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Introdução: Nossa pesquisa versa sobre as formas de administração de conflitos no
âmbito dos Juizados Especiais Criminais no Vale do Aço. Desde a fase policial até o
momento da reunião das partes no processo na Audiência Preliminar, tem-se a
impressão de que tanto as partes como o próprio conflito, embora sejam elementos
principais da relação jurídico-processual, são relegados à condição de mero pano de
fundo da ritualística prática judiciária. A questão central está em verificar se de fato as
pessoas têm a percepção de que seus conflitos foram efetivamente resolvidos e se elas
se sentem satisfeitas com a decisão judicial. Objetivo: O objetivo principal do nosso
trabalho é estudar as práticas judiciárias no âmbito da administração de conflitos nos
Juizados Especiais Criminais das Comarcas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e
Timóteo, comparando a prática judiciária empregada com o discurso oficial, tanto do
Estado quanto da Doutrina. Metodologia: A vertente teórico-metodológica utilizada é a
pesquisa bibliográfica em confronto com a observação participante da prática
judiciária apontada, uma vez que isso permite trabalhar com elementos internos ao
ordenamento jurídico, acentuando aspectos conceituais, ideológicos, contraditórios e
doutrinários do campo investigado além dos elementos subjetivos dos indivíduos
envolvidos no conflito posto em discussão no Judiciário. A observação participante
consiste basicamente em se fazer presente no momento das audiências e, pela
observação, descrever as ocorrências havidas em audiência, ou fora delas, neste último
caso desde que para observar atos preparatórios ou atos praticados após o seu
encerramento. Resultados: Percebemos que em quase 97% dos casos (132 processos) a
audiência terminou com a aplicação do instituto da transação penal, o que é um dado
relevante posto que, a exemplo do que já se verificou em outras pesquisas em todo o
País a respeito do Juizado Especial Criminal, a imensa maioria dos casos que são
postos à administração deste órgão jurisdicional termina com a transação penal. O que
mais importa observar, entretanto, não é o alto índice de aplicação da transação penal
como forma de “eliminar processos” e sim a forma pela qual este instituto (transação
penal) foi apresentado aos autores dos fatos (infratores) nas audiências. Da observação
feita, percebemos que o discurso de apresentação da proposta da transação penal
cumpre um ritual que não é conforme prescreve a lei, de um lado pela titularidade
daquele que a oferece, que segundo a lei dos Juizados Especiais deveria ser o Promotor
de Justiça, mas nem sempre é o que acontece e, de outro, pela forma como é
apresentado o instituto da transação penal para os administrados, com certa
obscuridade e sem a devida explicação sobre as implicações da aceitação. Conclusão:
As práticas judiciárias em questão não podem ser entendidas como simples
ferramentas para encerrar uma discussão, sob o risco de não exercer a Justiça com a
apropriada administração do litígio. O Poder Judiciário deve tornar a sociedade mais
calma pela certeza de que sua atividade presta-se ao apaziguamento dos conflitos.
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