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RESUMO

A inafastabilidade do Poder Judiciário no Brasil não impediu legisladores e operadores jurídicos de incrementarem,  via normatização e iniciativas 
próprias, tentativas de solucionar conflitos por meios total ou parcialmente estranhos ao caminho dos juízos e tribunais. Em meio às tratativas 
mais suscitadas, como a conciliação, transação, arbitragem, mediação e delegação às serventias extrajudiciais em prol da segurança jurídica, 
idealizada como pacificação social, o presente trabalho tem por objetivo entender a realidade das práticas colaborativas em meio aos conflitos de 
direito de família, em especial, nos casos de divórcio, intitulados de divórcio colaborativos, muito orientados pela precedência doutrinária e 
operacional norte americana, justificadas pela necessidade de maior acolhimento e trato material de interesses familiares na maior das vezes não 
compreendidos pelo sistema judiciário tradicional.  Seriam tais práticas e seus resultados, inerentes aos meios alternativos de solução de conflitos 
já normatizados, ainda de modo híbrido, não exclusivo? Constituiriam atividade prática autônoma, ainda não totalmente coberta pela legislação 
pátria? Em meio à problematização e objetivo geral acima apontado, a presente investigação busca como objetivos específicos, levantar os dados 
de efetiva adoção de divórcios com práticas colaborativas no Brasil, identificar os profissionais que têm atuação potencial em tais modelos de 
produção de direitos por via diversa da judicialização constitucional do art. 5o, XXXV da CRFB 88, levando também em consideração, o 
quantitativo de casos que não necessitaram de atuação jurisdicional sequencial. Para tanto, a investigação vem se utilizando de pesquisa 
bibliográfica internacional, nacional, em especial trabalhos científicos mais aprofundados, sem prejuízo do levantamento de dados via ambiente 
de sítios eletrônicos, consultas e entrevistas à rede de profissionais atuantes de modo autônomo ou via representação profissional, o que denota 
a busca por uma pesquisa de campo,  já sendo possível apontar resultados expressivos de organização profissional consultiva ons espaços dos 
saberes jurídico, psicossocial e financeiro, sem prejuízo da atuação de serventias extrajudiciais em etapa final de formatação do direito produzido 
nos casos já investigados. Considerando o momento atual da pesquisa, as conclusões existentes estão mais aprofundadas no campo teórico, em 
especial, na constatação da efetiva produção acadêmica doutrinaria internacional aplicável ao caso e de característica multidisciplinar, inclusive 
com não predominância no campo do saber jurídico, inclusive com quanto à sua inserção como prática legal preexistente.
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