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O DILEMA DA DUPLA INSTITUCIONALIZAÇÃO  
DO PODER JUDICIÁRIO:  

O CASO DO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS∗∗∗∗ 

André Luiz Faisting 

Introdução 

As transformações sociais em curso neste final de século, que 
influenciam as várias esferas da vida social e apontam para novas 
concepções de mundo, também impõem a necessidade de compreender o 
processo de reorganização das relações sociais. A esfera das relações 
jurídicas é uma das que mais sofre as consequências deste processo, uma 
vez que são as mudanças na forma de sociabilidade e de conflitualidade que 
caracterizam os novos conflitos de interesse, assim como a busca de 
mecanismos de resolução dos mesmos. 

Pela sua própria natureza, são estes os conflitos que ameaçam a vida 
social. Assim, cabe à ordem jurídica encontrar a solução para estes litígios. 
Mas o que os analistas do Judiciário argumentam é que este Poder não tem 
a estrutura necessária nem está preparado culturalmente para solucionar os 
novos conflitos gerados pela sociedade contemporânea. Principalmente nas 
grandes cidades, marcadas pela ausência de diálogo e pela formalidade 
excessiva, a função do direito na solução destes conflitos não tem sido 
eficiente, pois os tribunais não conseguem atender a demanda que cresce 
em intensidade e complexidade. A consequência disto é a insatisfação, a 
desconfiança e o descrédito no Poder Judiciário. 

Ao mesmo tempo, entretanto, vive-se hoje o fenômeno caracterizado 
pelo que se convencionou chamar de explosão da litigiosidade, entendida 
como um processo que decorre da maior conscientização dos cidadãos 
sobre os seus direitos, bem como sobre o que fazer para defendê-los. Isto 
também tem levado os agentes e estudiosos do sistema judiciário de muitos 

                                                 
∗ Artigo baseado na dissertação de mestrado, sob mesmo título, apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, financiada pela 
FAPESP. Uma versão resumida desta pesquisa foi publicada na Revista Teoria e Pesquisa n° 
28-29, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. 
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países a pensar em alternativas para atender às pessoas que buscam neste 
sistema a solução para seus problemas. 

No Brasil, a busca de uma justiça mais informal levou à criação dos 
Juizados Especiais de Pequenas Causas, os quais se utilizam do instituto da 
conciliação prévia como forma de evitar a instauração do processo. Isto 
retoma a figura do conciliador, já praticada no âmbito da justiça do 
trabalho, para as chamadas pequenas causas, com litígios considerados até o 
limite de quarenta salários mínimos. 

Tal fenômeno altera a composição do campo jurídico 1, introduzindo 
novas disputas profissionais por áreas de atuação e monopólios de poder. 
Por isso, é preciso olhar a interação e a competição entre os diversos 
profissionais que lidam com a temática da conciliação prévia, para 
compreender as estratégias utilizadas na busca de seus fins, uma vez que a 
interação competitiva é dada pela posição que os diferentes profissionais 
ocupam neste campo 2. Como este tipo de competição ganha maior 
transparência quando enfocada por meio das inovações recentes 
implementadas no Judiciário, os Juizados se constituem num espaço 
propício para este tipo de interação caracterizada pelos conflitos de 
competência profissional. 

A grande maioria das publicações sobre os Juizados no Brasil tem 
como autores profissionais da área do Direito, alguns inclusive com 
experiência prática na função de conciliadores. Estes trabalhos têm em 
comum, além da valorização do Juizado como elemento decisivo no 
processo de mudança de mentalidade e postura profissional, a visão de que 
ele foi criado apenas como mais um instrumento do Judiciário na busca da 

                                                 
1 Bourdieu define a teoria dos campos como um espaço social de relações objetivas, com 
autonomia relativa. Ele diferencia o conceito de “campo jurídico” do conceito de “corpo 
judiciário”. No conceito de “campo” enfatiza as lutas para conservação ou transformação de 
suas relações de força. No conceito de “corpo social” destaca a coesão construída através do 
trabalho de instituição “que visa instituir de maneira duradoura em cada um dos membros da 
unidade instituída, sentimentos adequados a assegurar a integração, que é a condição de 
existência e de persistência desta unidade”. Bourdieu, P. (1997) “Espíritos de Estado”, 
Génese e Estrutura do Corpo Burocrático, Papirus e (1989) “A gênese dos conceitos de 
habitus e de campo”, O Poder Simbólico, Difel. 
2 Ver Bonelli, M.G. “As interações dos profissionais do Direito em uma comarca do Estado 
de São Paulo”, nesta publicação. 

73 

ampliação das vias de acesso por meio da informalização dos 
procedimentos. 

Diferentemente desta visão, este artigo parte do pressuposto de que 
com a instalação dos Juizados no Brasil, criou-se também um processo de 
dupla institucionalização 3 do Poder Judiciário, no sentido de que há duas 
formas distintas de prática judiciária, baseadas em lógicas também distintas: 
uma que visa o acordo entre as partes por meio da conciliação, conduzida 
por um advogado que desempenha a função de conciliador, e outra que 
busca a aplicação da justiça por meio do poder de decisão do juiz. Estas 
duas lógicas representam, portanto, uma tensão entre as duas pautas 
distintas da justiça contemporânea: a justiça formal de decisão e a justiça 
informal de mediação. 

Foi com o intuito de compreender este tipo de tensão, bem como os 
dilemas e impasses decorrentes deste processo para a prática judiciária e para a 
interação profissional em torno desta nova instância de justiça, que se elegeu o 
Juizado Especial de Pequenas Causas em São Carlos como estudo de caso. 

O problema colocado para a investigação – que se constituiu na 
principal hipótese que orientou a pesquisa – foi a de que este processo de 
dupla institucionalização cria também um dilema para juízes e conciliadores 
na escolha da prática judiciária, uma vez que ambos são formados e 
socializados dentro de uma lógica formal que valoriza o poder de decisão 
do juiz. Com isso, colocam o risco da reprodução na justiça informal dos 
procedimentos que são típicos da justiça formal. 

Apesar deste quadro, os magistrados procuram manter o controle das 
duas justiças, impedindo, com isso, que uma nova classe de juízes leigos ou 
conciliadores tenha mais autonomia profissional, ao mesmo tempo em que 
os advogados-conciliadores buscam na construção de uma nova identidade 
profissional – baseada nos valores da conciliação – os argumentos para 
justificar a sua profissionalização como tal. 

Neste sentido, as perguntas formuladas foram as seguintes: quais 
seriam as vantagens de um sistema que opera com base em duas lógicas 

                                                 
3 O conceito de dupla institucionalização foi extraído do texto de Lempert, R. e Sanders, J. 
“Creating New Systems: The Limits of Double Institutionalization” in An Invitation to Law 

and Social Science, Desert, Disputes and Distribution, NY, Longman, 1986. 
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distintas, mas que conta com um mesmo profissional treinado e socializado 
na lógica da justiça formal de decisão? Seria mais adequada a criação de um 
sistema informal, separado da justiça formal, com a mediação sendo 
exercida por outro juiz, com outra carreira, com outro tipo de seleção? 

Diante destas questões, este artigo se concentra, além da 
caracterização da demanda de processos e da questão da representação de 
advogados nas sessões de conciliação, no dilema dos magistrados na 
escolha da prática judiciária e na tentativa de profissionalização dos 
conciliadores a partir da interação com os outros profissionais. Ou seja, 
busca-se, essencialmente, compreender as estratégias que estes diferentes 
agentes de justiça acionam na busca de seus fins, no sentido de manter o 
controle das duas justiças, no caso dos magistrados, ou de se firmarem 
como profissionais qualificados para atuar apenas na justiça informal, no 
caso dos conciliadores. 

Os Juizados Especiais de Pequenas Causas: origens e dilemas 

Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da justiça 
estadual, foram criados no Brasil pela lei 7.244 de 07 de novembro de 1984, 
para atuar em causas cíveis com valor de até 20 salários mínimos, devendo 
orientar-se por critérios de simplicidade, rapidez, informalidade e economia 
processual. A lei não estipulava a obrigatoriedade de sua criação, mas 
estabelecia os critérios por meio dos quais deveriam atuar. 

O cidadão que a eles recorre pode apresentar queixa de forma oral ou 
escrita, identificando a parte da qual reclama. O passo seguinte é a 
convocação de uma primeira reunião de conciliação com a presença de 
ambas as partes e de um conciliador. Se não houver acordo, o processo 
passa para a etapa seguinte, a de instrução e julgamento, assistida por um 
juiz. Em ambas as fases, além do acordo, outras soluções podem ser dadas 
pelo juiz, tais como a sentença ou, quando se tratar de assunto que extrapole 
a competência do Juizado, a extinção do processo. É garantido ainda o 
direito de recorrer da sentença dada pelo juiz na segunda fase do processo, 
cujo recurso será julgado por um conselho de juízes da Comarca, com 
exceção daquele que julgou em primeira instância. 

O modelo inspirador do Juizado no Brasil surgiu na cidade de Nova 
Iorque, na qual se fez um esforço internacionalmente reconhecido no 
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sentido de atender as pequenas causas que se acumularam durante décadas4. 
O Poor Man’s Court, como os Juizados ali foram denominados, foi criado 
em 1934 com a finalidade de julgar causas de reduzido valor econômico, 
inferior a 50 dólares. Com a ampliação do conceito de pequenas causas, o 
tribunal passou a ser designado Common Man’s Court5. 

No Brasil, a criação dos Juizados começou a ser seriamente 
considerada a partir dos anos 80, quando se discutiram medidas para 
amenizar a chamada crise do Judiciário6. A iniciativa veio, não do 
Judiciário, mas sim do Ministério da Desburocratização. A primeira 
experiência aconteceu em 1983 no Rio Grande do Sul, onde se testou um 
Conselho Informal de Conciliação7, cujo sucesso apressou a feitura da lei. 

A desassistência jurídica, o congestionamento burocrático do 
Judiciário, bem como a morosidade nas ações eram constatações penosas. 
Ficava claro também que a crise não seria sanada somente a partir do 
reaparelhamento humano e material da Justiça, mas que novos mecanismos 
precisavam ser criados para que ações de pequeno valor não precisassem 
seguir todo o percurso de causas de maior valor e complexidade. 

Os críticos da lei, que comparavam o Juizado ao INPS 8, acreditavam 
tratar-se de uma justiça de segunda classe, pois entendiam que os conflitos 
economicamente menos expressivos teriam tratamento prejudicado na 
medida em que a essas pequenas causas fossem atribuídas a denominação 
de justiça dos pobres9. Para Dinamarco10, entretanto, a intenção era 
                                                 
4 Carneiro, J.G.P. “Análise da estrutura e do funcionamento do Juizado de Pequenas Causas 
da cidade de Nova Iorque”, (1985) in Kazuo Watanabe & outros. Juizado Especial de 
Pequenas Causas, São Paulo, Revista dos Tribunais. 
5 Moraes, S.C. Juizado Especial Cível, Ed. Forense, 1998, p. 59. 
6 D’Araujo, Maria Celina. (1996) “Juizados Especiais de Pequenas Causas: um estudo de 
caso sobre a democratização da Justiça”. Trabalho apresentado no XX Encontro Anual da 
ANPOCS, Caxambu – MG. 
7 Reis, A. O Processo das Pequenas Causas: História da Primeira Experiência. AJURIS, 9, 
26, 1982. 
Lacerda, G. Os Juizados de Pequenas Causas no Rio Grande do Sul. AJURIS, 10, 27, 1983. 
8 “Juizado Especial de Pequenas Causas. Um INPS da Justiça?”, Revista OAB, SP, 1984, pp. 
28-29. 
9 Carneiro, J.G.P. “A Justiça dos Pobres”, AJURIS, 9 (25), 1982, p.73. 
10 Dinamarco, C.R. O Processo no Juizado de Pequenas Causas, Juizado Especial de 
Pequenas Causas, SP, Ed. RT, 1985, pp. 119-146. 
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justamente o contrário, ou seja, uma justiça acessível, ágil, sem burocracia, 
e capaz de julgar conflitos referentes à modernização da sociedade. 

Os Juizados também eram vistos pelos formuladores da lei como um 
instrumento de racionalização da prestação jurisdicional, pois, para eles, 
reunir numa única vara causas complexas e causas simples significava 
tornar inviável o caminho judiciário para a causa simples, e prejudicar 
bastante o andamento das causas complexas. Não se tratava, pois, segundo 
os defensores da lei, de ter duas justiças: uma melhor para os ricos, outra 
pior para os pobres. Tratava-se, exclusivamente, de racionalizar a prestação 
jurisdicional distinguindo causas cíveis complexas e causas cíveis simples. 

Herkenhoff11 observou que a Constituição fala em causas cíveis de 
menor complexidade e não em causas de menor valor econômico. Assim, a 
designação Juizados de Pequenas Causas não foi exata em face do texto 
constitucional. O melhor seria Juizado de Causas Cíveis de Menor 
Complexidade e Juizado Criminal de Infrações de Menor Potencial 
Ofensivo. Isto porque causas menos complexas são diferentes de causas de 
pequeno valor econômico. A correção desta designação veio com a lei n.° 
9.099, de setembro de 1995, que manteve os fundamentos da lei anterior, 
mas apresentou quatro importantes novidades. A primeira é que o valor das 
causas foi aumentado para 40 salários mínimos; a segunda é a 
obrigatoriedade da presença de advogado nas causas entre 20 e 40 salários; 
a terceira é que o Juizado passou a atuar também em pequenas causas na 
área criminal. Finalmente, tornou compulsória a sua organização nos 
estados. 

As alterações da nova lei provocaram polêmicas entre juristas e na 
imprensa. Além de problemas de ordem legal na área criminal, vários 
especialistas argumentam que esta lei provocou um congestionamento nos 
Juizados, ou seja, acreditam que o acúmulo de processos é o resultado de 
uma boa intenção desarticulada da realidade. Além disso, a nova lei deixou 
ao Poder Judiciário de cada estado a incumbência de instalar quantos 
Juizados julgasse necessário. Segundo estes especialistas, o problema é que 
a lei não foi acompanhada de providências para aumentar e melhorar a 

                                                 
11 Herkenhoff, J.B. Juizados para Causas Simples e Infrações Penais Menos Ofensivas 
(1994) Revista dos Tribunais volume 708, pp. 30-31. 
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estrutura dos Juizados, capacitando-os para o desempenho das suas novas 
atribuições. 

Os Juizados Especiais de Pequenas Causas foram precedidos pelos 
Juizados Informais de Conciliação em várias cidades do estado de São 
Paulo, inclusive em São Carlos, onde se desenvolveu a pesquisa. O êxito 
desta instituição, segundo Moraes12, pode ser comprovado pelo número de 
Juizados criados e instalados. O Brasil conta hoje com 759 Juizados, onde 
atuam 1170 juízes. 

De fato, estes números revelam o êxito no que se refere à ampliação 
das vias de acesso à justiça. Por outro lado, identificam-se problemas de 
outra natureza como, por exemplo, a dinâmica profissional em torno do 
Juizado, bem como os conflitos decorrentes da representação de advogados 
nas sessões de conciliação, o que vai se refletir diretamente no tipo de 
tratamento oferecido aos usuários deste sistema. 

A lei 9.099/95 prevê para os Juizados a existência de conciliadores e 
juízes leigos, mas, o mais comum, é a utilização de conciliadores13. 
Segundo o art. 98 da Constituição de 1988 o juiz leigo teria como função 
contribuir para a agilização das causas no Judiciário. A preocupação, 
entretanto, reside na profissionalização destes agentes, a exemplo do que 
acontece na justiça do trabalho. Ou seja, se já existe movimento para a 
extinção dos juízes classistas (juízes leigos da justiça do trabalho) também 
não seria coerente, segundo vários autores, a sua adoção nos Juizados14. 

Outro problema apontado é que uma das maiores dificuldades para o 
profissional que exerce a função de conciliador é a possibilidade deste 
profissional confundir o seu papel com o papel do juiz, e assim falhar no 
desempenho satisfatório de qualquer um dos dois. Como conciliador ele 
pode inconscientemente impor um acordo pela ameaça implícita de seu 
poder de decidir. Como juiz, ele pode deixar seu esforço de conciliação 
subverter seu mandato de aplicador da lei. 

                                                 
12 Moraes, S.C. op.cit. p. 94. 
13 Assim está descrito no art. 7° da referida lei: “Os conciliadores e juízes leigos são 
auxiliares da justiça, recrutados, os primeiros, preferencialmente, entre os bacharéis em 
Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência”. 
14 Cardoso, A.R, Justiça Anternativa: Juiados Especiais, BH, Nova Alvorada Ed. Ltda., 
1996, p. 28. 
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Este problema, decorrente da socialização que estes profissionais 
sofrem na lógica da justiça formal de decisão, característica da formação 
tradicional em Direito, traz consigo o dilema da dupla institucionalização 
do Poder Judiciário, na medida em que se criam formas distintas de prática 
judiciária. Este é o argumento de Lempert e Sanders 15, que acreditam que, 
com a instalação da justiça informal de mediação nos Estados Unidos, 
criaram-se duas instituições que se baseiam em lógicas diferentes, mas que 
contam com um mesmo profissional treinado em uma única lógica 
dominante no sistema da justiça formal de decisão. Ou seja, “por mais que 
os juízes procurem ser mediadores ou conciliadores, não conseguem, no 
decorrer dos casos, descartar o papel judicial e o poder coercivo inerente 
que os acompanha.” 

Assim, o problema da dupla institucionalização torna-se sociológico 
no sentido em que não é uma institucionalização completa, ou seja, seria 
preciso treinar pessoas numa determinada crença, numa determinada cultura 
para a autorreprodução da instituição. O que os autores argumentam é que 
no caso americano o treinamento é baseado na valorização social do poder 
de decidir, e a justiça informal não tem, assim, uma escola própria para 
desenvolver a cultura da mediação. 

Neste sentido, a dupla institucionalização cria um dilema para os 
juízes que têm que conciliar o papel de julgar com o papel de mediar, sendo 
que este último pode enfraquecer as bases normativas do Direito, além de 
minar a confiança da sociedade na sua imparcialidade. Por outro lado, se 
priorizarem o papel de julgar, não vão obter sucesso em implementar a 
conciliação. Em síntese, os autores acreditam que os Juizados não podem 
ser transformados em esferas que trabalhem exclusivamente com o modelo 
da conciliação. 

O caso brasileiro, e especialmente o da Comarca de São Carlos, é um 
exemplo muito concreto de como esta dualidade pode atuar como um 
complicador. Isto porque o profissional que trabalha numa lógica do tipo 
“eu sou o juiz e, portanto posso decidir quem está certo e quem está 
errado”, também trabalha com a outra lógica do tipo “eu vou mediar um 
acordo entre as partes”. Ao final, a cultura profissional e o treinamento que 
cada profissão realiza para sua autorreprodução, para a criação de seu meio, 

                                                 
15 Lempert, R. e Sanders, J., 1986, op.cit, p. 276 – tradução livre. 
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de sua lógica, não vão se completar e a dupla institucionalização pode 
representar a dominação de uma lógica sobre a outra em vez da duplicação. 

Além disso, outro fator importante a ser observado a intensificação 
da disputa profissional com a criação dos Juizados. Os advogados 
vivenciam conflitos com a magistratura e com os colegas conciliadores em 
torno da questão da participação nas audiências, argumentando que a sua 
presença garante proteção à parte desfavorecida, muitas vezes de origem 
social humilde. Em contrapartida, juízes e conciliadores acreditam que tal 
presença afeta a principal característica destes tribunais informais que é a de 
agilizar os processos. 

Aparece, portanto, um dilema entre a obrigatoriedade e a não 
obrigatoriedade da presença de advogado nas audiências. De um lado, a 
proibição da atuação de advogado pode efetivamente, como temem 
alguns, impedir a assistência jurídica a pessoas pobres e despreparadas, 
podendo-se supor, porém, que o atendimento informalizado desiniba tais 
pessoas. De outro lado, a não obrigatoriedade, que permite a presença 
opcional, não resolve o dilema, na medida em que a parte que comparecer 
sem advogado fica em situação desvantajosa se o adversário se fizer 
acompanhar de um profissional. 

Em síntese, pôde-se constatar, pela pesquisa, que a conciliação é útil 
para muitas demandas e partes, especialmente quando se considera a 
importância de restaurar relacionamentos prolongados, em vez de 
simplesmente julgar as partes vencedoras ou vencidas. Mas, como bem 
aponta Cappelletti 16 se, por um lado, a conciliação se destina a reduzir o 
congestionamento da justiça comum, por outro, a prática de acordos em 
determinados casos pode evitar que se obtenha uma norma técnica, 
destinada a proteger toda uma classe de pessoas. 

Análise da experiência do Juizado Especial em São Carlos 

O Juizado Especial de Pequenas Causas em São Carlos funciona 
desde junho de 1993. Ele conta com os seis juízes da Comarca, sendo um 
deles responsável pela parte administrativa do cartório. Eles se revezam nos 
plantões das sessões de conciliação para homologação dos acordos, que 
acontecem diariamente a partir das 18 horas, e nas audiências de instrução e 
                                                 
16 Cappelletti, M. & Garth, op.cit., p. 87. 
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julgamento, que ocorrem quando não há acordo na primeira fase. Além 
disso, há uma instância de recurso denominada Colégio Recursal, 
constituída pelos próprios juízes da Comarca, que se reúne às segundas-
feiras, quando necessário. 

O cartório possui um setor denominado setor de triagem, no qual 
alguns funcionários recebem no balcão as solicitações individuais e decidem 
ali a competência do Juizado para encaminhar ou não as causas. Alguns 
funcionários são bacharéis em Direito e exercem um importante papel, não só 
pelo fato de decidirem se a causa deve ou não ser apresentada no Juizado, 
mas também, e, sobretudo, por orientarem e esclarecerem as pessoas quanto à 
natureza do Juizado e aos procedimentos a serem adotados, o que na justiça 
comum seria tarefa para um advogado. Os próprios funcionários preenchem 
os requerimentos a partir do relato do requerente, com exceção dos casos que 
entram com representação de advogado. 

Caracterização da demanda de processos 

Com o objetivo de caracterizar os processos que entraram no Juizado 
no período de 1993 a 1995, foram coletadas as seguintes informações de 
natureza quantitativa: resultado final e natureza dos litígios; nível 
ocupacional das partes; e tempo de duração do processo. Apresentamos a 
seguir os dados relativos ao resultado final para as duas fases do processo: 
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Tabela 1 
Distribuição dos processos, por ano, segundo resultado na sessão de 

conciliação (Em percentagem) 

 Ano  
Resultado 1993 1994 1995 Total 
Com acordo 33,6 33,9 39,5 36,6 

Sem acordo 32,0 32,2 21,8 26,6 

Extinto ou sem 
registro 

25,0 23,2 28,5 26,3 

Sentença à 
revelia 

8,2 9,2 6,2 7,6 

Audiência 
Redesignada 

1,2 1,5 4,0 2,9 

Total 
100 
(316) 

100 
(526) 

100 
(921) 

100 
(1763) 

A tabela I, sobre a evolução do número de processos distribuídos 
mostra um crescimento no número total de processos. Estes passaram de 
316 em 1993, para 526 em 1994 e 921 em 1995. Esta evolução é vista de 
maneira positiva pelos profissionais que atuam no Juizado, pois significa 
que o mesmo está atendendo cada vez mais pessoas, cumprindo, assim, o 
objetivo de ampliar o acesso à Justiça. Por outro lado, os próprios 
profissionais argumentam que, sem as providências necessárias para 
ampliar também a capacidade do Juizado, o risco é criar o mesmo problema 
da justiça formal, ou seja, a demora na resolução dos litígios. Este risco 
aumentou ainda mais a partir da publicação da lei 9.099, de setembro de 
1995, que revogou a legislação anterior e ampliou significativamente a 
competência dos Juizados. Nos anos posteriores a este levantamento a 
demanda continuou crescendo. 
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Tabela 2 
Distribuição dos processos, por ano, segundo resultado na audiência de 

Instrução de Julgamento (em percentagem) 

 Ano  
Resultado 1993 1994 1995 Total 
Com acordo 37,8 34,9 37,0 36,3 

Sem acordo 39,2 47,3 35,0 40,4 

Extinto ou sem registro 17,0 13,6 23,0 18,3 

Audiência Redesignada 2,0 1,8 4,5 3,0 

Sentença à revelia 4,0 2,4 0,5 2,0 

Total 
100 

(101) 
100 

(169) 
100 

(200) 
100 

(470) 
Fonte: Cartório do Juizado Especial de Pequenas Causas de São Carlos 

 

A comparação entre as tabelas 1 e 2 indica que o percentual de acordo 
nas duas fases do processo (conciliação e julgamento) são praticamente 
iguais, ou seja, 36,6% de acordo na fase de conciliação e 36,3% de acordo na 
fase de instrução e julgamento. O mesmo, entretanto, não acontece com os 
casos em que não se alcança acordo, uma vez que o percentual aumenta de 
26,6% na fase de conciliação para 40,4% na fase de instrução e julgamento. 

Assim, pôde-se constatar que quanto mais se avança nas etapas do 
processo no Juizado menos acordo se tem. Ou seja, o acordo tem mais chance 
de ser obtido no início do processo. Isto porque as duas fases possuem 
finalidades distintas: na primeira sessão, conduzida pelo conciliador, o 
objetivo é a busca de um acordo entre as partes através da conciliação. Na 
segunda fase, embora o juiz ainda tente um acordo entre as partes, caso isto 
não ocorra ele se utiliza de seu poder de decisão para sentenciar o processo. 

Por outro lado, esta mudança de cenário também leva a refletir um 
pouco mais sobre os resultados dos processos associados à figura do juiz ou 
conciliador, uma vez que os mesmos 36,3% dos casos sem acordo na 
primeira fase, conduzida pelos conciliadores, acabaram alcançando acordo 
na segunda fase, presidida pelo juiz. Ou seja, se por um lado o percentual de 
não acordo aumenta quando da atuação do juiz, por outro, o mesmo juiz 
consegue ter sucesso em acordos que não foram realizados na primeira 
sessão, coordenadas pelos conciliadores. 
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Considerando, então, as duas fases do processo, um total de 46,3% 
dos litígios do período em referência tiveram como resultado final o acordo 
entre as partes. Isso não significa, entretanto, que o caso ficou encerrado, 
pois muitos processos que alcançam acordo acabam retornando ao Juizado 
por falta de cumprimento. Esta é a principal reclamação por parte dos 
profissionais, principalmente os cartorários. Os demais resultados ficaram 
assim distribuídos: 31,2% dos processos ou foram extintos ou não chegaram 
à sessão de conciliação; 10,7% dos processos não alcançaram acordo; 7,9% 
dos processos foram sentenciados à revelia, ou seja, na ausência do réu; e 
3,5% dos processos tiveram suas audiências redesignadas. 

Tabela 3 
Distribuição dos processos, por ano, segundo a natureza dos litígios17 

(em percentagem) 

 Ano  

Natureza dos litígios 1993 1994 1995 Total 

Condenação em dinheiro 93,8 96,4 99,3 97,3 

Condenação à entrega de coisa 
certa móvel 

3,6 2,7 0,6 1,8 

Condenação ao cumprimento da 
obrigação de fazer 

2,6 0,9 0,1 0,9 

Total 
100 

(101) 
100 

(169) 
100 

(200) 
100 

(470) 
Fonte: Cartório do Juizado Especial de Pequenas Causas de São Carlos 

Pode-se constatar, com relação à natureza dos litígios, que a quase 
totalidade dos processos refere-se à condenação em dinheiro, representando 
97,3% do total de processos distribuídos no período em referência. Estes 
processos dizem respeito a acidentes de trânsito, prestação de serviços, 
problemas entre inquilinos e proprietários, cobranças, reclamações de 
mercadorias entregues com defeito ou fora do prazo. Este indicador revela 

                                                 
17 As causas foram registradas no Juizado em São Carlos de acordo com o artigo 3º da lei 
7.244/84, ou seja, (I) condenação em dinheiro; (II) condenação à entrega de coisa certa 
móvel ou ao cumprimento de obrigação de fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de bens 
e serviços para consumo; (III) desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo 
a coisas móveis e semoventes. 
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que as pessoas buscam o Juizado, majoritariamente, quando desejam ser 
ressarcidas de seu prejuízo em dinheiro. Problemas de outra natureza, que 
não envolvem recursos financeiros, são praticamente inexpressivos. 

Tabela 4 
Nível hierárquico das ocupações de autores e réus do Juizado Especial de 

Pequenas Causas em São Carlos no período de 1993 a 1995 18 
 (em percentagem) 

Nível Autores Réus 

Profissionais liberais, cargos de gerência ou direção, 
proprietários de empresas de porte médio 

17,5 10,0 

Proprietários de pequenas empresas comerciais, industriais, 
agropecuárias, etc. (comerciantes) 

25,0 17,5 

Ocupações não manuais de rotina, supervisão de trabalho 
manual e ocupações assemelhadas 

25,0 12,5 

Ocupações manuais, especializadas ou não 25,0 30,0 

Aposentados e donas de casa 7,5 5,0 

Sem resposta — 25,0 

Total 100% 100% 

Fonte: Cartório do Juizado Especial de Pequenas causas de São Carlos 

Como pode ser observada na tabela 4, a variável relativa ao nível 
ocupacional das partes, considerada entre aqueles que aceitaram o acordo, 
indica que 25% dos autores e 17,5% dos réus são comerciantes. Sem 
considerar a condição de réu ou de autor, pôde-se constatar também que em 
40% dos casos pelo menos uma das partes se definiu como comerciante. 
Esta constatação, juntamente com o indicador de que 97,3% do total de 
processos são relativos à condenação em dinheiro, revela que a transação 
comercial tornou-se um grande motivo para litigação na justiça informal. 

Também constatou-se que apenas 17,5% dos autores são profissionais 
liberais de nível superior ou empresários, e apenas 10% dos réus são 
empresários ou empresas de porte médio. Os demais autores (57,5%) e réus 

                                                 
18 Baseado na classificação de Gouvea, A.J., Ensino Médio e Desenvolvimento, SP, 
Melhoramentos, 1960. 
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(47,5%) possuem ocupações de nível médio ou operacional, constituídos em 
sua maioria de ocupações manuais, além de donas de casa e aposentados. No 
geral, portanto, tanto autores como réus ou fazem parte do mesmo universo 
profissional ou não possuem grandes distâncias em termos de status 
ocupacional. Assim, estes dados revelam que o Juizado em São Carlos, pelo 
menos a princípio, atuou mais na solução de conflitos entre indivíduos oriundos 
dos mesmos segmentos sociais do que entre indivíduos socialmente desiguais. 

Tabela 5 
Intervalo de tempo entre a entrada do processo e a sessão de  
conciliação, para o período de 1993 e 1995 (em percentagem) 

Número de dias Número de Processos 
<10 dias 25% 

11 a 20 dias 45% 

21 a 30 dias 15% 

31 a 40 dias 7,5% 

41 a 50 dias 5% 

51 a 60 dias 2,5% 

Total 100% 
Fonte:Cartório do Juizado Especial de Pequenas Causas de 
São Carlos 

Apesar da preocupação dos profissionais com relação ao aumento do 
número de processos, o que se pode constatar a partir dos dados da tabela 5, 
para o período em referência, foi que o tempo de duração não se constituiu 
em problema para o Juizado. Ao contrário, os números revelaram a extrema 
rapidez com que as audiências de conciliação foram realizadas. Para os 
casos que alcançaram acordo na sessão de conciliação, a demora para a 
realização da mesma foi, em média, 19 (dezenove) dias, o que demonstra 
uma significativa vantagem em relação à justiça comum. 

Assim, pode-se constatar também que o problema estava menos 
localizado no tempo de duração do processo e mais concentrado no tipo de 
solução que foi dado aos conflitos. Ou seja, quando as partes entravam em 
acordo, que é a base sobre a qual operam os Juizados, o litígio era resolvido 
em poucos dias. Mas quando não havia acordo e o caso era encaminhado 
para audiência de instrução e julgamento, o processo não apenas 
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demandava mais tempo, mas também acabava sendo submetido a 
procedimentos formais e burocráticos iguais aos da justiça comum, 
contrariando os princípios da lei das pequenas causas que são a oralidade, a 
simplicidade, a informalidade e a economia processual. 

Por este motivo, resolveu-se concentrar nas razões que levaram ao 
resultado final do processo, associando-as a variáveis de natureza 
qualitativa como, por exemplo, o conflito profissional decorrente da 
polêmica questão da representação de advogado nas sessões de conciliação. 

Contrastes entre a presença e ausência de advogados 

Considerando que a presença de advogados representando as partes é 
um dos fatores determinantes da ritualização, desenvolvimento e resultado 
das audiências de conciliação, são três as situações possíveis com relação a 
este problema: primeiro, ambas as partes sem representação; segundo, 
ambas as partes representadas; e terceiro, apenas uma das partes 
representadas. 

As audiências nas quais não há representação de advogados são 
caracterizadas pela maior segurança e liberdade tanto das partes como, e 
principalmente, dos conciliadores. Nesta situação, estes profissionais 
exercem com maior facilidade uma certa “pressão simbólica” junto aos 
litigantes na tentativa do acordo. Assim, neste tipo de situação, o acordo 
está diretamente relacionado à capacidade do conciliador em convencer os 
litigantes a transigirem. A questão, portanto, parece ser de como 
profissionais preparados para atuarem na lógica formal de decisão acabam 
utilizando-a na justiça informal de mediação. 

Outro problema é que, apesar do conciliador exercer um papel 
decisivo para a conciliação entre as partes, existe uma diferença entre eles 
no que se refere ao desempenho desta tarefa, o que remete ao problema da 
falta de uniformidade. A maioria deles reclama da inexistência de 
procedimentos para ajudá-los nesta função. Também registram a falta de 
treinamento, sobretudo para aqueles que estão iniciando. Assim, ao 
reclamarem da falta de uniformidade e de treinamento, e ao defenderam o 
papel do conciliador como uma função especifica e diferente dos outros 
advogados e dos juízes, eles também apontam para a necessidade de criação 
de uma nova identidade profissional. 
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As audiências nas quais ambas as partes contam com representação 
de advogado é caracterizada, primeiro, pela baixa participação do 
conciliador enquanto elemento estratégico para conciliação, e, segundo, 
pela competição profissional entre os advogados. 

A presença do advogado nas sessões de conciliação divide, inclusive, 
os próprios conciliadores. O fato deles também serem advogados – 
atividade que lhes garante retorno financeiro, já que como conciliadores não 
são remunerados – muitas vezes os impede de ter um discurso contra os 
seus colegas. Ainda assim, a maioria dos conciliadores se manifestou 
contrária à presença do advogado nesta fase do processo, argumentando que 
as partes não precisariam de representação na informalidade. 

Esse problema também remete à questão da disputa profissional, que 
pode ser observada tanto entre os advogados que representam as partes 
como entre advogados e conciliadores. Neste último caso, os conciliadores 
acabam tendo dificuldades para exercer seu papel quando têm que 
convencer não apenas as partes, mas também seus advogados a aceitar o 
acordo, o que certamente não ocorre nas audiências de instrução e 
julgamento, presididas pelos juízes. 

O cenário no qual apenas uma das partes está representada por 
advogado retrata o problema da desvantagem da parte desacompanhada, 
também associado à atuação do conciliador. É evidente que a parte que 
possui um profissional especializado como seu procurador tem condições 
potencialmente maiores de argumentar tecnicamente sobre seus direitos, 
enquanto a parte desacompanhada muitas vezes nem compreende o que está 
ocorrendo naquele momento. 

Neste sentido, caberia ao conciliador fornecer o equilíbrio necessário 
para que não haja prejuízo à parte sem representação. O problema é que o 
conciliador, por definição, deve ser imparcial, apenas transcrevendo em 
termos jurídicos a defesa das partes a partir do que elas próprias declaram. 
Assim, resta a questão: até que ponto o conciliador pode atuar em defesa da 
parte que está sem representação de advogado. 

Embora muitos conciliadores considerem que não exista a 
desvantagem, pois, apesar de serem imparciais, fornecem o equilíbrio 
necessário entre as partes, não foi isso que foi observado nas audiências 
acompanhadas. Ou seja, como o conciliador tem que ser imparcial, torna-
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se evidente a desvantagem da parte desacompanhada. Em contrapartida, 
esta desvantagem pode ser maior ou menor dependendo do maior ou 
menor sucesso do conciliador na tentativa do acordo. 

A dupla institucionalização e as práticas judiciárias dos Magistrados 

A maioria dos juízes da Comarca de São Carlos19 valoriza o Juizado 
e a lógica da conciliação, embora na prática sinta dificuldade em conciliar o 
papel de julgar com o papel de mediar. Ainda assim, eles buscam seguir 
controlando as duas justiças e impedir, com isso, que uma nova classe de 
juízes leigos ou conciliadores assuma o controle da justiça informal, 
impondo a estes o caráter subalterno de auxiliares da justiça. Desta forma, 
garantem o controle da justiça informal por meio da homologação dos 
acordos que são realizados pelos conciliadores nas sessões de conciliação. 

Ao afirmarem que não acreditam no processo de dupla 
institucionalização do Judiciário com a regulamentação da justiça informal, 
estes magistrados confirmam a hipótese de que desejam continuar 
mantendo o controle das duas justiças. Nesta direção argumentou um deles: 

Não (há o risco do juiz perder o controle da justiça informal) porque 
a própria lei admite que a sentença pode ser revista pelo juiz togado 
(...) Há um dispositivo que admite que ele (juiz leigo ou conciliador) 
sentencie, que ele decida a questão. Só que esta decisão é sujeita a 
eventual apreciação do juiz togado que pode homologar ou rever. 
Então sempre vai haver uma fiscalização. 

No que diz respeito à socialização dos profissionais na lógica da justiça 
formal, enquanto um dos magistrados acredita que a conciliação é mais uma 
forma de atuação que requer talentos especiais, outro considera que este tipo 
de socialização não se constitui em problema para o magistrado, pois a 
conciliação é a lógica da justiça ideal. Outro, ainda, acredita que os 
magistrados sentem grandes dificuldades em atuar como conciliadores pelos 
seguintes motivos: 

                                                 
19 Dos seis magistrados da Comarca, quatro são da área cível e dois da área criminal. Com 
exceção de um juiz da área cível, todos os demais colaboraram com a pesquisa, sendo dois 
por meio de respostas escritas a um questionário aplicado, e um por meio de entrevista 
pessoal pautada pelas mesmas questões. Também foram entrevistados os dois juízes da área 
criminal, mas seus depoimentos não foram registrados. Assim, a amostra se restringiu aos 
três juízes da área cível, os quais permitiram o registro das declarações. 
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O profissional do Direito tem esse apego à forma (...) Então muitos 
processos são sentenciados por vicio de forma na postulação e na 
defesa. Você não chega nem a analisar, extingue o processo sem 
julgamento de mérito. Não chega a analisar o direito que está sendo 
discutido (...) A forma prevalece sobre o conteúdo. 

A observação das audiências na justiça comum, nas quais atuam os 
magistrados, também permitiu constatar as dificuldades que eles sentem em 
conciliar o papel de julgar com o papel de mediar, oscilando, assim, entre estas 
duas lógicas de justiça. Apesar do discurso em favor da postura conciliatória, os 
magistrados nunca deixam de exercer também o poder de decisão característico 
de sua função. Esta mistura de conciliação e decisão se traduz, na realidade, no 
dilema vivenciado por eles na escolha da prática judiciária. 

Ao serem colocados diante de situações que envolvem relações 
sociais cada vez mais dinâmicas e complexas, os juízes apostam na 
conciliação como solução para muitas das demandas. Mas o fato é que eles 
não foram preparados para serem conciliadores, uma vez que são formados 
e socializados em uma cultura institucional baseada no poder de decidir. O 
risco, portanto, é o predomínio da lógica formal de decisão num ambiente 
no qual deveria vingar a lógica informal de mediação. 

Diante deste quadro, os próprios juízes reconhecem que a 
importância do Juizado seria justamente oferecer a possibilidade deles 
atuarem de outra forma, menos formal, menos burocrática, mais ágil. Com a 
explosão da litigiosidade, não só aumentou o número de litigantes, mas 
também diversificaram-se os tipos de litígio. Como os magistrados não têm 
domínio de outras áreas do conhecimento, sentem dificuldades em julgar 
determinados processos. Daí a conciliação passar a ser uma boa alternativa. 

O problema parece ser o fato de que, se eles continuarem sendo 
formais e priorizarem o poder de decisão em detrimento da conciliação, 
poderão ver seu controle da justiça informal ameaçado por outros 
profissionais empenhados na construção de uma nova identidade baseada 
nos valores da conciliação. Esse risco foi percebido por um magistrado 
aposentado que assim se manifestou: 

Melhor seria, portanto, que, a exemplo do Juizado Criminal, as 
funções dos dois Juizados (Cíveis e Criminais) fossem exercidas 
pelos próprios juízes de primeiro grau, já que a presença de juízes 
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“leigos” ou “conciliadores” é não só dispensável, como não 
recomendável, em face justamente do movimento, inclusive de juízes 
togados, contra os “juízes classistas” na esfera trabalhista. Parece-
nos, pois, que não se devia criar outra classe de juízes leigos na 
justiça comum20. 

As estratégias de profissionalização dos conciliadores 

Dentro da ótica profissional, e de acordo com a concepção de 
“campo” em Bourdieu, os Juizados podem ser considerados como um 
espaço propício para a interação competitiva entre os diferentes agentes que 
lidam com a temática da conciliação. No que se refere especificamente aos 
advogados que desempenham a função de conciliadores, a questão principal 
é saber quais estratégias eles utilizam na busca da transformação deste 
“campo” – caracterizado pelas disputas profissionais – em um “corpo” 
coeso no qual se instituem sentimentos e valores como forma de assegurar 
sua integridade. 

Ou seja, assim como os juízes divergem sobre várias questões, mas 
se unem quando o objetivo é defender os interesses da corporação, também 
os advogados conciliadores partilham de ideias comuns ao caracterizarem o 
seu perfil e ao valorizarem e defenderem a sua função como tal. No caso do 
Juizado em São Carlos21, esta valorização está associada, principalmente, à 
tentativa de construção de uma nova identidade profissional que se baseia 
nos valores da justiça informal de conciliação. 

Esta tentativa se sustenta, além da percepção dos objetivos do 
Juizado e da visão sobre os litigantes, na percepção e caracterização dos 
outros profissionais. Para se constituírem como profissionais capacitados 
para atuar na justiça informal, os conciliadores se baseiam, sobretudo, num 
processo de diferenciação em relação aos outros profissionais, 

                                                 
20 Nogueira, Paulo Lúcio. Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Editora Saraiva, 1996, 
prefácio, pág. XI. 
21 O número de conciliadores em São Carlos é variável. No início do trabalho de entrevista 
havia aproximadamente vinte conciliadores. Conseguiu-se contato com quinze, doze dos 
quais aceitaram colaborar, mas apenas oito concordaram em gravar entrevista. Embora todas 
as entrevistas tenham sido consideradas na análise dos resultados, a amostra final se 
constituiu das oito entrevistas gravadas. 
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principalmente os advogados que não são conciliadores, a quem atribuem o 
estereótipo negativo de formais e burocráticos. 

Ao mesmo tempo, no entanto, eles buscam alianças com um 
segmento dos juízes e dos cartorários, no intuito de alcançarem a 
legitimidade necessária ao exercício de sua função. Isto mostra que a 
construção desta identidade não é monolítica, mas sim múltipla e 
contraditória. 

A representação sobre o juizado e sobre os litigantes 

Enquanto um segmento dos conciliadores defende que a ampliação 
das vias de acesso pela gratuidade é a principal vantagem em relação à 
justiça comum, uma vez que a justiça informal atinge principalmente os 
mais carentes, outro segmento acredita que o Juizado foi criado 
simplesmente para trazer resultado e agilidade aos processos por meio da 
informalização dos procedimentos. 

Resultado e agilidade, acesso amplo ou restrito, o importante é que 
todos eles concordam que o Juizado foi criado para dar solução a problemas 
que a justiça comum não consegue resolver. Por outro lado, eles não 
deixam de manifestar também a preocupação com o risco da reprodução 
dos procedimentos típicos da justiça comum, responsabilizando não apenas 
o Estado pela falta de estrutura, mas também a postura de juízes e 
advogados formais. Assim, utilizam-se deste estereótipo negativo para se 
diferenciar destes profissionais, unificando seus argumentos em torno da 
defesa do papel do conciliador e da constituição de uma nova identidade 
profissional. 

Entre os conciliadores que veem na ampliação do acesso pela 
gratuidade o principal objetivo do Juizado, há que se destacar a concepção 
que defende a limitação deste acesso, restringindo a distribuição deste tipo 
de justiça àqueles que não podem arcar com as despesas de um processo na 
justiça comum. Este tipo de conduta transforma o problema do acesso em 
problema de restrição ao ganho do advogado. Assim argumenta um dos 
adeptos desta concepção: 

Nós temos alguns usuários do Juizado que não deveriam usar, que 
são aquelas pessoas que têm condições de pagar um advogado e 
resolver através da justiça na sua tramitação normal, comum, e não 
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no Juizado. Então como nós não temos essa verificação especifica eu 
acho que existem pessoas que estão utilizando e que não deveriam, 
tirando o lugar de outros. 

Neste sentido, ao restringir o acesso ao Juizado às pessoas carentes, 
este tipo de concepção voltada afazer o bem objetiva, na realidade, não 
apenas caracterizar o conciliador como um profissional disposto a ajudar os 
mais desprovidos de justiça, mas também busca garantir o seu ganho como 
advogado na justiça comum. 

Com relação à representação do perfil dos litigantes, enquanto um 
segmento dos conciliadores caracteriza os usuários como maus 
demandantes, que utilizam o Juizado para resolver questões pessoais que 
não têm tradução jurídica, outro segmento caracteriza as partes como 
pessoas simples e humildes, que finalmente estão tendo a chance de 
resolver seus problemas pela via judicial. 

O mais importante, no entanto, é que ambas as visões colocam para o 
conciliador o desafio de se constituir como um profissional qualificado para 
atuar na solução deste tipo de demanda característica do Juizado. Ou seja, 
mesmo considerando a diferença na caracterização do perfil dos litigantes, a 
questão é que os dois segmentos dos conciliadores se utilizam destas 
representações para também construírem a sua autoimagem e, assim, 
defenderem e valorizarem a sua função. 

Em outras palavras, a postura que imputa às partes a responsabilidade 
pelo mau funcionamento do Juizado, valoriza a função do conciliador ao 
mostrar ser necessário possuir determinadas características para bem 
exercer esse papel, o que não é comum na maioria dos advogados. O outro 
segmento, ao caracterizar os litigantes como pessoas simples e humildes 
que apenas buscam ter seus direitos garantidos, da mesma forma que o 
primeiro segmento, utiliza-se da caracterização dos litigantes para também 
construir sua autoimagem, indicando, assim, o perfil ideal do conciliador. 

Os outros profissionais 

A postura diante do problema da representação de advogados nas 
sessões de conciliação é uma das principais divergências entre os 
conciliadores. Enquanto alguns deles não se sentem seguros em posicionar-
se contrários a tal presença – mesmo sendo visível a dificuldade que sentem 
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para alcançar o acordo quando o advogado se faz presente – a maioria, no 
intuito de preservar sua imagem diante da ameaça que o advogado traz ao 
exercício de sua função, posiciona-se totalmente contrária à presença do 
advogado. Este último segmento, portanto, possui uma identidade mais 
clara com a função do conciliador. 

Entre aqueles que defendem que a presença do advogado não 
atrapalha a tentativa de conciliação, pode-se constatar também um maior 
condicionamento pela lógica da justiça formal de decisão. Este 
condicionamento se dá pela maior ou menor socialização que eles sofrem 
nesta lógica formal, e tem como principais fatores, além da formação 
acadêmica tradicional em Direito, a origem familiar e o tempo de 
experiência profissional. 

Segundo os próprios conciliadores, os futuros bacharéis não são 
treinados pelas Faculdades de Direito para atuarem na lógica da justiça 
informal de mediação. Como a formação acadêmica é comum a todos os 
conciliadores, a origem familiar e o tempo de experiência profissional 
passam a ser fatores decisivos no grau de socialização dos mesmos. Por 
exemplo, o segundo conciliador com mais tempo de exercício profissional 
na justiça formal – 13 anos – assim se manifestou com relação ao problema 
da representação: 

(a presença do advogado) ajuda e muito. Ajuda porque o advogado 
tem uma visão já do que poderá acontecer com aquele direito da 
parte. Então a composição sempre atende a ambas as partes. Então a 
parte acompanhada do advogado facilita muito o acordo (...) 
Também (o trabalho do conciliador é facilitado) porque já é uma 
coisa mais direta com os advogados (...) então facilita muito. Não é 
que não seja possível realizar o acordo entre as partes diretamente 
sem o advogado. Como o advogado conhece a técnica do processo e 
a parte não, o que poderá acontecer é ele (o advogado) ter uma visão 
mais adiante do que poderá causar prejuízo a uma parte ou a outra. 

Como se vê, este conciliador evita criticar e se diferenciar dos 
colegas advogados por também se considerar um deles. Assim, apesar da 
autovalorização como conciliador, ele ainda é condicionado pela função de 
advogado que atua na justiça formal. 
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Outro indicador deste tipo de condicionamento é que uma 
representante deste mesmo segmento é a única entre os entrevistados que 
tem origem em uma família na qual há outros profissionais com 
socialização no mundo do Direito. Diferentemente da maioria de seus 
colegas, ela não acredita que o advogado atrapalhe. Ao contrário, defende 
que este profissional tem uma função importante e necessária na justiça, 
pois é ele quem representa os interesses de seu cliente. 

(o advogado) não atrapalha. A postura que ele toma às vezes pode 
atrapalhar, mas quem tem aí que tomar a frente da coisa é o 
conciliador (...) A postura do conciliador ai é que vai dizer o 
andamento de uma audiência.(...) Então eu não acredito que o 
advogado atrapalhe. Eu acho que ele é uma função necessária da 
justiça (...) Então, na verdade, não é o advogado funcionando dentro 
da justiça, do Juizado de Pequenas Causas. É a postura que ele toma. 
É a postura que o conciliador tem que tomar. Então veja bem: se o 
advogado está enrolando, alguém tem que fazer ele parar. Agora, o 
interesse do cidadão tem que ser defendido. E quem sabe fazer isso é 
o advogado. 

O mais interessante neste tipo de postura, no entanto, é que ao 
mesmo tempo em que defende a necessidade da presença do advogado, 
também valoriza a função do conciliador, trazendo para este a 
responsabilidade de não deixar que o advogado atrapalhe a tentativa de 
conciliação. 

Neste tipo de visão, percebe-se que o entrevistado oscila entre a 
função de conciliador e a de advogado. Como advogado, não pode trair a 
classe à qual pertence, desconsiderando a importância da atuação deste 
profissional em qualquer instância da justiça. Por outro lado, como 
conciliador, é preciso diferenciar-se daqueles advogados formais e sem 
espírito conciliatório. Neste sentido, esta posição também evidencia com 
mais clareza o dilema da dupla institucionalização, no sentido em que há 
duas lógicas distintas de prática judiciária, mas um único profissional 
treinado e socializado na lógica da justiça formal de decisão. 

O outro segmento dos conciliadores, que se posicionou de forma 
enfática contra a presença de advogados nas sessões de conciliação, 
construiu uma identidade mais clara com a função de conciliador. Este 
segmento argumenta que, por ser o advogado essencialmente litigante, é 
técnico e não se envolve com as partes, diferentemente do conciliador: 
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quando a conciliação é conduzida sem a presença de advogado ela 
acaba acontecendo com mais facilidade (...) E quando (as partes) se 
colocam frente a frente e alguém com uma habilidade, uma 
capacidade para conduzir a conversa, os ânimos acabam sendo 
moderados, as pessoas acabam reconhecendo que não é por aí, 
acabam até se dando as mãos nas audiências, se pedindo perdão. Mas 
quando o advogado está ali para defender ou para acusar (...) ele está 
recebendo para brigar pelo cliente. Então, a participação do advogado 
tem sim atrapalhado muito as conciliações. 

O que se pode observar a partir deste tipo de percepção é que, ao 
mesmo tempo em que é ressaltada a grande dificuldade na tentativa de 
conciliação em função da presença do advogado, também caracteriza-se o 
conciliador como o verdadeiro agente do processo de distribuição de 
justiça. A crítica feita ao advogado se traduz, na realidade, na demarcação 
da diferença entre as duas funções – a de conciliador e a de advogado. A 
ameaça causada pela postura do advogado faz com que ele seja 
caracterizado pelos conciliadores como um profissional típico da justiça 
formal, sem condições, portanto, de atuar na justiça informal. 

Neste sentido, ao diferenciarem-se do advogado, caracterizando-o 
como técnico e sem espírito conciliatório, ao mesmo tempo em que 
valorizam sua função, os conciliadores adeptos deste tipo de visão também 
idealizam um perfil profissional que os qualifica a atuar na justiça informal 
de mediação, apontando, assim, para a necessidade uma nova identidade 
profissional baseada nos valores da conciliação. 

No que diz respeito à visão dos conciliadores sobre os magistrados, a 
maioria deles demonstrou a adesão aos juízes da Comarca. O 
reconhecimento de que os juízes estão sobrecarregados, bem como o fato de 
acreditarem que os magistrados devem estar preparados para atuar em 
beneficio das “grandes causas”, também justifica, na realidade, a 
necessidade do trabalho dos conciliadores. Além disso, por estarem 
subordinados aos juízes, estrategicamente não seria adequado contrapor-se 
aos magistrados mais próximos, que detêm o poder de controlar suas ações: 

Especialmente em nossa cidade, o juiz que cuidava do trâmite legal 
dos processos é um juiz que merece todo o respeito, toda a admiração 
pelos seus julgados, mas que acumulou função (...) Eu acho que os 
juízes não devem perder o tempo deles com causas pequenas, com 
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coisas que poderiam ser resolvidas de outra maneira. Então eu 
acredito que foi por ai que se resolveu criar um mecanismo para 
desafogar a justiça. Eu acredito que os juízes devem se ater a grandes 
causas, a coisas mais complexas (...) Então, nada melhor que um 
conciliador para fazer isso. É melhor ter vários conciliadores. O juiz 
tem o seu tempo a peso de ouro. 

Neste sentido, ao buscarem uma nova identidade profissional, os 
conciliadores diferenciam-se dos advogados ao mesmo tempo em que 
valorizam a função dos magistrados, buscando, com isso, aliança e 
cooperação com os mesmos no intuito de alcançarem o reconhecimento 
necessário à importância de sua função. 

Da mesma forma, um segmento dos conciliadores também valoriza o 
trabalho dos funcionários do cartório. Um desses conciliadores, que 
inclusive já exerceu a função de cartorário antes da advocacia, além de 
ressaltar a importância destes funcionários para o funcionamento do 
Juizado, argumenta que se os mesmos trabalhassem com maior liberdade 
também seria possível evitar a formalização e a burocratização do cartório. 

O cartório é excelente. O pessoal, em si, é excelente. Eles são 
atenciosos, são ótimos. Eu acho até que eles têm uma sobrecarga de 
responsabilidade muito grande. Agora o que eu acho é que o juiz que 
responde pelo Juizado deveria dar mais autonomia para o pessoal do 
cartório (...) Então eu acho que eles deveriam trabalhar com maior 
liberdade (...) Essa liberdade de atuação para o cartorário, ele vai ter 
iniciativa para resolver as coisas. Ele vai crescer com isso. Porque 
tudo aquilo que você mantém preso a uma linha de conduta que não 
permite uma livre iniciativa tolhe a pessoa. E quando você está 
tolhendo você trava tudo, você burocratiza (...) A informalidade e a 
desburocratização do sistema. Não adianta ter o princípio da 
informalidade e ser burocrático que vai travar da mesma forma. Uma 
coisa esbarra na outra. O cartório tem que ser informal. 

Mas enquanto esse segmento considera que os funcionários do 
cartório exercem com empenho e competência o seu trabalho, há outro 
segmento que reforça as diferenças entre o conciliador e o cartorário no 
intuito de demarcar os espaços de atuação, limitando, assim, as atribuições 
dos funcionários. Desta forma, não permitem que os cartorários, assim 
como os advogados, ameacem a sua função. 
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Na parte legal eu não vejo que eles (os cartorários) tenham que 
influir. Eles não precisam entender (de direito). O que eles precisam 
é saber redigir e apresentar o problema (...) Eu acho que a parte legal 
quem tem que entender é o conciliador e o juiz (...) O escrevente não 
tem obrigação de entender a lei, a obrigação de dizer quem está certo 
e quem está errado. Ele tem a obrigação de colocar no papel da 
melhor maneira a história, contar a história, de narrar o que está 
acontecendo. E é lógico, ele tem que ter conhecimento dos 
documentos que a pessoa precisa para isso (...) Porque senão também 
você corre o risco de ter o escrevente dando palpite na audiência. 

Como pôde ser observado, ao mesmo tempo em que um segmento 
dos conciliadores valoriza a importância dos funcionários do cartório, o 
outro não deixa de demarcar a diferença de funções entre o cartorário e o 
conciliador, assegurando, assim, a autonomia deste em relação ao primeiro. 
O mais importante, no entanto, é que tanto a falta de estrutura associada à 
sobrecarga de trabalho dos cartorários, quanto a limitação de suas funções, 
justificam a profissionalização do conciliador. 

Assim, do ponto de vista da profissionalização, pode-se concluir que, 
assegurada a diferença de papéis, os conciliadores buscam alianças também 
com os cartorários através do reconhecimento de sua importância. Neste 
sentido, a tentativa de construção de uma nova identidade profissional por 
parte dos conciliadores passa, além do processo de diferenciação em relação 
aos demais advogados, pela necessidade de criar alianças com juízes e 
cartorários, seja pela importância funcional que estes dois segmentos 
profissionais possuem dentro do sistema do Juizado, seja pela garantia de 
apoio necessário à legitimação da função do conciliador. 

Uma nova carreira profissional? 

Entre os conciliadores entrevistados há um segmento que acredita 
que o Juizado, na realidade, está reproduzindo os mesmos procedimentos da 
justiça formal. Os responsáveis por esta reprodução seriam, segundo este 
grupo, justamente os profissionais que, por serem naturalmente litigantes, 
não foram preparados para atuar na lógica que seria própria da justiça 
informal de conciliação. 

As pessoas procuram o Juizado e recebem a informação que é uma 
coisa muito fácil (...) Quando ele chega lá percebe que o 
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procedimento é um procedimento comum (...) E essas formalidades o 
público não conhece (...) Nós (advogados) somos litigantes, 
naturalmente litigantes (...) Por que na conciliação a presença do 
advogado interfere? Claro. Ele não está preparado para isso. Nós não 
fomos formados para isso. E os conciliadores que pensam como eu, 
os juízes que pensam como eu estou pensando agora é porque eles 
tem uma sensibilidade muito grande, é porque eles não estão 
movidos só pela questão técnica (...) porque os juristas, o 
conciliadores que pensam como eu tem outras motivações também. 
Tem a motivação da justiça, tem a motivação do próximo, não é 
motivação só técnica não. 

Os argumentos acima fortalecem a hipótese de que a formação e a 
socialização dos profissionais na lógica da justiça formal condiciona-os 
quando eles atuam na justiça informal. O que não constava da hipótese é 
que alguns conciliadores não apenas aceitam este fato, mas também 
utilizam-se dele para diferenciar-se dos demais advogados e de alguns 
juízes, apontando, assim, para a necessidade de uma nova identidade 
profissional que os qualifique para atuar na justiça informal. 

Do ponto de vista da profissionalização dos conciliadores, portanto, o 
mais importante a ressaltar é que, ao mesmo tempo em que se critica os 
advogados e juízes técnicos e insensíveis, ressalta-se a diferença em relação 
a estes profissionais, argumentando que os conciliadores possuem outras 
motivações como a justiça e o bem estar do próximo. Ou seja, parte-se 
novamente do processo de diferenciação e do estereótipo negativo criado 
para caracterizar os outros profissionais – técnicos e formais – com o intuito 
de justificar a profissionalização. 

Outro indicador do objetivo dos conciliadores em profissionalizar-se 
nesta função diz respeito à possibilidade de outros profissionais, que não 
sejam bacharéis em Direito, exercerem esta atividade. A maioria dos 
entrevistados posicionou-se de forma contrária a tal possibilidade, 
assegurando, com isso, o monopólio da função de conciliador apenas aos 
bacharéis em Direito. 

Eu acho que o conciliador tem que ter preparo e conhecimento da lei. 
Porque senão ele vai prejudicar um em detrimento do favorecimento 
do outro. E ele também não tem nenhuma obrigação ética para com a 
justiça. Então, vem um amigo seu lá (...) e você vai acabar fazendo 
justiça com as próprias mãos e não calcadas no direito, na verdade e 
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na justiça (...) Eu acho que o conciliador tem que ser uma pessoa que 
tenha feito uma Faculdade de Direito (...) Como um contador, que 
estuda números, pode ir lá e falar do que nós estudamos a vida 
inteira. Nós temos que estar atualizados sempre. 

Ao pautarem suas falas pela defesa do monopólio da função do 
conciliador, entendido como um profissional diferente dos demais 
advogados e dos juízes, e ao colocarem a necessidade de treinamento, 
cursos, palestras, provas, concursos etc., os conciliadores também acabam 
apontando para a necessidade de construção de uma nova carreira 
profissional. 

Se o Juizado pudesse trabalhar a figura do conciliador de uma outra 
forma. Até que se preparasse o conciliador em nível de concurso, que 
fossem minijuízes. Como por exemplo, na justiça do trabalho existem 
os juízes classistas. É uma pessoa qualquer, alguém que o sindicato 
indica, mas quando ele está sentado ali como juiz classista há o 
respeito por eles (...) O juiz classista tem para nós o mesmo poder, a 
mesma influência. Lá na conciliação (no Juizado) não. Tem até 
alguns advogados que dizem: – não vou perder meu tempo sendo 
conciliador. Vai lá quem não tem o que fazer (...) Se houvesse uma 
escola, um curso, ou o dia-a-dia mesmo que você vai progredindo 
naquela carreira, por número de pontos em conciliação, por uma 
atuação, tudo é um incentivo. Poderia até ser válido: uma carreira 
progressiva dentro da conciliação. 

Em síntese, apesar de alguns conciliadores utilizarem-se da crítica e 
da diferenciação com os demais advogados, enquanto outros evitam criticar 
a classe a qual ainda pertencem, o fato é que todos estão empenhados na 
criação de uma nova identidade profissional, que se sustenta, por um lado, 
na tendência à informalização dos procedimentos e da postura profissional, 
e, por outro, no processo de dupla institucionalização do Poder Judiciário. 

Conclusões 

A caracterização da demanda de processos no Juizado em São Carlos 
mostrou que o número crescente de litígios no período investigado 
significou também uma ampliação do acesso a essa nova instância de 
justiça. Por outro lado, esta ampliação aponta para o risco de reproduzir o 
problema típico da justiça formal, qual seja, a lentidão na solução dos 
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litígios. Embora para este período a demora não tenha se constituído em 
problema, revelando uma significativa vantagem em relação à justiça 
comum, o aumento do número de processos, aliado ao risco de formalização 
e burocratização do cartório, representam a maior preocupação por parte dos 
profissionais da justiça informal. 

Os dados relativos à natureza das causas e à ocupação das partes 
revelaram que a transação comercial tornou-se um grande motivo para 
litigação também na justiça informal. Mas as pessoas que mais processaram 
e foram processadas no Juizado são oriundas de segmentos médios e 
operacionais, principalmente de ocupações manuais não especializadas, 
mostrando, assim, que o Juizado em São Carlos, não se constituiu num 
fórum exclusivo de solução de conflitos entre indivíduos de diferentes 
segmentos sociais. 

Outro indicador quantitativo importante diz respeito ao resultado 
final dos processos nas duas fases. A primeira constatação foi que quanto 
mais se avança nas etapas do processo menos acordo se obtém. Por outro 
lado, também pode-se constatar que um terço dos processos em que não 
houve conciliação na primeira sessão alcançaram acordo na segunda fase. 
Assim, pode-se concluir que a mudança de cenário associada à figura do 
terceiro institucionalizado –juiz e/ou conciliador – influencia diretamente a 
expectativa e a decisão das partes, sendo o juiz mais valorizado e respeitado 
tanto pelos litigantes como pelos advogados representantes das partes. 

Após a análise dos dados quantitativos constatou-se que o principal 
problema a ser investigado no Juizado em São Carlos não estava associado 
ao acesso em termos de aumento de demanda, mas sim ao tipo de 
tratamento que foi dado aos litígios e aos litigantes. Por isso, optou-se por 
concentrar, primeiro, na polêmica questão da presença de advogados 
representando as partes; segundo, no dilema dos magistrados na escolha da 
prática judiciária; e terceiro, nas estratégias de profissionalização dos 
conciliadores. 

Com relação à presença de advogados nas sessões de conciliação, 
a principal constatação foi que quando não houve representação os 
conciliadores sentiram-se mais seguros de sua função, pois puderam 
conversar diretamente com os litigantes. Nesta situação, o conciliador 
exerceu com mais facilidade uma “pressão simbólica” sobre as partes, 
buscando impedi-las de continuarem com a demanda e induzindo-as ao 

101 

acordo. Nestas circunstâncias, portanto, o sucesso do conciliador 
também foi maior. 

Quando ambas as partes estavam representadas por advogados 
ocorreu o contrário. Esta situação, caracterizada pelo conflito de 
competência profissional, é ainda mais grave quando envolve o advogado e 
o conciliador, pois apesar dos conciliadores ocuparem uma posição 
estratégica no Juizado, eles são vistos como iguais pelos seus colegas 
advogados. Por serem os advogados essencialmente litigantes e buscarem 
garantir os interesses de seus clientes a qualquer custo, os conciliadores 
sentem dificuldades no exercício de sua função quando têm que convencer 
não apenas as partes, mas também seus procuradores a transigirem. 

O cenário onde apenas uma parte estava representada por advogado 
revelou o problema da desvantagem para a parte desacompanhada. Apesar 
de alguns conciliadores não acreditarem que existe o prejuízo, 
argumentando que eles devem fornecer o equilíbrio necessário entre as 
partes, nossa pesquisa revelou o contrário. Ou seja, pelo fato do conciliador 
ter que se mostrar imparcial, a parte acompanhada de advogado tem mais 
condições de fazer sua defesa argumentando com o conciliador. Por outro 
lado, esta desvantagem pode ser maior ou menor dependendo do maior ou 
menor sucesso do conciliador na tentativa do acordo. 

A partir da pergunta inicial colocada para investigação, no sentido de 
questionar como pode um sistema operar com base em duas lógicas 
distintas, contando com uni mesmo profissional treinado e socializado na 
lógica da justiça formal de decisão, buscou-se compreender quais as 
estratégias que os diferentes agentes de justiça utilizam-se na busca de seus 
fins, no sentido de continuar mantendo o controle das duas justiças, no caso 
dos magistrados, ou de se firmarem como profissionais qualificados para 
atuar na justiça informal de mediação, no caso dos advogados-
conciliadores. 

A conclusão final com relação aos objetivos dos conciliadores é que, 
apesar de algumas diferenças pontuais (por exemplo, na questão da 
representação de advogados), o que leva ao problema do condicionamento 
pela socialização na lógica da justiça formal, eles estão empenhados na 
construção de uma nova identidade. Esta nova identidade sustenta-se, por 
um lado, na valorização da função da maioria dos juízes e cartorários no 
intuito de construir alianças para a legitimação necessária ao exercício de 
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sua função; e, por outro, no processo de diferenciação em relação aos 
demais advogados, a quem atribuem o estereótipo negativo de formais e 
sem espírito conciliatório. Para tanto, os novos conciliadores fundamentam-
se num discurso baseado na tendência à informalização da justiça como 
forma de justificar a sua profissionalização. 

No que diz respeito aos juízes, a conclusão é que, apesar da tendência 
à dupla institucionalização, os magistrados procuram manter o controle das 
duas justiças, impedindo, com isto, que uma nova classe de juízes leigos ou 
conciliadores tenha maior poder e autonomia profissional. Ao mesmo 
tempo, entretanto, sofrem um dilema ao ter que conciliar o papel de julgar 
com o papel de mediar, oscilando, assim, entre estas duas práticas judiciais. 
Com isso, correm o risco de ver o controle da justiça informal ameaçado 
pelo segmento dos conciliadores, que estão claramente empenhados na 
construção de uma nova identidade profissional, baseada apenas nos valores 
da conciliação. 

Neste sentido, as dificuldades encontradas pelos conciliadores 
ocorrem em dois níveis. Primeiro, a superação do condicionamento a que 
estão sujeitos na justiça comum, cenário onde também atuam e no qual 
garantem o seu ganho financeiro. Segundo, romper com a resistência da 
magistratura, que não aceita a duplificação do sistema e deseja continuar 
mantendo o controle da justiça informal. Assim, o principal risco para os 
objetivos dos conciliadores são justamente os interesses “conservadores” da 
magistratura. 
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