em contraponto com a mediação de conflitos apresenta um caráter 

distinto com relação ao uso da palavra, essa mais restrita, precisa ter uma objetividade maior, 

pois as sessões duram, em média, meia hora. De forma que do conciliador não se espera uma 

postura de escuta dos sentimentos das partes, das questões subjetivas, e sim, a condução do 

processo para que ele resulte num acordo. Um dos interlocutores da pesquisa apresenta a sua 

concepção sobre essa diferença:  

 

Mediador Hilário: Então, várias habilidades que o mediador tem que ter, que não 

necessariamente o conciliador terá. Não necessariamente, uma pessoa que fez o curso 

de conciliação, ela viu todas as técnicas que são desenvolvidas na mediação. Então é 

justamente por isso, quando eu falo que o inverso não é possível, não é mais adequado. 

Porque o conciliador talvez não saiba utilizar uma técnica de reenquadramento 

adequado, ele não sabe fazer um resumo, ele não sabe identificar quais são os 
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sentimentos que estão ali por trás, quais são os interesses reais. Então, às vezes o 

conciliador, ele está muito mais focado na lide processual e não na lide sociológica. 

E já o mediador, ele é muito mais hábil, muito mais treinado, quando eu falo hábil é 

muito mais treinado que é o que se espera de um mediador, por exemplo, que ele 

consiga levar as partes raciocinarem, que eles consigam entender qual é o real 

interesse que está ali. (Entrevista com Mediador Hilário realizada em 15 de julho de 

2016). 

 

Quer dizer, esses profissionais, apesar de trabalharem com os meios 

autocompositivos, lidam com perfis diferentes de conflitos através de métodos diferentes. 

Enquanto a mediação se volta para questões de âmbito privado/familiar, a conciliação atua em 

conflitos de demanda cível. Se a mediação busca reestabelecer os canais de diálogo, a 

conciliação se centra na resolução da demanda numa única sessão. 

 

Alinhavando os pontos 

  

A partir da experiência etnográfica realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, foi possível chegar a algumas conclusões sobre o uso dos meios autocompositivos 

na esfera judicial. A primeira delas, a capacitação dos servidores é direcionada a um público 

específico que ser quer capacitar para o seu posterior uso nas audiências de mediação e de 

conciliação, que são os próprios servidores do poder judiciário. Uma parte daqueles que 

adentram nesse “universo”, o fazem por meio da construção de uma carreira que se estende para 

além dos muros do judiciário, me refiro aos mediadores judiciais que tiveram experiências na 

mediação comunitária.  

A capacitação busca formar uma mão-de-obra para dar conta dos processos que 

começaram a ser encaminhados para o Cejusc, principalmente por força da Resolução 

n.125/2010, do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Ainda que se possa falar 

de uma democratização do judiciário em sentido teórico, ela não se expressa em termos 

empíricos. Aos juízes ainda cabem a condução do processo, inclusive é dele a escolha para que 

as pessoas sejam encaminhadas para a mediação de conflitos, tanto no curso do processo, 

quanto nas audiências preliminares.  

Apresentei, em linhas gerais, como as audiências ocorrem, pontuando as suas 

características principais a partir das práticas desses profissionais, entendendo que eles estão à 

frente de uma nova forma de administração de conflitos, em processo de implantação, e por tal 
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razão, carrega uma parte do tradicional fazer jurídico. Tais questões continuarão em discussão 

no capítulo posterior. 
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CAPÍTULO 4 NOVOS CAMINHOS EM VELHAS PRÁTICAS: CONTRADIÇÕES NA 

JUSTIÇA CONSENSUAL 

 

4.1 A gente tenta fazer com que as partes raciocinem de forma diferente: reflexões, 

oportunidades e limites. 

 

A primeira vez que escutei a frase: “fazer com que as pessoas raciocinem de forma 

diferente”, foi durante uma entrevista com um supervisor do Cejusc/FCB. Até então, não tinha 

me dado conta de observar a mediação de conflitos como uma nova maneira de raciocinar os 

conflitos ou outra forma de ver a própria sociedade. Na fala dos interlocutores, tal percepção 

estaria ligada a uma mudança do próprio Judiciário na forma de administrar o conflito43, o que 

passaria, por uma produção de um novo direito, que, nesse sentido seria informado pela 

produção de uma justiça mais próxima da sociedade. Assim, tais mudanças estariam 

concatenadas, se por um lado, o Judiciário muda a sua forma de olhar para o tratamento dos 

conflitos, por outro, essa transformação só é possível com uma reordenação da forma de ver o 

Direito, o que incluiria, dentre outras questões, colocar em xeque a sentença do juiz como a 

única forma de saída do judiciário. Esse “novo direito” estaria ligado a transformação da 

sociedade, ao colocar de lado a função dogmatizadora e condicionadora das leis enquanto um 

modus operandi da sociedade, em que a função do juiz seria “dizer quem estar certo e quem 

estar errado”. Essas questões ganham relevo na fala do interlocutor, Mediador Hilário:  

 

“(...) a gente não deve ver o Direito como um Direito puro e exclusivamente 

dogmatizador, como um Direito que só condiciona a ação humana, mas a gente tem 

que ver o Direito, como um Direito que transforma. Então, o que a gente tem hoje é 

uma transição, daquele Direito antigo para um Direito novo. Um Direito que raciocina 

a sociedade, que vê que ele pode ajudar na transformação da sociedade. Então a gente 

faz até um convite aos profissionais do Direito, quando eu falo para eles o seguinte: 

‘- Que eles sejam agentes transformadores da sociedade, agentes que estão aqui não 

apenas para dizer o que é certo e o que é errado, mas, sim, ser aquele agente que está 

aqui para tentar mostrar as partes uma nova solução, uma nova forma de pensar, uma 

nova forma de transformar aquele conflito que é negativo para eles em um conflito de 

possibilidade positiva’” (Entrevista com Mediador Hilário realizada em 15 de julho 

de 2016). 

                                                           
43 Sobre a construção do consenso no modelo jurisdicional brasileiro, assevera Kant de Lima: “Ora, no direito 

brasileiro, por exemplo, o processo não se volta para consensualizar os fatos, para estabelecer quais são os fatos, 

nem o que ficou provado efetivamente. Pelo contrário, através da lógica do contraditório, que propõe um dissenso 

infinito e veda qualquer consenso entre as partes, os fatos e as provas são determinados pela autoridade 

interpretativa do juiz: é ele quem vai escolher dentre os inúmeros indícios contraditórios trazidos no processo 

quais os convence e quais não (Figueira, 2008). Depois de convencido através desse mecanismo intuitivo, ele 

justifica a sua sentença: é o que se chama de livre convencimento motivado do juiz (Mendes, 2010).” (KANT DE 

LIMA, 2010, p. 31).  
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Esse “novo direito” indica uma preocupação em tentar mostrar possíveis soluções 

para os problemas das partes, e ao que parece, busca afastar-se da forma tradicional em que o 

conflito social é administrado pelos operadores do direito, que via-de-regra não observa a 

dimensão moral envolvida nos processos judiciais. Ademais, refletindo a partir o relato feito 

pelo interlocutor, que essa mudança não alcança todo o campo do Direito, o que ocorre é que 

alguns dos campos de legitimação estão em processo de transformação. Nesse contexto, o 

interlocutor entende que a dimensão legal foi um dos propulsores da possível mudança de 

postura do Judiciário no trato com os conflitos, quando diz: 

 

[...] Foi a Resolução n. 125 que chamou a atenção para o judiciário como um todo, 

para a sociedade como um todo, que: “- Opa, a gente está caminhando de uma forma 

que não seja a mais adequada. A gente está caminhando para fortalecer os conflitos e 

fortalecer os litígios, em vez de tratar o conflito de maneira adequada.” Talvez a forma 

como a gente esteja raciocinando de forma judicializada, nós não estejamos 

garantindo o verdadeiro acesso à justiça porque a gente tá julgando, a gente tá 

resolvendo processos. Mas esse litígio, ele continua forte e às vezes o processo foi 

resolvido, e ele sedimenta ainda mais, ele ainda fortalece mais a natureza do conflito. 

(Entrevista com Mediador Hilário realizada em 15 de julho de 2016). 

 

De acordo com meu interlocutor, raciocinar os conflitos de forma judicializada, 

estaria na base do antigo modelo de prestação jurisdicional, que o interlocutor entende como 

uma forma não adequada de tratamento do conflito, pois “fortalece o conflito” ao invés de 

“tratar de maneira adequada”. A mediação de conflitos, por sua própria característica, seria o 

caminho mais adequado para essa nova forma de administrar os conflitos, pois garantiria um 

maior acesso de todos à justiça por meio dos métodos de autocomposição no Judiciário. Isto, 

contudo, implica em uma reorganização do próprio fazer judiciário, focado na centralidade do 

juiz, sendo que as mudanças aqui abordadas não ocorrem sem que mantenham certos traços do 

“antigo modelo”.    

 

Uma das nossas preocupações aqui no Centro é justamente essa, não só receber as 

partes para perguntar se tem ou não tem acordo, mas sim, tentar tratar esse conflito, 

dar aquela oportunidade das partes raciocinarem e verem que é melhor para si. 

(Entrevista com Mediador Hilário realizada em 15 de julho de 2016). 

 

O que ocorre é que há, no cenário atual, uma sobreposição das diferentes lógicas do 

modelo de administração de conflitos. Aliás, não se deve esquecer que os meios 

autocompositivos entraram recentemente no debate sobre a administração de conflitos no 

Judiciário. Talvez seja muito cedo para afirmar que a inclusão de um modo de resolver conflitos 



 

108 
 

com base no diálogo das pessoas necessariamente produza o consenso, pois o dissenso infinito 

(Kant de Lima, 2009; Lupetti Baptista, 2008) é estrutural e histórico, contribuindo para que os 

meios autocompositivos sejam entendidos como uma “justiça de baixo prestígio”, que tem 

como função principal “filtrar processos” de baixa importância e, por fim, diminuir o volume 

dos processos que se aglomeram nas mesas dos juízes. 

Como demonstra o trecho abaixo transcrito, os próprios jurisdicionados, ao 

entrarem com uma ação no judiciário, não têm conhecimento da existência desses métodos, e 

só o terão ao serem conduzidos, por decisão de juízes, ou por cumprimento de regras legais 

(vide Resolução n.125/2010 e Novo Código de Processo Civil/2015) a uma audiência de 

mediação ou de conciliação. No trecho, a mediadora narra que os jurisdicionados afirmam: 

“nunca tinha pensado que no Judiciário existia algo assim”, quando chegam na sessão de 

mediação. Já outros, esperavam pela presença de atores já conhecidos pela maioria das pessoas, 

o juiz, e se surpreendem com a presença de um mediador ou um conciliador, bem como com o 

método adotado. 

 

Então no momento que você dá essa liberdade para eles se colocarem, que a gente faz 

essa escuta ativa, eles começam a relaxar, aí começam a sorrir, aí muda. A gente faz 

aquele afago, aquelas pessoas que sentaram com muita raiva [ênfase], com muito 

ressentimento [ênfase], com a voz muito grossa. Eles começam a mudar de posição, 

começam a mudar o comportamento. E quando a gente consegue todo esse trabalho, 

no final eles já estão rindo, já estão conversando, já estão dialogando. Quando 

chegaram, não queriam nem se ver. E aí quando a gente termina essa mediação, que 

bate esse termo, que é geralmente o momento em que eles estão aguardando o termo 

para a gente dá uma cópia para eles, aí é que a gente percebe a gratidão, eles 

agradecem, elogiam o trabalho da gente, que nunca pensaram de chegar e dentro 

de pouco tempo resolver um problema que achavam que era impossível. E que 

ali, eles estavam saindo de uma sala com a noção muito diferenciada do que era 

um processo, do que era o Fórum. Que nunca pensou que dentro do Fórum existisse 

uma sala como essa, de pessoas tão legais, tão boas, que escutaram, que ajudaram a 

ele resolver isso sem nenhum constrangimento. (Entrevista com Mediadora Cecília 

realizada em 07 de maio de 2016).  

 

De acordo com o relato acima, no “modelo judiciário tradicional” não haveria 

espaço para a fala das partes, cabendo aos advogados essa tarefa, o que, de certa forma, mantem 

o modelo tradicional em que a oralidade no plano legal não se materializa na prática, como 

coloca Luppeti Batista (2008). Os jurisdicionados desconhecem as etapas do processo em que 

estão submetidos e tem um papel secundário na produção da justiça.44 Na maior parte das vezes, 

                                                           
44 Diferente dos países que adotaram o modelo common law, em que a lei tem suas raízes nos costumes, e por essa 

razão, não é desconhecida pelas pessoas. Vale ressaltar, que no modelo common law, as partes não tem um papel 

passivo na construção dos acordos. (Kant de Lima, 2009). Nesse sentido a introdução dos meios autocompositivos 
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a sua participação se resume à sua simples presença nas sessões. Apesar dos meios 

autocompositivos estarem sendo fortalecidos enquanto possibilidade para a resolução de certos 

conflitos, ainda há uma estrutura jurídica que privilegia uma perspectiva hermética e 

essencialmente processual do direito, onde só juiz sente a “verdade dos fatos” (Mendes, 2012). 

 

A presença do advogado aqui é igual a minha, como mediador. Nós não pudemos 

interferir. Agora se vocês estão tendo essa oportunidade de vocês próprios definirem, 

ótimo. Porque cada um sabe o que está pedindo e sabe o que o outro pode dar. Mas se 

isso não acontecer, a gente devolve para o juiz e aí o juiz é quem vai decidir, aí já não 

é uma mediação, lá o juiz vai dar uma sentença. . (Entrevista com Mediadora Cecília 

realizada em 07 de maio de 2016) 

 

Quem tem a legitimidade para atuar na ação é o juiz: “a gente devolve para ao juiz”, 

quer dizer, esse processo não pertence às pessoas ou ao Cejusc, ele continua a pertencer ao juiz 

da causa.45 Filpo (2015), em sua pesquisa sobre a mediação judicial no Rio de Janeiro, conclui 

uma constatação bastante semelhante, qual seja: 

 

Com efeito, se olharmos com atenção, depois que o processo está ajuizado, ele não 

pertence mais às partes, e sim aos operadores do Direito. Talvez por isso os 

profissionais da mediação chamem tanto atenção para o fato de que essa técnica 

pretende ‘empoderar’ e restabelecer o ‘pertencimento’ das partes sobre o processo, no 

sentido de que elas retomam o poder de administrar o seu conflito. (FILPO, 2015, p. 

148).  

 

A mesma problemática ganha relevo na fala de uma interlocutora, Cecília, 

mediadora, detalha a dificuldade de alguns juízes ao não encaminharem os processos para as 

audiências:  

                                                           
no sistema de justiça brasileiro, de forma implícita, busca copiar o modelo de administração de conflitos desses 

países. Em que pese, os resultados da pesquisa tem mostrado que os operadores do judiciário e as próprias partes 

têm sérias limitações para compreender e replicar esse protagonismo das partes.  
45 No Brasil, como Kant de Lima (2009) assinala, os procedimentos de administração de conflitos tem base na 

descoberta da verdade dos fatos dentro de um modelo inquisitorial, onde cabe ao juiz descobrir, por revelação, o 

que realmente ocorreu com base nos indícios que ele julga serem pertinentes. Outro aspecto que merece atenção é 

o fato do principio do contraditório ser a regra para condução do processo. Bárbara Lupetti Baptista (2008) chama 

atenção que esse princípio engessa qualquer forma de produção de consenso entre as partes: “O princípio do 

contraditório, que rege o processo brasileiro, é o maior empecilho para que o processo caminhe pela via do 

consenso. E isto não tem relação com o fato de o sistema ser escrito ou oral ou mesmo inquisitivo ou acusatório. 

Independente dos modelos e dos sistemas a serem observados, o que categoriza o processo como um instrumento 

de autoridade e não de consenso é a presença marcante do contraditório. A característica primordial do 

contraditório – prevalecente tanto no sistema escrito, quanto no oral – é o distanciamento que ele produz entre 

as partes, que caminham em linhas antagônicas sem, jamais, atingirem um fim comum, pois o que este mecanismo 

sustenta é justamente, a sobreposição da tese de uma das partes em prol da outra, a partir da escolha que for 

melhor, pela autoridade (Juiz).” (LUPETTI BAPTISTA, 2008, p, 82). 
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O Cejusc no momento que foi criado aqui, todas a varas de família foram 

comunicadas e solicitado a remessa de processos para que a gente possa fazer. 

O que nós temos aqui no Cejusc é o seguinte: tem varas que mandam, tem 

outras varas que não mandam, que não aceitam. Ainda tem muitos juízes que 

estão encima daquela posição de, ninguem sabe por que, mas eles não 

encaminham o processo de lá para gente. Então tem muito juiz que acha que ele 

é o dono da vara [ênfática ao falar], que ele é o juiz da vara [ênfática ao falar] e 

se o processo caiu na vara dele, ele é que tem que resolver, ou seja, talvez ele não 

acredite na mediação. Mas nós temos também as outras varas que 

encaminham. (Entrevista com Mediadora Cecília realizada em 07 de maio de 2016). 

 

Se o objetivo da mediação de conflito é trazer para as partes a capacidade de 

resolver as suas próprias demandas, elas produzem certo resultado, mas não estão desvinculadas 

ao processo de desjudicialização dos conflitos, pois eles estão presos a uma fórmula de 

produção da justiça que tem por base a ação do juiz como um terceiro que impõe a regra legal, 

o que, paradoxalmente, implica na mitigação da oralidade nos processos autocompositivos.  

 

4.2 Sensibilizar e empoderar: estratégias de convencimento 

 

Um dos temas que apareceu com bastante frequência entre os envolvidos com as 

práticas autocompositivas foi a questão do empoderamento dos jurisdicionados. Pensar sobre 

tais questões nortearam uma parte das minhas observações. Essa dinâmica do empoderamento 

surgiu a partir das entrevistas que fiz com os interlocutores da pesquisa. Elas fazem menção à 

capacidade dos operadores dos meios autocompositivos em intervir para que as pessoas 

envolvidas em situações de conflitos desenvolvam estratégias para resolver seus próprios 

problemas, e não, leva-los a decisão de um terceiro, o juiz. 

  

Porque a ideia de trazer a mediação e a conciliação para o Judiciário está muito 

voltado para atividade jurisdicional também. Deixe com o juiz aquilo que precisa 

ficar com o juiz. Que as partes não querem fazer um acordo, não querem fazer uma 

composição ou o assunto que não dá certo ser levado para mediação. Ou mais, vamos 

trazer as partes para informá-las que elas têm essa capacidade de resolução dos 

seus próprios conflitos. Por quê? Porque a gente atinge o maior, que é a parte social.  

 

Pesquisador: Que é a participação da sociedade? 

 

Exatamente. E nada mais interessante do que você dizer para a própria sociedade 

e empoderar, não é? Dizer que ela tem a capacidade de elas própria resolver seus 
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próprios problemas. A partir dessa ideia de você colocar isso, dessa semente que 

você está lançando, eu espero que, no futuro, as pessoas digam assim: “Ah, você não 

vai fazer isso, não? Pois eu vou levar [riso] para o judiciário. Vou logo para ação disso 

ou daquilo.” Que as pessoas vejam que ela não precisa mais levar para o juiz. Elas 

mesmas podem resolver. (Entrevista com Juíza Joyce realizada em 16 de fevereiro 

de 2017) 

 

E complementa:  

 

A gente vê também as partes acordando para essa nova realidade. Eu não digo nem 

nova porque essa realidade é a retomada de uma realidade porque a algum tempo atrás 

as pessoas conseguiam resolver os seus problemas. Hoje a gente está vendo que elas 

podem sim, [ter] o poder de se empoderar dos seus próprios conflitos e elas 

podem tentar solucionar. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui na mesa, 

principalmente na mesa de mediação é o seguinte: o nosso objetivo, aqui, primordial, 

não é o acordo. O nosso objetivo primordial é a retomada do diálogo, a retomada da 

conversa, a retomada do poder de entendimento entre as partes. Porque a gente resolve 

um [processo de] alimentos hoje, a gente resolve uma guarda hoje, mas a criança que 

é objeto daquela mediação, ela vai crescer, ela vai mudar de interesse. Então os pais 

vão ter que aprender a dialogar para poder aprender a resolver os seus conflitos. 

Porque eles [titubeia] podem, na realidade, bater às portas do Judiciário, sempre que 

necessitar, mas será que é mais conveniente para eles próprios? Eles estarem aqui toda 

vida que a criança tiver uma dificuldade? Toda vida que eles tiverem dificuldade de 

retomada do dialogo? Eles terem que ir a Defensoria ou a um advogado? Contratar 

um advogado para poder dar entrada num processo? Será que pra eles não é muito 

mais vantajoso eles aprenderem a dialogar? Então, a gente vai percebendo, de certa 

forma, uma mudança nessa política, nessa visão das pessoas também. (Entrevista com 

Mediador Hilário realizada em 15 de julho de 2016). 

 

A atuação a partir do empoderamento das partes tem como base a aprendizagem 

das pessoas em estabelecerem uma nova forma de comunicação, entendendo essa habilidade 

como uma gestão adequada e faria com que o judiciário não fosse demandado para resolução 

de conflitos interpessoais. O ato de empoderar as pessoas das suas responsabilidades em 

resolverem os seus conflitos, entra em choque com a centralidade na condução do processo no 

juiz, uma das marcas da nossa prestação jurisdicional, que é animado por princípios 

inquisitoriais46 (KANT DE LIMA, 2009) advindos do processo judicial de modelo penal 

(MENDES, 2012), em que o poder de cessar o dissenso infinito (KANT DE LIMA, 2009) e 

sentir a verdade (MENDES, 2012), no processo, pertence unicamente ao juiz.  

 

A descrição do discurso doutrinário brasileiro, quer no campo do processo civil ou no 

do processo penal, demonstra a nitidez das características inquisitoriais do nosso 

sistema processual. O sistema de inquérito não se restringe ao processo penal 

                                                           
46 “No sistema inquisitorial procedem-se às pesquisas preliminares, antes de qualquer acusação, quando então se 

interroga o suspeito (indiciado), muitas vezes ouvindo-se as testemunhas em segredo. Aqui a oralidade é 

substituída pelos procedimentos escritos.” (KANT DE LIMA, 2009, p. 143). 
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brasileiro. As características inquisitoriais no sistema processual civil são nítidas, uma 

vez que a finalidade do processo, em ambos os casos, é descobrir a verdade do que 

aconteceu, a dita “verdade dos fatos”, por ser este, segundo o que se concebe no campo 

jurídico brasileiro, o único caminho possível de se fazer justiça. (MENDES, 2012, p. 

74).  

 

Essas perspectivas também foram percebidas pelas pesquisas realizadas por Kátia 

Sento Sé Mello e por Bárbara Lupetti Baptista (2011). No artigo Mediação e Conciliação no 

Judiciário: dilemas e significados, ao realizar pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

apresentam os paradoxos das práticas judiciais autocompositivas. Vejamos: 

 

Como visto, o Direito brasileiro é, então, um campo que não adota o consenso nem 

como forma de diálogo no processo, nem como categoria estruturante do 

conhecimento. Ao revés, adota o “contraditório” como base e como lógica não apenas 

do sistema processual, como também da construção do saber jurídico, pois as 

“doutrinas” ou “correntes doutrinárias” constitutivas do seu discurso teórico nada 

mais são do que formas opostas de ver/interpretar o mesmo objeto, ou o mesmo 

dispositivo legal, ao sabor da autoridade acadêmica ad hoc, muitas vezes confundida, 

pela analogia do método, com a autoridade judiciária. Ou seja, o que Bourdieu chama 

de “consenso no dissenso” (BOURDIEU, 1968:142) é algo estranho ao Direito. Nesse 

sentido, sob diversos aspectos, a estrutura do processo brasileiro parece obstaculizar 

as formas de resolução consensual dos conflitos sob julgamento, de modo que pensar 

na internalização da mediação e da conciliação em um processo fulcrado nessas 

premissas (do contraditório), nos parece, por si só, um tanto paradoxal ou, talvez, 

inovador a tal ponto, que, segundo nos parece, a sua efetividade encontrará barreiras, 

obstáculos e choques entre o tradicional e o novo que serão bastante interessantes de 

serem analisados sob uma perspectiva antropológica, proposta que não é a deste 

artigo, mas que, certamente, nos orientará em olhares futuros a serem lançados sobre 

este tema. (LUPETTI BATISTA; MELLO, 2011, p.115). 

 

Por tais motivos, os meios autocompositivos no campo judicial são atravessados 

por diversas contradições que, por um lado, representam um obstáculo à sua plena implantação, 

e por outro, ganham terreno, ao menos em termos legais, com a inclusão dessas práticas no 

texto da Resolução 125/2010 e no Novo Código do Processo Civil (2015), tal como apresentei 

no segundo capítulo dessa dissertação.  

A despeito das contradições que o permeiam, os meios autocompositivos vêm 

figurando na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) através de Comissões de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem, que criam um discurso que pretende, em linhas gerais, legitimar a 

atuação dos advogados em tais métodos. Ao conversar sobre o assunto com uma mediadora 

(que também é advogada) do Cejusc, ela deixou bem claro que as Comissões, por exemplo, 

enfrentam um problema histórico, pois os operadores do direito tem muita dificuldade em 
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entender a proposta, principalmente por conta de sua formação jurídica com ênfase litigiosa e 

processualista.  

Eu abordei o mesmo tema, durante uma entrevista, com um conciliador de formação 

jurídica que atua no Cejusc. Ele destaca a sensibilização dos advogados como a função principal 

das Comissões nas OAB´s, o que faria com que pudessem aderir à cultura do diálogo com maior 

facilidade. Vejamos: 

 

Pesquisador: Pensando no papel dos advogados, como é que tá o advogado hoje com 

relação aos processos autocompositivos? Há uma aproximação maior? Ainda é muito 

tímida? Como é que você percebe isso? 
 

Conciliador Jailson: Há uma resistência muito grande deles, por conta dos processos 

autocompositivos. Eles acham que por conta dos novos métodos autocompositivos 

eles podem perder clientes ou então eles podem ter um redução de salário, de 

quantitativo que eles ganham em cada processo, mas assim, a OAB Federal e estaduais 

já tem feito um trabalho muito interessante. Então quase todas as OABS do Brasil tem 

uma comissão especial de mediação, conciliação e arbitragem ou métodos 

autocompositivos, e eles têm feito um trabalho de sensibilização dos advogados. 

Aqui no Ceará a gente tem a comissão da qual também fiz parte como membro 

acadêmico, na época. Passamos um ano também fazendo alguns trabalhos de 

sensibilização com alguns advogados, tinha uma resistência muito grande. Hoje 

a nova gestão, tem feito um trabalho que expandiu mais e muitos advogados estão 

aderindo à cultura do diálogo, a essa cultura de realmente resolver os casos através de 

métodos autocompositivos, mas o desafio é muito grande. Tá começando. Então com 

essa nova lei, agora. Com esses trabalhos feitos pela OAB, o apoio que alguns 

presidentes de comissões, de seccionais, do presidente da OAB federal, eles tem feito 

isso. E a gente vê que tá sendo dado mais visibilidade, mas ainda há uma 

dificuldade que assim, para mim, é a questão também de conhecer o Instituto, de 

estudar o Instituto. Muitos advogados chegam na mediação ou conciliação 

dizendo que sabem, mas na verdade, não sabem. Porque na universidade não tem 

essas cadeiras ainda porque agora é que estão começando a aderir. Então aquilo que é 

desconhecido é estranho, e o que é estranho, muitas vezes, provoca o medo e acredito 

que esse seja o medo deles. E aí tem que ter essa barreira tem que ser quebrada, dentro 

da universidade, preparando o jovem advogado. (Entrevista com Conciliador Jailson 

realizada em 16 de janeiro de 2017) 

  

As Comissões nas OAB, portanto, operam na perspectiva da sensibilização dos 

operadores do Direito para que adotem as práticas consensuais de resolução de conflitos na sua 

atividade profissional. Essa proposta, contudo, entra em choque com o tipo de formação 

universitária com base essencialmente processualista. Tal fato fica claro com o trecho da 

entrevista com conciliador, em que diz que os advogados não conhecem o “instituto”, e chegam 

nas audiências sem a devida preparação para atuar com base no diálogo e na valorização do 

princípio de oralidade em termos efetivos.  
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A sensibilização, portanto, como uma prática de convencimento é utilizada para 

disseminar a ideia de que os operadores do Direito precisam acreditar que os conflitos podem 

ser resolvidos não apenas por meio de uma decisão judicial. E que eles precisam dominar os 

métodos de resolução de conflitos pelo diálogo. Para tanto, contudo, é importante haver uma 

mudança de mentalidade em relação ao uso dos meios autocompositivos no Judiciário em 

termos mais amplos.   

 

Pesquisador: Quais são os principais desafios da mediação, aqui no judiciário?  

 

O maior desafio é a mudança mesmo de mentalidade. Porque a gente tá trazendo uma 

ideia nova e é difundir essa ideia, e as pessoas acreditarem nessa ideia, os operadores 

do direito e a própria sociedade acreditar nisso. Eu acho que é o maior desafio. 

Conhecer, acreditar, fazer, participar, se abrir para os outros, não é? (Entrevista com 

Juíza Joyce realizada em 16 de fevereiro de 2017). 

 

 

4.3 O que diz o teu coração? Gestão de sentimentos em audiências  

 

Durante a época em que eu estava fazendo o trabalho de campo no Cejusc, ocorreu 

uma edição de um projeto desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça, chamado Pai 

Presente47. A proposta era realizar um mutirão de atendimentos de casos que envolvessem 

reconhecimento de paternidade, e para isso, mães, pais ou filhos poderiam requerer 

judicialmente ou extrajudicialmente uma audiência de mediação para solicitar o exame. 

Inclusive, o programa abria espaço para os pais que quisessem reconhecer a paternidade de 

forma voluntária, sem a necessidade do exame de sangue para isso. E foi numa dessas 

audiências que ouvi a frase que uso no título do subcapítulo.  

Diferente dos outros dias, eu não fiquei muito tempo na sala de espera, pois ainda 

era cedo e lá só estavam as estagiárias que recepcionam as pessoas, com as quais eu ainda não 

tinha proximidade. Posteriormente avistei uma funcionária do Fórum que ainda não conhecia e 

que, como descobri, supervisionava os atendimentos naquela tarde. Pergunto se ela sabe qual 

sala em que estão os mediadores e ela me indica a sala onde estão ocorrendo as audiências. Lá 

estavam duas mediadoras, uma que eu já conhecia e outra que não conhecia e que estava 

                                                           
47I MUTIRÃO PAI PRESENTE. Disponível em: http://corregedoria.tjce.jus.br/i-multirao-do-pai-presente/. 

Acesso em: 02 fev 2017. 
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iniciando as suas atividades no Cejusc. Além delas, do lado esquerdo da sala, estava o digitador 

dos termos (que, na maioria das vezes é um estagiário de Direito).    

Quando se aproximou do horário da sessão, uma das mediadoras foi até a porta 

externa e fez o pregão para chamar as partes para a sessão. Adentrou na sala, uma mulher de 

meia idade com uma criança de colo e um homem na mesma faixa etária e as mediadoras se 

apresentaram e disseram: “Nós somos a equipe de mediação. Normalmente, nós damos a 

palavra para aquela parte que abre a ação, mas nós aqui estamos para dialogar. Isso aqui é 

uma mediação. Nós estamos aqui para ajudar no diálogo de vocês, não estamos como juízes 

neste momento”.  

Diante do exposto, a mulher com a criança no colo começa a falar dizendo que 

queria pedir o reconhecimento da paternidade da filha, porque a criança só estava registrada no 

nome dela. Certa altura da sessão a mediadora nota que o rapaz começa a fazer o 

reconhecimento facial da criança e diz: “É, eu acho que tem alguém aqui que gosta dela 

(criança). “Cadê o papai? Cadê o papai?” – fala a mediadora para a criança, fato que 

desagrada a mãe.  “Ele  não tem costume com ele, não!!  Olha, doutora, ele não é um pai 

presente e estamos separados”.  

Diante do contexto, uma das mediadoras diz para o rapaz: “Olha, muito melhor do 

que o processo de DNA é o seu sentimento... O que você acha? Você acha que ela é sua filha? 

Eu estou curiosa, o que o teu coração diz?” Depois de alguns segundos, ele responde com: 

“Ela [a ex-companheira] diz que é.” E continua: “E quando resultado sair, como é que faz?”. 

A mediadora explica, o exame vem pra cá para a gente abrir na frente de vocês. Ele diz: “Igual 

ao [Programa de TV] Ratinho?” Todos na sala riem.  

A partir da anuência em realizar o exame por parte do rapaz, o estagiário (digitador) 

toma alguns dados, endereço. Todavia, se negou a dar o número do seu telefone, dizendo que 

sua esposa atual não poderia saber do ocorrido. A mediadora convence-o dizendo que se ele 

não der o número, não teria como o Cejusc comunicá-lo sobre o dia da audiência em que o 

resultado será lido. Só assim ele concorda. Quando o estagiário pediu o número do telefone da 

mãe, ela diz: “Não precisa, ele me avisa da data.” A mediadora em tom jocoso, diz: “E se ele 

não avisar?”. “Ele avisa. É melhor ter ele como amigo do que como inimigo.” – responde. 

O suposto pai fala para a mediadora: “A senhora acha que ela é parecida comigo?” 

“O formato do olho é dela (mãe), e a cor também, mas essa parte do rosto é seu.” A mãe diz: 
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“Mas a melhor coisa que tem é fazer o exame de DNA. Pra ficar tudo certo. Já ajeita a pensão 

e tudo logo.” “Ela é registrada?” – pergunta  a mediadora. “Sim, mas só no meu nome.” No 

final, a mediadora explica qual o procedimento que deve ser feito se o exame for positivo, que 

seria ir para o cartório para fazer a alteração do registro. A mediadora pergunta para o suposto 

pai: “Fulano, você já deu algum presente a ela? Já?” Ele fica em silêncio. A mãe diz: 

“Presente, sem ser de festa, fulano.”. A mediadora ao ver que a situação estava sendo 

embaraçosa: “Eu estou brincando contigo, viu?”. O acordo realizado por eles na sessão é 

digitado no termo de audiência, após a leitura em voz alta, a mediadora pergunta se eles 

concordam, ao final assinam o termo e levam uma cópia.  

 

4.3.1 A dinâmica dos sentimentos na resolução de conflitos 

 

Há uma clara diferença entre as distintas formas de utilização da mediação e da 

conciliação, o que, ao meu ver, está diretamente vinculado ao modo como lidam (ou não) com 

a expressão dos sentimentos dos envolvidos. Em termos gerais, a mediação de conflitos seria, 

na concepção dos mediadores e dos conciliadores entrevistados, a mais indicada para conflitos 

que envolvessem sentimentos e que também fossem motivados por uma relação continuada e 

anterior. Justamente por proporcionar aos mediados um espaço de reflexão sobre as questões 

envolvidas nos conflitos. Essa orientação, contudo, não se materializa completamente nas 

práticas judicializadas. Como demonstra um conciliador do Cejusc, há uma aplicação errônea 

das técnicas em casos que seriam melhor resolvidos na mediação que acabam sendo 

indevidamente encaminhados para a conciliação.   

 

Pesquisador - Para que casos a conciliação não pode ser utilizada? 

 

É gritante, lá no Fórum, a questão de matérias de relação continuada, aonde você tem 

pessoas que já tem vínculo afetivo muito grande, inclusive muito próximos e que ali 

não cabe uma conciliação, um exemplo dessa matéria: direito de família, de vizinhos, 

matérias aonde, vamos supor, mesmo que seja algumas causas trabalhistas, mas que 

você tinha um vínculo afetivo com aquela instituição, entende? Tudo que envolve 

um sentimento, envolve uma relação aonde você já vem de um certo tempo que 

ali você tem que tomar cuidado com essas questões. Então assim, isso é muito 

evidente bem dentro do Fórum, essa, como é que eu posso dizer? Essa diferença. 

Então não tem como você trabalhar na audiência de conciliação de 30 minutos, 

um caso de família que é complexo, por exemplo. Casos de família, a gente às vezes 

em audiência de mediação leva duas horas, na primeira audiência de mediação, 

dependendo da Vara, dependendo do juiz. Tem audiência de mediação que você bota 

duas sessões, duas audiências, remarca porque não foi resolvido. Então, assim, tem 
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que ter esse cuidado. Então, matérias de Direito, de conflito que envolvam 

sentimentos, relações continuadas tem que ter um certo cuidado. Eu não vou aqui 

restringir somente a isso você pode estar com relação, por exemplo, com plano de 

saúde e que ali envolve alguma coisa mais afetiva, uma coisa de relação de confiança. 

Então, assim, tem certas coisas tem que ter um certo cuidado. (Entrevista com 

Conciliador Jailson realizada em 16 de janeiro de 2017)  

 

Nesse caso, na percepção de Jailson, o que diferencia uma atuação do conciliador 

nem sempre está relacionado com o tipo de conflito que está em discussão, e sim, o primordial 

é a relação anterior e o vínculo emocional contido no processo. Na sua concepção, a 

complexidade do assunto tratado necessitaria de um tempo maior, impossível no contexto de 

uma audiência de conciliação de 30 minutos. E, que inclusive em casos de maior 

impessoalidade, como um conflito trabalhista, onde exista um vinculo emocional com aquela 

empresa, a conciliação não seria o método mais adequado. Quer dizer, o que importa nesse 

sentido é o sentimento envolvido na situação e não apenas o tipo de conflito. Ainda que os 

sentimentos ganhem lugar dentro das audiências, os conflitos que originaram o processo não 

podem ser resolvidos ali. O que ocorre é que o mediador constrói com as partes uma solução 

imediata para a questão, o que não quer necessariamente dizer que o conflito seja encerrado. 

Conflitos não são problemas matemáticos que admitem uma resolução definitiva. 

Durante essa entrevista chegamos num tema importante no tratamento dos 

conflitos, a questão da oralidade nos processos autocompositivos. A oralidade é um dos pilares 

dessas práticas que buscam o consenso.  

Todavia, em termos empíricos, ela não encontra espaço para ser plenamente 

utilizada, como salienta o interlocutor, a negociação não pode ser feita para além do que está 

nos presente textualmente nos autos do processo, prevalecendo o conhecido brocado do sistema 

processual brasileiro: “o que não está nos autos não está no mundo”.  

 

Bom, em questão da oralidade, o que acontece? Realmente, como eu falei a gente vive 

no sistema e numa cultura. Infelizmente o Poder Judiciário ele segue o processo. 

Então, tem essa questão no processo, a hora das provas, a hora das testemunhas, a 

hora das petições. Com a lei, e de certa forma, essa obrigatoriedade da conciliação e 

da mediação acabou saindo também sendo legalizado. Mas, assim, infelizmente, eu 

ainda não vejo essa questão das emoções e dos sentimentos ainda. Eu não posso 

fechar um acordo com base no que fulano disse. Eu tenho que seguir o que está 

dentro dos autos e simplesmente o acordo que está nos autos, por exemplo: se a 

empresa fez uma petição pedindo que o fulano pagasse mil reais, eu só vou ter 

que fazer o acordo, a negociação, baseado naquele ponto. Para judiciário dar 

uma resposta daquilo que foi constituído ali nos autos, entende? Aí fica a par da 

pessoa se ela vai querer fechar o acordo, se a pessoa fez proposta de R$ 500,00 e a 

empresa aceita ou não aceita. Aí fica a caso dele. Mas a princípio só baseado no que 

está nos autos, entende? Lógico que, às vezes, a gente acaba, como por exemplo, 
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na mediação, que tem um pouco mais de tempo, a gente trabalha um pouco com 

emoção e com sentimento porque, enfim a gente está lidando com problema de 

vínculos afetivos. Mas mesmo assim, também é muito, muito, muito ainda, como 

é a palavra certa? É muito no começo. Ainda tá muito incipiente. Então, assim, 

hoje, o Judiciário das matérias de relações de vínculo afetivo, eles estão fazendo 

alguns programas, por exemplo, na área de família tem algumas oficinas que vai 

trabalhar a parentalidade para poder sensibilizar os pais dos seus papéis e de que estão 

lá, não para disputarem os filhos, mas para estarem juntos. E depois irem para uma 

audiência mais sensibilizadas, pensando mais nos filhos, entende ? Já na conciliação, 

que é aquilo que nós estamos falando aqui, eu não posso trabalhar essas questões 

dessa forma, emoções versus sentimentos. Até porque eu tenho pouco tempo e o 

que interessa para o Judiciário é o que está lá no papel. Infelizmente essa é a 

realidade. Assim, por mais que cada tribunal, cada fórum, cada Vara, tente 

implementar, fazer uma diferença, aumentar o tempo da sua pauta, trabalhar essa 

questão na hora da audiência, trabalhar essa questão das emoções. Mas o foco sempre 

vai ser, para o Judiciário, a resposta que ele vai ter até no acordo que vai ser 

redigido, vai no acordo o que foi pedido no começo, entende mais ou menos o que 

eu tô falando? Então não posso, ali, na conciliação me importar com outras coisas, 

outras situações que vai vir na hora da conciliação. Eu tenho que me focar 

naquilo que foi dado entrada no Judiciário. E aí vai depender de cada conciliador, 

de cada Vara, de cada juiz, trabalhar ou não isso daí. Infelizmente, para mim, essa é a 

realidade. (Entrevista com Conciliador Jailson realizada em 16 de janeiro de 2017) 

 

É muito elucidativa a fala do interlocutor quando diz; “o que interessa para o 

Judiciário é o que está no papel”, “eu tenho que me focar naquilo que foi dado entrada no 

Judiciário”, quer dizer, a oralidade como um princípio base das práticas autocompositivas, não 

é efetivada na realidade. Em que pese, a negociação entre as partes em audiências judiciais está 

alicerçada na procura pela verdade jurídica, em certa medida, cria uma barreira no ato de 

comunicação, e ao final desse debate, haverá uma tese que sairá vencedora. “Eu não posso 

fechar um acordo com base no que o fulano disse”, diz o conciliador, quer dizer, o princípio da 

oralidade não se materializa em termos empíricos, mesmo que ele esteja na base da legislação 

processual brasileira. Sobre a materialização da oralidade em termos práticos, Bárbara Lupetti 

(2008) assinala: 

 

A oralidade não pôde, portanto, diante do que verifiquei em campo, ser categorizada 

como uma forma necessariamente consensual de construção da verdade jurídica. Até 

porque, ora ela aparece atrelada a um possível mecanismo de diálogo, ora surge como 

fruto do contraditório, presente e sedimentado nas relações processuais. Assim, 

conforme se infere das entrevistas, a importância da oralidade como instrumento que 

possibilita a construção de uma verdade consensual no processo não foi cogitada. 

Fala-se em simplicidade; em informalidade; em celeridade; enfim, em diversos 

pontos, mas não se menciona a questão da relevância do diálogo na administração dos 

conflitos judiciais, e tampouco, a importância da oralidade como uma via que 

possibilitaria esse percurso consensual. (...) O discurso dos juízes – assim como se 

verificou na dogmática – também aponta uma preponderância empírica da escrita no 

processo civil, em prejuízo do sistema oral. O princípio da oralidade é visto pelos 

Juízes como um entrave ao bom andamento dos processos em curso nas varas cíveis. 

(LUPETTI BATISTA, 2008, p. 102) 
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Quer dizer, embora a conciliação lide com a oralidade durante a audiência no intuito 

de promover a comunicação entre as partes, o que importa, ao final, é aquilo que está escrito 

nos autos e o resultado da negociação (que é reduzido aos termos). Vale ressaltar que a oralidade 

na conciliação é silenciada por diversas questões, dentre elas: o tempo abreviado para cada 

processo, o montante de processos, a baixa quantidade de profissionais da área.  

Uma intervenção que levasse em conta a oralidade estaria relacionado, como aponta 

o conciliador acima citado, a desvinculação da visão única da solução do problema a partir da 

resolução de problemas, e trabalhar os sentimentos que levaram as pessoas ao processo judicial. 

Como diz em suas palavras: “Negociar com o sentimento das pessoas, e não com os problemas 

trazidos ao Judiciário”: 

  

Se as pessoas não se sentirem sensibilizadas, se você realmente não chegar no alvo 

que são as pessoas. Então eu não negocio com processo, eu negocio com o 

sentimento das pessoas. Eu acho que tem até aquele autor do “Como chegar ao sim”. 

Ele fala muito sobre isso. De que independente se o caso for de família, se for de 

vizinho, se for de emprego, se for de relações de consumo, o que você vai negociar 

com as pessoas, não são os seus problemas, são os sentimentos que levaram a ela 

aquela situação. E Judiciário tem que saber isso. E isso muitas vezes é dificultoso 

porque eles não querem dizer que tudo aquilo que eles aprenderam do processo, do 

poder deles, entende? E às vezes isso é o mais dificultoso na área da mediação e da 

conciliação judicial. (Entrevista com Conciliador Jailson realizada em 16 de janeiro 

de 2017). 

 

Para se explorar os conflitos com base nos sentimentos, a estratégia precisaria ser 

diferente do modelo tradicional, o que necessitaria de uma mudança drástica no formato da 

audiência, partir para uma intervenção humanística, que primaria pela qualidade das sessões, e 

não apenas na produção em série, que visa a quantidade de audiências com acordo, como está 

sendo aplicado atualmente.  

Tal compreensão da atuação nos sentimentos não é una, há diferentes visões entre 

os mediadores, alguns entendem que o “sentimento no meio” poderia atrapalhar a resolução de 

um conflito, quando faz a diferenciação entre conflitos de natureza cível e familiar: 
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A natureza do conflito cível é patrimonial, a natureza do conflito da família é 

psicológica. Então a gente tem duas lides aí bem claras, enquanto no cível, a gente 

tem uma lide que é processual, pura e simples, raramente a gente tem uma carga 

sociológica mais profunda. Não que não tenha, porque tem, mas é aquela 

diversificação de vínculo. Na família, você tem um vínculo que ele é continuado, que 

envolve pessoas que têm uma relação sentimental, uma relação entre si bem mais 

forte. No cível, você geralmente tem pessoa física com pessoa jurídica ou você tem 

pessoa física com pessoa física. Mas, às vezes, esse conflito de pessoa física com 

pessoa física, ele é inerentemente patrimonial. Tem gente que levanta até o 

questionamento: ‘Ah, mas é patrimonial, não fica muito mais fácil de resolver?’ 

Teoricamente, sim. Você não tem sentimento no meio para gerar alguma 

complicação. Então era para ser muito mais fácil de resolver, mas não é. A gente 

até diz assim, até a gente brinca assim: ‘Quando o problema é no bolso, quando 

o problema é patrimonial, é muito mais complicado de se conseguir resolver’. 

Porque, às vezes, as pessoas, elas se seguram muito mais quando o problema é retirar 

alguma quantia, desembolsar alguma quantia. Enquanto que quando a gente 

envolve sentimento [dá ênfase], é que a gente vai buscar a lide sociológica e não 

só a lide patrimonial, a questão do patrimônio fica bem aquém dos interesses até 

da própria parte. Porque quando a gente leva a parte a raciocinar que ela não 

está pagando dinheiro, ela tá ajudando, ela tá exercendo a sua obrigação de pai, 

que é garantir a subsistência do seu filho. É outro foco, a gente tira o foco do 

patrimonial e a gente leva o foco para o sentimento. A gente leva o foco para a 

questão de interesses familiares, interesses pessoais. A gente tira o foco do 

patrimônio e passa para um foco em família, na família. (Entrevista com Mediador 

Hilário realizada em 15 de julho de 2016). 

 

No primeiro momento o mediador diferencia os diferentes os conflitos de natureza 

cível e familiar. Enquanto o cível está relacionado com uma “lide processual”, com uma “carga 

sociológica menos profunda”, e que à primeira vista, por “não ter sentimento no meio” a 

resolução do conflito seria mais fácil, mas há casos em que é necessário “buscar a lide 

sociológica” e trabalhar os sentimentos mesmo em questões de natureza civil.  

Na família, o conflito é entre pessoas físicas e a gestão dos sentimentos é mister 

para resolver a questão. Todavia, os conflitos familiares também envolvem questões 

patrimoniais, no caso da pensão alimentícia que o mediador cita na sua fala, quando “mexe no 

bolso” é necessário mudar o foco do processo do “pagando dinheiro” para “garantir a 

subsistência do filho”, ou seja, focar no interesse da família. 

 

4.4 Aprender a conviver: a oficina de parentalidade para pais e mães em separação 

judicial. 

 

Fui convidado pela psicóloga do CEJUSC para assistir a uma oficina de 

parentalidade. Esse convite aconteceu durante uma entrevista que fizemos no mês anterior, no 
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qual tive contato com as principais ideias que orientam as oficinas e como o Cejusc tem atuado 

nessa questão.  De forma geral, essas oficinas são voltadas para pessoas que entram com 

processos em varas de família, notadamente aqueles casos que envolvem separação litigiosa, 

guarda, visita e regulamentação de visita. Os processos tratados nesse âmbito dizem respeito a 

questões familiares, principalmente em casos que envolvem a separação litigiosa.  

Quando fui assistir à Oficina, comecei a observar algumas mudanças no entorno do 

Cejusc, certos detalhes no campo estavam diferentes. Uma das diferenças era uma geladeira foi 

instalada na parte externa do Cejusc. É uma gelateca, que funcionava como uma biblioteca que 

ficava disponível para as pessoas que procuravam o Cejusc. 

 

Figura 6 

Geladoteca do Cejusc 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Na geladoteca tinham livros (alguns com textos de legislação, como o Código de 

Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente) e revistas diversas, alguns 

livros de histórias infantis, e na parte externa, alguns desenhos de crianças que participaram de 

edições das oficinas já realizadas.  

Como combinei com a psicóloga, cheguei ao fórum as 13:00h. Inicialmente dei uma 

volta no torno CEJUSC e vi que tinha algumas pessoas aguardando na fila no corredor principal, 

após a recepção principal. Fiquei alguns minutos observando e conversando com algumas 

pessoas que estavam aguardando o início da oficina. Foi chegando um número cada vez maior 

de pessoas que aguardavam no corredor. Posteriormente, chegou um funcionário com uma mesa 
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e a instalou ao lado das cadeiras, deixando também um banner de divulgação das atividades da 

Oficina.  

 

Figura 7 

Banners das Oficinas de Pais e Filhos 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Logo depois, chegou uma funcionária do Cejusc, que pegou o nome das pessoas 

que estavam chegando. Depois de alguns minutos esperando que as pessoas fossem atendidas, 

me identifiquei, dizendo que ia participar da oficina apenas como ouvinte. Explico que estava 

fazendo uma pesquisa para o mestrado e que tinha sido convidado pela psicóloga para assistir 

essa oficina.  

Ao entrar na sala, vejo a psicóloga conversando com algumas pessoas. Acena para 

mim e me convida para entrar. Na sala, já estavam várias pessoas que tinham um ar apreensivo 

e mantinham seus braços cruzados. Na sala tinha um cartaz feito de papel madeira colado na 

parede e esse cartaz continha imagens que eram utilizadas como uma simbologia dos filhos 

durante a oficina. Então tinha uma árvore, um sol, uma borboleta, um passarinho, flores e um 

arco-íris em um céu desenhado. Bem ao lado, havia frases de pedidos de filhos de pais separados 

que eram lidas pelos participantes durante a atividade.  
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Aos poucos os participantes da oficina iam entrando e se acomodando, o que 

demorou em torno de 20 minutos. Enquanto isso, havia uma música relaxante para escutar. Ela 

explica aos pais que podem pedir que a secretaria emita um certificado de participação naquele 

momento e que esse documento poderia ser “juntado aos autos” para o juiz “saber que vocês 

estiveram na oficina”. Explica que o juiz “vê com bons olhos” quando os pais participam das 

oficinas. Todos os presentes solicitam o certificado para ela.  

Passados alguns minutos, a juíza coordenadora do Cejusc entra na sala e dá boas 

vindas a todos. Diz que faz questão de estar na abertura das oficinas, explica que esse é um 

momento importante e que deve ser entendido como uma oportunidade para a reflexão. Ela 

frisa que esse momento não pode ser representado como uma etapa para “discutir o processo”, 

mas sim como um momento de reflexão para pessoas que estão passando por problemas 

emocionais advindos de separações e outros conflitos familiares.  

A oficina, nesse caso, serviria para trazer uma palavra de carinho e de apoio aos 

pais em processo separação. Deixa claro que o motivo da oficina não seria discutir as questões 

ligadas ao processo – repete. E que naquele momento o Cejusc pretendia dar apoio maior para 

que os pais pudessem ajudar seus filhos em processos de separação. Acrescenta: “Porque é uma 

carga muito pesada para os para os pais.... a questão da separação. Muitos deles não estão 

sabendo lidar com esse processo”.  

Depois das fala da juíza se inicia a oficina com a psicóloga, que apresenta a outra 

facilitadora. Começa dizendo que a oficina tem um modelo preventivo e educativo e afirma que 

nada do que eles falarem nessa sessão será juntado nos autos do processo, pois ela não está 

atuando como perita no caso deles. Explicou ainda que os filhos dos casais envolvidos estavam 

em outra sala, onde tratavam assuntos relativos à separação e que buscavam acolher as crianças 

nesses eventos. Explicou que não é objetivo da oficina fazer aconselhamento psicológico, mas 

disse há possibilidade de atendimentos individuais, que pode ser marcado com a própria 

psicóloga. Afirma ainda que a Cejusc tem um grupo de terapia familiar no qual familiares 

podem participar.  

A partir de então, explica que a oficina está voltada para oferecer aos pais e mães 

em processo de separação uma oportunidade de reflexão. Ressalta os efeitos negativos da 

separação para os filhos, cabendo ao pai, pensar em como se relacionam e se comunicam. 

Durante uma entrevista concedida a mim um mês antes da oficina, ela descreve rapidamente 

como os casais tendem a se comportar inicialmente:  

 



 

124 
 

Normalmente as pessoas a chegavam na defensiva porque achavam que na hora da 

oficina você estaria observando e tentando entender a personalidade de cada pessoa 

para colocar em cada processo. Mas aí eles começavam a ver outras perspectivas do 

que o trabalho trazia.  E aí isso ia sendo como se fosse, de alguma forma, caindo por 

água baixo. “Olha a gente tá aqui para ajudar. A gente não está aqui na postura de 

julgamento, na postura de estar julgando ou fazendo relatórios, não. É tanto que as 

pessoas chegaram a dizer: “Doutora, eu posso dizer aqui uma coisa? A senhora não 

vai anotar?”;“De jeito nenhum.” 

“Doutora, eu faço tudo isso aí que a pessoa está fazendo”, comentavam ao ver vídeos 

falando sobre alienação parental com o qual muitos se identificavam.  “Doutora, eu 

faço isso, mas eu não sabia que isso era tão prejudicial para o meu filho.” Então a 

gente percebia que as pessoas faziam sem se perceber o grande mal que estavam 

fazendo aos seus filhos. 

 

E aí ele disse: “Eu tenho um processo de muito tempo aqui e fazia isso como se tivesse 

certo, como se eu tivesse protegendo meu filho. A sua mãe não presta, é uma v****.” 

E aí fazia todo esse arsenal pensando que estava protegendo, quando, no entanto, 

estava era prejudicando. A gente sabe as consequências de uma abordagem danosa às 

crianças que passam por alienação parental. Então, foi um ganho enorme. As pessoas 

começaram a dizer o quanto aquilo estava mudando a postura delas de se relacionar 

com os filhos, com a mãe ou o pai dos filhos. (Entrevista com psicóloga do Cejusc 

realizada em 16 de fevereiro de 2017). 

 

Entre outros aspectos, o foco das oficinas é mostrar aos pais e mães que o fim do 

relacionamento não faz com que a família acabe, pelo contrário. Passariam de um modelo 

familiar conjugal para um modelo parental. E o diálogo seria essencial nessa nova etapa da 

família em processo de mudança. 

Na oficina que acompanhei, a psicóloga pede para que todos se apresentem de 

forma breve e pede que cada um escreva o nome do filho num cartão. Quando todos terminam, 

ela pede para que eles venham até o centro da sala, apresentem o seu filho e escolham um 

elemento do quadro para representar o seu filho. A psicóloga salienta que esse processo é 

importante na medida que eles sempre estarão, sendo rememorados naquele momento, de 

maneira simbólica.  

Após a apresentação, a psicóloga começa a explicar o processo histórico que 

envolve a separação. Afirma que, antes, a separação era considerada um estigma e que o modelo 

familiar nuclear era muito mais comum. Hoje, contudo, há uma diversidade maior de arranjos 

familiares. Considera também que esse é um processo natural e histórico que atinge a muitas 

sociedades. Ao focar no assunto “divórcio”, começa a explicar quais são os sentimentos mais 

comuns no processo de divórcio, quais sejam: ansiedade, culpa, raiva, depressão, alivio, medo, 

vergonha, dentre outros. “Agora imaginem esses sentimentos nos filhos de vocês”. “Se para 

vocês, que são adultos, é difícil, imagine como os filhos de vocês lidam com isso?”. 
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Começa a descrever as principais atitudes negativas que os pais podem ter com os 

seus filhos no processo de separação, quando “usam os filhos como mensageiros, brigam na 

frente deles; quando são usados como espiões dos pais sobre a vida do ex ou da ex 

companheira”. Todas essas ações poderiam fazer com que a criança desenvolvesse um rol de 

sentimentos negativos, dentre eles: a redução da autoestima, a culpa, a insegurança, o 

comportamentos de risco, a solidão, a baixa tolerância ou não do outro, entre outras questões.  

A Oficina evidencia como, no desenrolar de um processo de separação judicial, a 

interação dos pais de uma maneira conflitiva pode atingir negativamente os filhos, cabendo  ao 

casal minimizar esses danos. O propósito é deixar claro que os pais tem total responsabilidade 

sobre os resultados negativos da separação litigiosa e demonstrar como o diálogo e a tolerância 

seriam os meios mais adequados para a superação desses problemas. Em outras palavras, 

funciona como um instrumento de reorganização da composição familiar no intuito de 

promover uma comunicação menos danosa aos envolvidos nos processos.  

Ainda que não possa ser estimado em estatísticas oficiais, as oficinas tem uma forte 

ligação com as audiências de mediação familiar. Os próprios mediadores do Cejusc relatam 

uma visão positiva da atuação das oficinas de pais e filhos, pois elas faziam com que os pais e 

as mães chegassem mais “sensibilizadas” ou “pensando mais nos filhos” nas audiências de 

mediação, o que facilitaria a produção do acordo entre as partes, funcionando como uma espécie 

de preparação para a audiência. 

 

Costurando os pontos 

No último capítulo dessa dissertação analisei as diversas formas de entendimento 

das práticas autocompositivas no Cejusc, elas têm em comum a busca de uma mudança na 

posição do Judiciário ao olhar para os conflitos de forma adequada, baseadas numa outra forma 

de ver o próprio Direito e voltados à celeridade dos processos, mas o que ocorre é que a estrutura 

do sistema de justiça, de forma geral, não está estruturada para o uso de processos baseados no 

diálogo, e sim, na atuação do juiz como o ator principal que encaminha as fases dos processos. 

Os meus interlocutores, que estão envolvidos cotidianamente nesses processos, 

lançam mão de discursos com base no convencimento e na sensibilização dos operadores do 
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Direito sobre a eficácia do método, para validar as suas práticas de construção de acordos em 

conjunto com os jurisdicionados como o melhor meio para o acesso à justiça.  

A gestão dos sentimentos nas audiências de conciliação e de mediação surgiram nas 

falas dos interlocutores como um elemento central que define a forma de tratamento dos 

conflitos: os sentimentos advindos de relações continuadas e anteriores devem ser tratados 

através da mediação, e os que resultam de relações impessoais, a conciliação. No entanto, tal 

entendimento, no campo prático, tem sérias dificuldades em se efetivar, pois os operadores do 

direito e a própria estrutura do sistema de Justiça não levam em conta o tipo de conflito dos 

jurisdicionados, isso se faz notório ao encaminhar um caso de família para uma sessão de 

conciliação. Quer dizer, nesses casos, o discurso e a prática caminham em direções opostas. 

Ao final, a oralidade, como um princípio presente na legislação brasileira, é 

silenciada, não se materializa em termos práticos, pois o que importa, ao final de todo o 

processo, é o acordo firmado entre as partes que é reduzido aos termos, apreciado e homologado 

pelo juiz. Quer dizer, a fé pública continua como uma importante base na produção da justiça, 

ainda que realizada sob o campo consensual.  
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Considerações finais 

 

Concluir essa dissertação não é só fechar um ciclo, é abrir uma janela para novos 

saberes, possibilidades, reflexões e desafios. Falar sobre os meios autocompositivos, em certo 

ponto, é falar sobre algo que está em construção, e que por tal razão, não me possibilita chegar 

numa conclusão final sobre a temática. No entanto, acredito que algumas questões podem ser 

colocadas em evidência. É isso que proponho aqui. 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar um fenômeno de natureza recente dentro do 

nosso ordenamento jurídico: o uso de métodos autocompositivos em audiências no Judiciário. 

Para ser mais preciso, analisei como o Judiciário e seus operadores utilizam os métodos não-

adversariais na administração de conflitos. Foram objetos de análise as práticas desenvolvidas 

por mediadores e conciliadores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 

Fórum Clovis Beviláqua em Fortaleza-Ce. 

Na introdução apresentei o tema da dissertação, os objetivos da pesquisa e as 

perguntas que nortearam a escrita do texto, bem como falei brevemente sobre os pressupostos 

teóricos e metodológicos e do contexto em que realizei a pesquisa. Em continuidade apresentei 

como o campo está estruturado e qual foi a minha trajetória profissional com o tema até chegar 

à escrita dessa dissertação. Esse rememorar foi importante, na medida em que, consegui ver 

como eu estava envolvido ao ponto de, em muitos momentos, reproduzir jargões e outros tantos 

vícios de alguém que estava mergulhado no tema. Aliás, como mediador, eu tinha uma visão 

muito positiva da prática, imaginava que ela seria o melhor caminho para o acesso à justiça 

independente do contexto em que era aplicada, e, ao fim desse trabalho, me questiono quanto 

aos limites para a sua utilização no âmbito judicial.  Ao final, fiz uma breve conceitualização 

demarcando as principais diferenças entre a mediação e a conciliação de conflitos.  

O primeiro capítulo foi um dos mais desafiadores, pois nele fiz uma discussão que 

ainda não tinha muito domínio, qual seja, a relação entre a antropologia e o direito. O desafio 

foi perceber quais eram as contribuições que essa duas ciências tinham. Partindo de uma 

abordagem não cronológica sobre a antropologia e o direito, utilizei como fio condutor a 

administração de conflitos, por ser um interesse comum entre as duas disciplinas. Para tanto, 

contei com a contribuição teórica de autores que estão situados entre elas, a saber: Kant de Lima 

(1983), Lupetti Baptista (2010) e Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2010). A partir dessa 
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fundamentação teórica busquei fazer uma breve discussão das abordagens antropológicas sobre 

os processos de administração de conflitos, dando especial atenção ao pluralismo jurídico 

(SANTOS, 1988) e à sensibilidade jurídica (GEERTZ, 2003). Ao final, busquei entender quais 

são os aspectos distintivos da cultura jurídica brasileira, a partir de três autores brasileiros 

principalmente que apontam, em linhas gerais, a relevância da distinção entre indivíduo e 

pessoa (DAMATTA, 1997) na aplicação da lei, o que tem consequências na relação com a 

nossa percepção do público e do privado; no caráter desigual na aplicação da lei, na perspectiva 

elitista do ordenamento jurídico, na centralidade do juiz na interpretação da lei e na herança 

inquisitorial na apuração da verdade dos fatos (KANT DE LIMA, 2009) que marca o nosso 

sistema de direito “tradicional”; na desconsideração reiterada do sistema de justiça ao conteúdo 

moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002) presente nos conflitos levados à juízo, entre outros 

aspetos.  

Essa herança do sistema jurídico foi apresentada quando abordei a dimensão legal 

proposta para o surgimento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos através da análise 

da Resolução n. 125 do CNJ de 2010, do texto do Novo Código do Processo Civil de 2015 e da 

Lei de Mediação (2015), todos foram essenciais para, no plano legal, fornecer as bases de 

legitimação das práticas autocompositivas no Judiciário. No segundo momento apresentei um 

retrato do contexto nacional da implementação dos Cejusc (por Estado e Região, e a distribuição 

geográfica entre os municípios). Notei que a distribuição entre os municípios é feita de maneira 

desigual e centralizada nas capitais, e que tal organização não alcança todos as comarcas em 

funcionamento. Por fim, apresentei como o Cejusc/FCB é organizado, a partir de uma breve 

descrição das principais atividades ali realizadas. De maneira geral, o CEJUSC organiza as suas 

ações em dois grandes eixos: as pautas ordinárias e as pautas e as concentradas. Nas pautas 

ordinárias são atendidos os processos encaminhados das Varas Cíveis e de Família, em que são 

realizadas as audiências de mediação e de conciliação. As pautas concentradas dizem respeito 

a demandas que estão judicializadas e que são atendidas sob um regime de mutirão, em que 

diversos processos são atendidos para uma mesma data, ou seja, produção em série. A partir 

desse material exposto pude perceber que as práticas de autocomposição estão em fase de 

implantação e que há alguma dificuldade em torna-la algo prioritário para o Judiciário pelos 

motivos anteriormente elencados. 

Entender o surgimento de uma nova proposta de resolução de conflitos passa por 

refletir sobre como as antigas formas de administrar esses conflitos são atualizadas. Ainda que 



 

129 
 

dentro de um marco regulatório, as práticas autocompositivas fazem referência a totalidade do 

processo, e dessa forma impede com que as pessoas que estão envolvidas nessas práticas a 

percebam como algo distinto de mais das fases do processo.    

A atividade prática dos mediadores e dos conciliadores, tal como descrevi no 

capítulo três é uma representação do que venho afirmando. Percebi que a formação é um 

elemento que aparece de maneira positiva, e que para alguns, torna-se um símbolo de distinção, 

o fato de integrar a linha de frente dos processos formativos do Tribunal. Há uma tendência 

endógena nas formações na área que são oferecidas pelo Tribunal de Justiça, que em edital 

especifico define as vagas dos Cursos para servidores no exercício de suas funções. Isso, 

certamente, implica na formação de uma mão-de-obra entre aqueles já vinculados ao sistema 

de justiça, excluindo ou até mesmo criando barreiras para outros profissionais que almejam uma 

carreira nesta área.  

O que isso quer dizer? Ela nos remete à estrutura desse sistema, que se formula para 

ser um campo extremamente hermético, em que poucos sujeitos (autorizados) tem acesso. Se 

os meios autocompositivos primam pela participação de diferentes sujeitos na resolução dos 

conflitos, o modo endógeno na formação dos mediadores e dos conciliadores prioriza apenas 

aqueles que já estão inclusos nele.  

Ainda nesse capítulo busquei caracterizar a trajetória dos interlocutores com a 

temática, ficou evidente que grande parte deles advém de cursos superiores da área jurídica e 

que já tinham contato com a técnica em outras áreas, como a mediação comunitária, por 

exemplo. O Curso de Mediação e de Conciliação é ofertado pelo Nupemec, de cunho teórico e 

prático, é dividido em módulos que mostram como o mediador e o conciliador deve se portar 

durante as audiências. Ao conversar com os sujeitos envolvidos nessas práticas, percebi que a 

vocação, o gostar de trabalhar com o público, ter o perfil, a realização pessoal e até mesmo a 

expectativa de reconhecimento futuro são os principais motores da atuação dos mediadores, já 

que não existe uma remuneração monetária para as suas atividades. O que oportuniza, ainda, 

uma reflexão sobre quais as profissões que são prioritárias para uma carreira dentro do 

Judiciário. Descrevi ainda como acontecem as sessões de conciliação e de mediação, no intuito 

de perceber em que medida elas se afastam e/ou se aproximam das práticas judiciais 

tradicionais. 

Essas temáticas foram analisadas no que diz respeito a prática da mediação e da 

conciliação com foco nas principais formas de classificação dessas práticas entre os seus entre 

os interlocutores. A mediação de conflitos aparece nesse cenário como uma forma de raciocinar 
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os conflitos de forma adequada, pois produziria uma reflexão nos mediados sobre os conflitos 

subjetivos que estão envolvidos nos processos.  Dessa forma a mediação seria uma nova forma 

atuar com o direito, diferente do modelo centralizado, fundamentando no método contraditório, 

em que o juiz é que detém o poder de controlar o processo.  No caso da mediação conflitos esse 

poder estaria nas mãos dos próprios dos jurisdicionados, ao menos em termos ideais. Percebi 

que essa “nova” proposta de direito entra em choque com as velhas práticas de administração 

de conflitos no Judiciário, em que a resolução das questões parte principalmente da aplicação 

da lei de forma verticalizada por um único sujeito, o juiz, e não por iniciativa dos 

jurisdicionados.  

A dinâmica dos sentimentos foi uma das questões que surgiram na pesquisa, em 

que o seu manejo tem distintas conotações na mediação, por exemplo, a emoção pode por um 

lado, ser valorizada e trabalhada pelo mediador, e por outro, “ser algo que atrapalha” a chegar 

num acordo. A conciliação, por sua vez, não seria adequada para trabalhar sentimentos, pois o 

seu objetivo principal é a construção de acordos para resolver um problema impessoal, que não 

necessitaria explorar a “lide sociológica mais profunda”. 

Outra questão colocada durante este capítulo foi como o princípio do contraditório 

cria obstáculos a plena utilização da oralidade pelos jurisdicionados.  Tal como aponta Barbara 

Lupetti (2008) e Kant de Lima (2009): os procedimentos descoberta da verdade dos fatos num 

modelo inquisitorial influenciam o andamento dos processos, ou seja, os processos que visam 

a produção do consenso entre as partes não encontram abrigo no nosso modelo de administração 

de conflitos. Isto é, ainda que os processos autocompositivos tenham alguma eficácia, eles não 

mudam a estrutura do sistema.  

Nesse sentido, retomo algumas questões que fiz no início dessa pesquisa para 

pensar sobre elas: É possível mudar uma cultura jurídica em um tempo tão curto? Quais são as 

estratégias para esta mudança de paradigma? A resposta pode não ser a mais precisa, no entanto 

o campo deixou claro que ainda há um caminho a ser percorrido para uma mudança na cultura 

jurídica. E que as estratégias para a mudança de paradigma, por outro lado, são muitas, que 

aparece através da criação de uma identidade espacial para as atividades do Cejusc; no 

investimento na formação de profissionais que possam atuar como mediadores e conciliadores 

nas audiências através de Cursos de Capacitação e no processo de sensibilização (ou 

convencimento) dos juízes (e de outros operadores do Direito) em relação à efetividade dos 

métodos autocompositivos.   
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Outra questão seria pensar se é possível, no âmbito da estrutura judicial brasileira – 

hierárquica e centralizada no juiz –, prosperar uma forma de lidar com conflitos que não envolva 

diretamente a intervenção do juiz? A estrutura jurídica brasileira visa o embate de ideias, a 

ampla defesa e o dissenso infinito. O único que pode fazer cessar esse embate é o juiz, pois é 

único legitimado como conhecedor da lei e pode julgar quem está com a razão, ou sentir a 

verdade (Mendes, 2010). No caso da mediação e da conciliação, que são atividades que visam 

o consenso, essa estrutura é um entrave, como salientou Lupetti Batista (2008) e Kant de Lima 

(2009), bem como dos dados que obtive através dos relatos dos interlocutores da pesquisa que 

realizei.  

Diante dessas questões, a atuação de membros externos e internos do sistema de 

justiça em processos autocompositivos seria um meio dos juízes perderam a sua autonomia e 

do poder concentrado em suas mãos? A pesquisa mostrou que os juízes não abrem mão do seu 

poder ao encaminhar os casos para o Cejusc. Apesar do encaminhamento para o Cejusc, o 

processo não finaliza lá, ele retorna ao juiz, seja para a homologação do resultado da sessão ou 

quando não há acordo. Quer dizer, o juiz segue no topo dessa hierarquia, seja decidindo a lide 

através da sentença, ou encaminhando o caso para uma mediação. E nesse caso, não perde 

qualquer poder ao fazê-lo, já que recebe o resultado das sessões e assina (concorda) a 

homologação. Portanto, afirmar que o juiz perde autonomia com a inclusão dos processos 

autocompositivos no Judiciário é deixar de perceber que o judiciário está formatado para manter 

a hierarquia e o controle dos processos. Aliás, os coordenadores dos Cejuscs são também juízes, 

o que evidencia uma continuidade de manutenção das hierarquias. 

O processo de mudança que analiso na dissertação pode ser representado através de 

uma imagem emblemática que vi no campo: a Thêmis consertada com durex. Eis aí uma 

representação desse modo de justiça, que remenda o Poder Judiciário ao buscar numa solução 

paliativa para um problema estrutural, que é a prestação jurisdicional. As práticas 

autocompositivas são tomadas como um caminho viável para a melhoria da atividade judiciária, 

sendo que não há como afirmar que o acordo entre os conflitantes possa dar fim ao conflito. No 

entanto ainda não há estudos conclusivos a esse respeito, o que enseja desdobramentos 

posteriores para essa dissertação. 

Ao olhar do ponto de vista antropológico, se vê que a legitimidade do processo de 

administração de conflitos que está (juridicamente) nas mãos do Estado, vem sendo 

questionada, não por seus utilizadores, mas por alguns operadores do direito que veem a 
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sentença judicial como inadequada para solução de conflitos, transferindo tal responsabilidade 

para a sociedade, e neste caso, para os jurisdicionados. Essa mudança evidencia a forma como 

nos relacionamos com a lei, distante do cidadão comum, como um emaranhado de palavras que 

só faz sentido para o léxico de uma elite que detem os meios para decifrá-la. Ainda que se ensaie 

uma aproximação entre o Judiciário e a sociedade, ela não é plena, pois a nossa cultura jurídica 

elitista não permite tal atitude. 

Ao concluir esse trabalho, em linhas gerais, penso que os processos 

autocompositivos que representariam um “ponto fora da curva” na prestação jurisdicional, não 

estão imunes à herança das antigas práticas do sistema de justiça. Todavia, o fato de estarem 

presentes na estrutura (legal e funcional) das instituições de justiça é uma oportunidade para 

repensar esse modelo, lançar um novo olhar sobre o tratamento dos conflitos, apontar para uma 

humanização das práticas e diminuir a distância com a sociedade. E, que talvez, um dia, se 

possa sonhar um mundo, como diz o poeta, em que “há de haver mais compaixão”. 
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