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Simpósio: ENSINO JURÍDICO, FACULDADES DE DIREITO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

RESUMO: Considerando a valorização dos métodos autocompositivos de solução de 

conflitos no ordenamento e na prática jurídica brasileira, coloca-se a necessidade envidar 

esforços para alinhar a formação jurídica a tal contexto. Nesse sentido, a pesquisa propõe-se a 

refletir sobre a educação jurídica e a atual transição, no âmbito da prática jurídica, do modelo 

da decisão para o modelo do compromisso. Assume-se como específicos: a) compreender o 

modelo de formação jurídica conformado no Brasil; b) analisar as mudanças introduzidas na 

prática e na educação jurídica a partir da valorização os métodos autocompositivos; c) 

identificar valores capazes de orientar e alinhar a formação à prática jurídica emergente do 

novo paradigma. Tendo em conta tais objetivos, concebeu-se uma pesquisa de natureza 

qualitativa, conduzida através da revisão de literatura e da análise documental (diretrizes 

curriculares para os cursos de Direito, demais legislações pertinentes à temática e currículos 

de cursos jurídicos). Sua relevância justifica-se em face da urgência da promoção de educação 

jurídica harmonizada à nova prática emergente, sob pena de não serem produzidos os 

resultados desejados com a mudança de paradigma. A lógica autocompositiva, embora tenha 

maior visibilidade no âmbito processual civil, em razão das previsões no Código de Processo 

Civil/2015, não deve ter seu alcance restrito a esse ramo como vem ocorrendo, sendo 

insuficiente sua abordagem exclusivamente em disciplinas processuais, em disciplina 

autônoma ou em núcleos de prática jurídica. É necessário que, desde a concepção, os 

currículos se voltem à promoção dos novos valores, visões e arcabouço teórico-conceitual que 

dão sustentação à prática autocompositiva. Destarte, devem ser implementadas bases teórico-

filosóficas sólidas que capacitem e estimulem os alunos a construir formas dialogadas (e 

indisciplinadas) para resolução dos conflitos, abandonando-se uma formação e uma cultura 

jurídica centrada na sentença e na decisão em favor de outra centrada no compromisso e na 

autocomposição. Os alunos devem reconhecer que, independentemente da atividade que 

escolham exercer, precisam conhecer as múltiplas possibilidades de um sistema plural de 



procedimentos jurídicos e saber identificar a mais adequada ao conflito que pretendem 

auxiliar na resolução, tendo presente que o Judiciário não é o único caminho para realização 

da justiça. Como resultados parciais, identificamos as seguintes necessidades: a) superação do 

atual modelo de formação jurídica, repensando e readequando o marco normativo e 

regulatório para os cursos de Direito, os currículos e as práticas pedagógicas; b) disseminação 

da compreensão da teoria do conflito contemporânea, que afasta as ideias de disputa e de 

controvérsia e afirma as noções de oportunidade de mudança e de poder construtivo; c) 

desenvolvimento de novos standards educativos e conceituais por parte dos envolvidos nos 

processos de ensino, orientados à promoção dos valores que dão sustentação ao novo 

paradigma. Os resultados parciais se mostram relevantes na medida em que nos encaminham 

para construir uma formação, cultura e prática jurídica baseadas na promoção dos valores de 

colaboração, diálogo, parceria, respeito mútuo, responsabilidade partilhada, que podem ser 

reconduzidos a um valor geral de reciprocidade. A reciprocidade, pois, deve ser o referencial 

para alinhar a educação jurídica à nova prática jurídica autocompositiva. 
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