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Sociedade e conflito: A experiência do CEJUSC da Faculdade 

Anhanguera de Bauru

Resumo

Instalado em Maio de 2012, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania da Faculdade de Direito Anhanguera da cidade de Bauru, tem como 

função a redução da demanda de processos judiciais e a solução de conflitos 

de  forma  mais  célere  e  acolhedora  o  que  difere  bastante  da  Conciliação 

realizada  dentro  dos  tradicionais  fóruns  que  são  estigmatizados  e  menos 

propensos  a  desestimular  o  conflito  entre  os  demandados.  Para  tanto,  o 

presente artigo pretende analisar o papel dos alunos no dia-a-dia do centro, 

oportunidade que pratica e aprende novas formas de resolução de conflitos, 

aspecto este de suma importância para a Educação Jurídica, na medida em 

que  promove  a  formação  de  profissionais  com uma nova  visão  de  justiça, 

como consequência, nota-se que os discursos teóricos e práticos manifestados 

pelos alunos têm sido delineados numa perspectiva “mais solucionadora”.

Introdução

Buscando tratamento adequado dos conflitos, a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, foi mola propulsora da presente pesquisa, que se propõe a 

analisar  tais  meios  alternativos,  em  especial  os  Centros  de  Conciliação 

instalados  dentro  de  Universidades  e  que  contam  com  a  participação  dos 

graduandos.

Porém, não foi só a citada Resolução que despertou o interesse deste estudo, 

mas também, perguntas inquietantes a respeito das demandas judiciais cada 

vez mais morosas e penosas; questões que clamam por respostas e instigam a 

pesquisa como: a eficácia da Conciliação ter ou não condições de mudar este 

cenário; a formação profissional com papel importante na mudança da “cultura 

do litígio” dos futuros operadores do direito; entre outras.

Para a resposta desta e de várias outras perguntas este projeto se propõem a 

apresentar dados que demonstram sua eficácia, além de fornecer informações 



úteis  a  seu aperfeiçoamento  e  meios  para  implantação destes  métodos no 

ensino do Direito.

Objetivos

Atestar a viabilidade e importância dos Centros de Conciliação implantados em 

Universidades e seu papel na formação dos alunos; desenvolver uma cultura 

profissional e social voltada para uma moderna e pacífica visão na solução dos 

litígios de forma alternativa e célere;  disseminar o trabalho dos Centros em 

Comarcas que ainda não possuem e a parceria com Centros Educacionais; 

desenvolver  disciplinas  que  estimulam  os  graduandos  a  manter  um  perfil 

profissional  menos  litigante,  uma  vez  que,  conhecedores  e  praticantes  de 

técnicas alternativas para solucionar os conflitos obterão a sonhada pacificação 

social.

Metodologia

Iniciaram - se os estudos teóricos com leituras de obras relacionadas ao tema e 

artigos. Partiu - se na sequência para levantamentos de dados estatísticos na 

busca  de  quantificar  as  demandas,  a  participação  dos  graduandos,  o 

percentual  de casos solucionados e comparativos  com demais centros com 

características similares ao estudado.

Na última fase – em execução – valer-se-á da metodologia de  levantamento 

do perfil  dos acadêmicos que ainda não se deparou com o CEJUSC e com 

aquele que já atua ou atuou no centro de conciliação, seja na qualidade de 

participante  eventual  ou  na  condição  de  estágio  curricular  obrigatório.  A 

pesquisa será feita por meio de questionário, com perguntas objetivas – ainda 

em processo de elaboração – pelo qual se medirá, a partir de casos práticos, o 

grau de litigiosidade dos estudantes.



Desenvolvimento 

Partindo – se de uma leitura e de uma interpretação detalhada da Resolução nº 

125 do Conselho Nacional de Justiça na busca de se analisar a participação, 

dos graduandos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Bauru, no 

Centro de Conciliação nesta mesma unidade instalada há mais de um ano, 

além da tentativa de se alinhar  os pensamentos em relação a solução dos 

conflitos de forma alternativa com os ideais buscados pelo CNJ e muitos outros 

estudiosos do tema, como Antônio Cezar Peluso e  Morgana de Almeida Richa, 

que em parceira coordenaram a obra “Conciliação e Mediação: Estrutura da 

Política Judiciária Nacional” e contaram com a colaboração de muitos outros 

importantes doutrinadores,  se deu início  os trabalhos de pesquisa científica 

aqui apresentado.

Os meios alternativos de soluções de conflitos se deparam com normas legais, 

que acabam demonstrando lados antagônicos em diversas situações,  Normas 

que hora demonstram grande vocação para que os conflitos se solucionem de 

forma extra e ou pré – processual, como podemos observar nos ensinamentos 

de  Humberto  Theodoro  Júnior  (2012,  p.  429)r,  em  que  se  observa  a 

obrigatoriedade de uma audiência preliminar para se tentar a conciliação, em 

conformidade com a lei 8.952/94 e também similar ao sistema germânico; e 

normas, que de outro lado, como a Lei nº 10.444/2002 que em seu (art. 331, 

parágrafo  3º),  desestimula  os  juízes  a  praticar  a  conciliação,  uma vez  que 

possibilita que estes não realizem tal audiência e sigam no caminho contrário 

aos interesses do CNJ e da nova e moderna filosofia de soluções de conflitos 

por muitos perseguidos e que cada vez mais ganha adeptos, torna ainda mais 

complicada e árdua a implantação dos meios alternativos aqui estudados.

Dispositivos  legais contraditórios acabam na maioria  das vezes servindo de 

entraves  na  busca  da  conciliação,  mesmo  com  institutos   antigos  como  a 

Arbitragem e a autocomposição, bem ensinada por  J.E. Carreira Alvim (2010, 

p. 13) nota – se grande dificuldade em se por em prática tal filosofia somente 

utilizando  –  se  de  leis  e  orientações  jurisprudenciais,  há  no  entanto,  a 

necessidade de se implantar uma verdadeira mudança na cultura da sociedade 

e principalmente nos futuros operadores do direito, que devem aprender ainda 



nos bancos de faculdades que seu papel é de pacificação social e que o litígio 

trás ainda mais sofrimento que o próprio conflito na maioria dos casos.

A  partir  desta  constatação,  focou-se  a  presente  pesquisa,  em  avaliar  a 

participação dos estudantes no Cejusc de Bauru, bem como a visão que estes 

estão adquirindo em relação à Conciliação. Vivenciar os dramas, sofrimentos e 

morosidade  que  as  demandas  provocam  nas  pessoas  e  perceber  que  o 

instituto da pacificação alternativa diminui consideravelmente estes problemas, 

despertam  nos  alunos  uma  postura  menos  litigante  e  mais  pacificadora, 

conduta que poderão propagar perante a sociedade ainda na faculdade e muito 

mais em suas vidas profissionais futuras (independente da área que pretendam 

atuar).

Para  que  se  comprove  a  eficácia  da  vivência  dos  alunos  no  Cejusc  e  da 

mudança  cultural  que  estes  estão  adquirindo  com  esta  nova  experiência 

prática,  podemos avaliar  na figura 1 o percentual  de soluções dos conflitos 

atingidos  em âmbito  processual  e  pré  –  processual,  nas  áreas  Cível  e  de 

Família no ano de 2012, ano de instalação do centro:

AUDIÊNCIAS ACORDOS %

AGENDADAS REALIZADAS

PROCESSUAL
CÍVEL 1116 532 344 64,66

FAMÍLIA 63 44 30 68,18
TOTAL 1179 576 374 64,93

PRÉ-
PROCESSUAL

CÍVEL 1119 280 237 84,64
FAMÍLIA 1030 663 567 85,52
TOTAL 2149 943 804 85,26

Figura 1 – Total Geral Ano de 2012

Na Figura 2, nota - se a evolução dos acordos em âmbito pré-processual a 

partir  do  segundo  ano  de  trabalho  do  centro,  resultados  parciais,  porém 

animadores, o que demonstra maior redução de demanda do judiciário, maior 

confiança por parte dos demandados em relação ao centro e a própria justiça e 

principalmente servem de argumentos para o convencimento dos graduandos 

em adotar a cultura da pacificação, objeto deste estudo:



AUDIÊNCIAS ACORDOS %

AGENDADAS REALIZADAS

PROCESSUAL
CÍVEL 691 377 155 41,11

FAMÍLIA 532 380 186 48,94
TOTAL 1223 757 341 45,05

PRÉ-
PROCESSUAL

CÍVEL 691 377 155 41,11
FAMÍLIA 532 380 186 48,94
TOTAL 1223 757 341 45,05

TOTAL 
GERAL

2526 1166 703 60,29

Figura 2 – Total Geral Ano de 2013

Diante  desse contexto  e  considerando  os  dados levantados  o  CEJUSC de 

Bauru, no ano de 2012, alcançou um índice de 85% de soluções pacíficas no 

pré-processual e 65% de processos conciliados, o que importou diminuição de 

1178  demandas  que  seriam  invariavelmente  processamento  no  modelo 

tradicional.  No  ano  de  2013  (até  o  mês  de  março),  os  dados  revelam um 

aumento proporcional em relação ao ano anterior: enquanto no ano de 2012 

foram realizadas 1519 audiências, nos três primeiros meses de 2013 foram 

realizadas 1166, com 90% de soluções pacíficas no pré-processual e 45% de 

processos conciliados, o que significa menos 703 demandas.

Outro  aspecto  que  se  traz  à  tona  é  quanto  a  participação  dos  alunos  no 

Cesjusc. Vejamos a tabela abaixo:

ANO DE 
CURSO

TOTAL DE 
ALUNOS

PARTICIP. 
CENTRO

%

5° ANO 53 33 60%
4° ANO 21 19 90%
3° ANO 144 108 75%

TOTAL GERAL 218 160 74%
Figura 3 – Participação dos Alunos 1° Semestre de 2013.



Agora, avaliemos, na figura 3, a participação dos alunos do curso de Direito no 

primeiro semestre de 2013 com no mínimo 20 horas de atividades práticas, 

entre  elas:  recepção das partes,  triagem das demandas e participação nas 

audiências, nota – se uma maior participação dos alunos do 4° ano, pois estes, 

já  participaram das atividades do centro  no ano anterior  e  se sentem mais 

motivados a continuar. Alunos do 5° ano, em sua maioria já exercem profissões 

na  área  jurídica  e  têm suas  atividades  comprovadas  fora  do  Centro  e  já 

participaram das atividades do centro no ano anterior, o que demonstra que 

possuem grande contato com a conciliação e justifica o menor percentual no 

semestre apresentado. Por último os alunos do 3° ano, que estão tendo seu 

primeiro contato com o centro neste semestre e se familiarizando e migrando 

para a fase prática, já que passaram por treinamentos  apenas teóricos nos 

primeiros anos:

Resultados

Os dados  acima  apresentados  são  bastante  reveladores,  mas  insuficientes 

para comprovação da proposta que se vê neste trabalho. Acredita – se que 

temos nos meios alternativos de soluções dos conflitos uma luz no final  do 

imenso  túnel  que  é  a  redução  da  demanda  do  judiciário;  a  redução  da 

morosidade; a humanização dos litígios, entre outras. Mas deve - se também 

investir maçiçamente numa política educacional que estimule e demonstre na 

prática os valores da Conciliação,  implantar  disciplinas no curso de Direito, 

como prevê a resolução 125 do CNJ, criação de Centros de Conciliação nos 

moldes do apresentado neste trabalho pode ser a porta de entrada para uma 

cultura social e profissional mais adequada a nossa realidade.

Com isso, a etapa que se seguirá com o início do segundo semestre letivo de 

2013 irá avaliar os alunos através de estudo de caso, com a propositura de 

questões que incitem a  litigiosidade destes,  tentará  medir  se  a  conduta  do 

conflito diminui ao passo que se avança no curso e concomitantemente com a 

participação no centro de conciliação.

Considerações finais 



O  que  se  pôde  perceber  durante  toda  a  pesquisa  é  que  a  redução  das 

demandas do judiciário teve considerável diminuição, com isso, acredita – se 

que os objetivos aqui almejados caminham para seu provável alcance, além 

dos aspectos sociais e didático – pedagógicos que superaram as expectativas, 

demonstradas pela participação dos estudantes no centro e na maneira  que 

estes vêm encarando a conciliação, desmistificando a “cultura do litígio” que 

impera tradicionalmente.

Seguir  com  as  análises  da  formação  profissional  que  os  estudantes  vêm 

experimentando no CEJUSC de Bauru  é fundamental  para  que se  consiga 

diferenciá – los daqueles que ainda não vivenciaram tal prática, além de atestar 

científica e empiricamente os avanços que os métodos alternativos de redução 

das  demandas  estão  promovendo  nos  futuros  profissionais  operadores  do 

direito.
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