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SIMPÓSIO 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS. 
 
RESUMO: O ser humano, suas relações e respectivos conflitos sociais permeiam o cenário 
material e processual do viés normativo nos Estados de Direito, fazendo valer, ainda que formal 
e quantitativamente, a máxima de buscar em papeis com timbre oficial, resposta abstrata ou 
concreta para temas predominantemente privados, domésticos, ou mesmo de espaços sociais 
com pouca ou nenhuma regulação legislativa. No Brasil, o princípio da inafastabilidade da 
Jurisdição contido na CRFB 88, aliada aos níveis de consciência cultural e cidadã, justifica (ou 
corrobora) a realidade estatística no campo. Tal perfil, também levou à atuação de legisladores 
e operadores na busca por inciativas diversas de solução de conflitos, seja por meio de métodos 
mais tradicionais, incorporados, no todo ou em parte, aos ritos processuais previstos em lei, tais 
como a conciliação, transação, arbitragem, ou mesmo a mediação e delegação às serventias 
extrajudiciais em prol da segurança jurídica, todos idealizados como pacificação social. Com 
raras exceções, tais inciativas, pautam seus objetivos primários em desafogar quantitativamente 
os números de acesso à juízes e tribunais. Em meio às tratativas já existentes, o presente trabalho 
tem por objetivo entender o conceito, tipicidade legal e resultados efetivos das chamadas 
práticas colaborativas atuantes em prol sa solução de conflitos de direitos fundamentais quem 
envolvam a família, em especial, nos casos de divórcio, inicialmente descritos por exemplos 
doutrinários e práticos  estadunidenses. Trata-se de um novo meio ou modelo de solução 
consensual de conflitos? Trata-se de uma ferramenta, material e processualmente capaz de 
auxiliar outros meios alternativos de conflitos já existentes? E mais, sua atividade estaria (ou 
necessitaria) de regulamentação pátria, em paralelo ou mesmo concorrência com a advocacia, 
por exemplo? Ultrapassada a problematização e objetivos acima apontados, a pesquisa tem 
como objetivos específicos, levantar os dados da efetiva adoção de práticas colaborativas em 
direitos humanos, em especialmente no caso de divórcios no Brasil, identificar os profissionais 
que vem atuando no referido campo, inclusive com aval de ordens de classe profissional, bem 
como dos resultados até então existentes no caso do Brasil. Para tanto, a pesquisa focada 
inicialmente na bibliográfica internacional e nacional, em especial trabalhos científicos 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 também de 
campo, já sendo possível apontar resultados expressivos de organização profissional consultiva 
ons espaços dos saberes do Direito, da Psicologia, Gestão, sem prejuízo da atuação de cartórios 
extrajudiciais em etapa final. Considerando o momento atual da pesquisa, as conclusões 
existentes estão mais aprofundadas no campo da teoria, busca pela situação doutrinaria 
internacional de característica multidisciplinar, sem predominância no campo do saber jurídico, 
inclusive com quanto à sua inserção como prática profissional. 
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