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RESUMO

O direito processual civil vem passando por transformações tendo como um dos principais objetivos a formação do consenso como meio de 
alcançar a solução dos litígios levados ao poder judiciário e, para tanto, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) inseriu como fase do 
procedimento comum a audiência de conciliação ou de mediação. A partir de tal perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar a 
lógica do contraditório transmitida através do ensino jurídico como obstáculo a formação do consenso nos litígios levados ao poder judiciário. O 
estudo baseia-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, tendo como ponto de 
partida três pesquisas selecionadas. Na primeira pesquisa, realizada por Ângela Moreira-Leite e transformada em livro publicado pela Editora da 
Universidade Federal Fluminense no ano de 2003, a autora pesquisou o “tempo” como categoria-chave de sua interpretação para entender o 
cenário jurídico e as práticas judiciárias, realizando pesquisa nos Juizados de Pequenas Causas transformados em Juizados Especiais Cíveis, em 
decorrência de revogação de lei. Em sua pesquisa etnográfica a autora, após apresentar e descrever suas observações, constatou que o modelo 
utilizado nos Juizados Especiais Cíveis é o de disputa, com um vencedor e um perdedor, ainda que presente no procedimento uma fase 
obrigatória de conciliação, tendo o seu estudo explicitado, ainda, que o objetivo da conciliação é o acordo, ainda que não reflita a vontade das 
partes envolvidas no conflito. A segunda pesquisa, realizada por Antônio Fernandes de Oliveira Netto e apresentada em sua dissertação de 
mestrado no ano de 2017, aponta que dentre os obstáculos existentes para efetivação da conciliação nos Juizados Especiais Cíveis a falta de 
diálogo é um deles, pois restou evidenciado em sua pesquisa que os conciliadores não são orientados a dialogar, nem, tampouco, a motivar as 
partes envolvidas no conflito a fazê-lo e que o acordo somente é possível através de “poder”, logo, não se trata de consensualizar, mas sim impor 
uma solução. Por fim, na terceira pesquisa, que foi realizada por Barbara Gomes Lupetti Baptista e transformada em livro no ano de 2008, o tema 
central foi a oralidade, instrumento utilizado na administração consensual dos conflitos perante o Poder Judiciário, vez que traz a ideia de 
proporcionar o diálogo entre todos os envolvidos no processo. A pesquisa foi realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro e evidenciou que a oralidade é praticamente inexistente nos processos que tramitam perante as varas cíveis, o que faz com que o 
operador do direito imponha qual o interesse deva prevalecer. Constatou, ainda, que o princípio do contraditório é o maior obstáculo para que o 
processo prossiga pela via do consenso e, como o objeto de seu trabalho era a oralidade, percebeu a pesquisadora que se não tem diálogo, 
consequentemente não se tem o consenso, sendo o contraditório uma característica do sistema judicial brasileiro refletido em sua prática. Diante 
das conclusões apresentadas através destes recortes, propôs-se perquirir no presente trabalho a forma de transmissão do conhecimento no 
direito, como meio de explicitar a prevalência do contraditório na teoria que acaba por refletir nas práticas judiciárias, obstaculizando o consenso, 
conforme demonstrado nas pesquisas estudadas. Para tanto, iniciou-se trabalho de campo em uma instituição de ensino privado, com o intuito 
de observar e descrever as aulas do curso de direito de diversos períodos para explicitar como se dá a formação da lógica do contraditório. A 
pesquisa ainda está em andamento, mas já é possível observar que existe um vão entre os períodos iniciais e finais, donde surge a adoção da 
lógica do contraditório em detrimento a lógica do consenso.
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