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RESUMO

Este artigo cientifico foi realizado a partir de uma pesquisa empírica de caráter etnográfico e tem por objetivo descrever e analisar a conciliação 
realizada no Juizado Especial Cível  da cidade do Rio de Janeiro. Procura investigar, por meio de uma observação participante, as práticas e os 
rituais utilizados na conciliação do juizado especial cível carioca, que possam revelar quais os obstáculos existentes para sua efetivação. Procura, 
ainda, analisar quais os valores, as estratégias e os códigos de conduta utilizados nas práticas de conciliação nesse Juizado afim de alcançar, de 
forma mais democrática e menos tradicional, a administração dos conflitos apresentados naquele microssistema. De acordo com os manuais de 
direito processual civil existem três  formas de administração de conflitos, são elas a autotetela, a autocomposição e a heterocomposição. A 
autotutela seria uma forma de resolver o conflito, sem a interferência de um terceiro imparcial, por meio da força, a autocomposição é 
administração de conflito sem a intervenção de um terceiro imparcial, por meio de concessões unilateral ou reciproca, já a heterocomposição é a 
administração de conflito com a interferência de um terceiro imparcial. Dentre as formas de de heterocomposição duas se destacam em sede de 
Juizados Especiais Cíveis, que são a   jurisdição e  a conciliação . De acordo com os manuais a conciliação tem por objetivo fazer com que as partes 
possam discutir  o  conflito gerador da ação judicial e tentar, com a ajuda de um  terceiro imparcial, chegar a um acordo  que resolva o conflito 
estabelecido entre os seus atores, de forma que as próprias partes possam decidir o que é melhor para elas e não delegar essa função a um  juiz, 
por meio  de uma sentença de mérito. O Conselho Nacional de Justiça é o maior incentivador da conciliação no âmbito do judiciário tendo 
expedido a Resolução n. 125/2010 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário, e que cabe aos órgãos judiciários, além da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de 
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação.  O presente artigo procura demonstrar 
preliminarmente a forma como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utiliza a metodologia denominada mutirão para administrar o 
conflito entre as partes, na qual os resultados são divulgados pelo próprio Tribunal para mídia e para o Conselho Nacional de Justiça com o 
objetivo demonstrar a eficiência do Tribunal na efetivação da conciliação, com índices elevadíssimos de acordos nos Juizados Especiais Cíveis  . Ao 
final a pesquisa, já iniciada, tem revelado que os obstáculos para efetivação da conciliação no Juizado Especial Cível carioca passam por vários 
caminhos que são explicitados todos os dias nos gabinetes dos juízes, nas salas de audiências, nos cartórios e nas conversas informais que 
acontecem nos corredores dos fóruns e que são tratados com naturalidade por todos os atores do campo, qual seja, a tradição processual 
brasileira não concede ao jurisdicionado, nos Juizados Especiais,  a garantia do devido processo legal como um direito individual, como uma 
garantia cidadã e não tornam os processos mais democráticos.
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