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Resumo: 

Este trabalho enfoca o processo de estigmatização dos juízes de proximidade na França.  
As jurisdições de proximidade foram implementadas após acalorados debates sobre a 
reforma da Justiça em 2002. A organização da justiça de proximidade produziu um 
fenômeno de estigmatização dos juízes de proximidade. A partir de uma abordagem 
interacionista, buscarei descrever como a estigmatização se objetivou e quais são as 
estratégias utilizadas por estes novos juízes para superar os obstáculos relacionais. A 
pesquisa foi realizada a partir de observações em diferentes tribunais do sudeste da França 
e com 26 entrevistas com juízes de proximidade, juízes profissionais e funcionários dos 
tribunais. A análise demonstra como a profissão de magistrado se estrutura socialmente e 
quais são os traços marcantes da atividade profissional.  
Introdução 

  

Este trabalho analisa o processo de socialização do juízes de proximidade no 

contexto judiciário francês. A criação destas jurisdições em 2002 coloca um problema de 

rearranjo institucional ao inserir uma nova figura no contexto dos tribunais, que é o juiz de 

proximidade. O outro desafio institucional colocado explicitamente para a magistratura é o 

de desjuridicizar a relação entre o juiz e o jurisdicionado.  

A organização da justiça de proximidade produziu um fenômeno de 

estigmatização dos juízes de proximidade. A partir de uma abordagem interacionista, 

buscarei descrever como a estigmatização se objetivou e quais são as estratégias utilizadas                                                         1 O Autor é Doutor em Ciência Política pela Université Montpellier 1. Possui mestrado pelo Programa em 
Pós-graduação em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense (2006) e graduação em Direito 
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Associado do CEPEL - Centre d´Études Politiques de l´Europe Latine (UMR 5112). Além disto, é Professor 
do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito (PPGSD-UFF).  
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por estes novos juízes para superar os obstáculos relacionais. A análise demonstra como a 

profissão de magistrado se estrutura socialmente e quais são os traços marcantes da 

atividade profissional. 

A discussão sobre a função do direito é colocada duplamente na medida em que 

pode-se questionar se os retoques institucionais operados pelo legislador pode modificar a 

ética de uma instituição no sentido em que a utiliza Jacques Commaille (2000). Como as 

modificações institucionais poderiam modificar a ética do direito como meta-garantidor do 

social para uma ética do direito como operador do social? Ao mesmo tempo, a análise 

deste dispositivo institucional e do trabalho concreto dos juízes demonstra os limites da 

ideia do direito como técnica. Dominar esta técnica com sua linguagem especializada não 

basta para garantir uma nova maneira de se prestar a Justiça. A questão da competência 

jurídica não permite compreender as diferenças finas entre as diferentes práticas 

profissionais no interior dos fóruns. 

Este trabalho enfoca a criação das jurisdições de proximidade, que foram 

implementadas após acalorados debates sobre a reforma da Justiça em 2002. Com o intuito 

de permitir uma participação dos cidadãos na Justiça, a justiça de proximidade se propõe 

como uma solução ao problema de distância entre justiça e os jurisdicionados, como 

observa Serverin (1998). 

A proximidade não é mais uma característica de mecanismos periféricos ao 

judiciário, como a “Maison de la Justice et du Droit”; ou um relacionamento entre 

instituições judiciais e as de segurança pública; ou sinônimo de conciliação e mediação 

(Wyvekens e Faget, 2001). A proximidade não é mais estranha do mundo judiciário. Com 

efeito, a jurisdição de proximidade está dentro do Palácio de Justiça. Esta jurisdição faz 

parte do sistema juridiciário como as outras. 

A pesquisa de campo a que este trabalho se refere é composta por 44 audiências 

judiciais, das quais 30 com juízes de proximidade e 14 com juízes profissionais em 10 

tribunais diferentes. A pesquisa conta com uma observação participante durante o estágio 

no Tribunal de instância de Sète durante um mês. Este protocolo não foi desenvolvido em 

abstrato, mas a partir de três constatações sobre literatura: os trabalhos etnográficos sobre 

os tribunais franceses são raros; as audiências do Tribunal são quase exclusivamente 

estudadas por estudos de etnometodologia; e abordagens cognitivas à sociologia do direito 

são muito pouco usados. 

Atualmente, o objetivo de criar uma justiça de proximidade está longe de ser 

realizado. Na verdade, a organização da justiça de proximidade produziu um fenômeno 
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paradoxal em que os juízes de proximidade realizam uma Justiça mais juridicizada do que 

os magistrados profissionais. Como juízes leigos produziram uma justiça mais 

juridicizada? Este trabalho busca compreender as condições sociais de produção desse 

paradoxo. 

O aprendizado das atividades profissionais ocorre durante o exercício do métier. 

Os juízes de proximidade aprendem o trabalho enquanto o realizam. Eles criam uma 

imagem ideal do papel do juiz para orientar sua própria concepção da atividade. Durante as 

entrevistas, os juízes de proximidade me relataram as competências necessárias para serem 

reconhecidos como bons juízes. Eles se apoiaram muito nos escreventes para criar uma 

ideia do papel ideal do juiz. No entanto, esta idealização do papel do juiz orienta a ação 

destes juízes. 

Uma criação controvertida 

 

Os juízes profissionais interpretaram a reforma como um ataque à instituição. Eles 

destacaram o fato de que é necessário ter mais do que apenas o domínio do conhecimento 

técnico do Direito para se julgar. Os debates parlamentares se voltaram para estes 

problemas. Em 22 de Janeiro de 2003, a lei sobre a criação de juízes de proximidade foi 

discutida e aprovada pelo Senado. Poucos dias depois, o Conselho Constitucional emitiu 

um parecer favorável à criação da nova jurisdição. 

O recrutamento dos juízes de proximidade é feito por dossiê, ou seja, há uma 

avaliação pela experiência profissional dos candidatos. A lei impõe cinco condições para a 

candidatura. Podem se apresentar: os magistrados aposentados da ordem judiciária e 

administrativa2; as pessoas de até 35 anos, tendo exercido uma profissão liberal no direito 

com quatro anos de experiência profissional; as pessoas que justifiquem no mínimo 25 

anos de atividade nas funções de direção ou de orientação no domínio jurídico que os 

qualifiquem  para o exercício das funções judiciárias; os funcionários públicos aposentados 

das categorias A e B3 que sejam qualificados para o exercício das funções judiciárias; e, 

por fim, os conciliadores de justiça, tendo exercido a função por no mínimo cinco anos. 

                                                        
2  É importante lembrar que na França existe diferentes ordens para controle da legalidade: a administrativa que é 
responsável pelo controle dos atos da administração pública e a ordem judiciária competente para julgar as ações cíveis e 
criminais. 
3 As categorias A e B da administração pública francesa corresponde aos funcionários de alto escalão. Aqueles da 
categoria A são funcionários formados pelas “grands écoles” como a Escola Nacional de Administração, a Escola 
Normal Superior, além dos professores de universidade, por exemplo. Aqueles da categoria B correspondem ao pessoal 
técnico administrativo de diferentes setores que possuem pelo menos um curso técnico de dois anos, como escreventes 
nos tribunais, os técnicos de hospitais, por exemplo. 



 4

Estas exigências indicam que a competência jurídica é exigida de todos os candidatos à 

justiça de proximidade. 

O candidato deve indicar em seu dossiê qual destas categorias ele postula. Entre 

outros documentos, ele deve fornecer uma carta de motivação encaminhada ao Ministro da 

Justiça, juntamente com uma lista de pessoas suscetíveis de atestar suas qualidades 

profissionais. Além disto, o candidato deve indicar em qual Tribunal de Instância ele 

deseja trabalhar, porém ele pode apontar várias opções. 

Este dossiê é depositado na Corte de Apelação do domicílio do candidato que vai 

instruí-lo. O candidato passa por duas entrevistas, uma com o primeiro Presidente da Corte 

de Apelação, da jurisdição escolhida; e uma outra com o Presidente do Tribunal de 

Instância indicado pelo candidato. Em seguida, os dossiês são encaminhados ao Ministério 

da Justiça. O Ministério através de uma subsecretaria (o “Bureau des Juges de Proximité”) 

analisa a admissibilidade das candidaturas e instrui o dossiê com as cartas das pessoas que 

podem atestar as qualidades profissionais do candidato. 

O Ministério propõe as candidaturas ao Conselho Superior da Magistratura que dá 

o seu parecer sobre ela. Em caso de um parecer positivo, o candidato deve realizar uma 

formação teórica obrigatória de 12 dias na Escola Nacional da Magistratura e um estágio 

probatório em jurisdição de 25 a 35 dias num período máximo de 6 meses. Este estágio não 

é obrigatório e o Conselho pode dispensar os candidatos da formação e do estágio em 

razão da experiência profissional do candidato. Os magistrados aposentados são 

dispensados. O candidato realiza o estágio na jurisdição na qual ele vai exercer suas 

funções. Depois de uma avaliação, o dossiê volta ao Conselho para o parecer final. 

O juiz de proximidade é submetido ao estatuto da magistratura, mas ele possui 

algumas especificidades. Ele possui um mandato de sete anos não renovável e uma 

formação contínua de cinco dias por ano na Escola Nacional da Magistratura que somente 

é obrigatória durante os três primeiros anos de atividade. Eles são remunerados por hora 

trabalhada. A remuneração corresponde a 71,91 € sendo vedado ultrapassar 200 horas por 

ano. A atribuição das horas trabalhadas é escalonada segundo a atividade: cinco para as 

audiências cíveis; três para as audiências criminais e a audiência no Tribunal Correcional; 

e uma para assinar documentos no tribunal. Estes juízes são ainda administrativamente 

submetidos ao Presidente do Tribunal de Instância que organiza o serviço. Ele estipula por 

uma resolução o calendário anual de audiências atribuídas a cada juiz. 

Este trabalho em tempo parcial permite também que os juízes de proximidade 

mantenham suas atividades profissionais principais. Contudo, eles não podem exercer tal 
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atividade na mesma jurisdição do Tribunal de Grande Instância na qual eles trabalham 

como juiz de proximidade. Esta regra não é aplicável àqueles que estão aposentados e aos 

professores de direito. Eles só podem exercer tal função até os 75 anos de idade. É 

evidente que o dever de imparcialidade é um imperativo para eles também.  

Um dos aspectos polêmicos foi a proibição do porte da toga, considerada como o 

símbolo do poder de julgar na França (Garapon, 1997). No seu lugar, uma pesada medalha 

dourada suspensa por uma fita azul foi conferida. Os juízes presidem as audiências 

portando esta medalha, enquanto que outros profissionais utilizam a toga, como os 

advogados, os escreventes e os oficiais de justiça.  

A jurisdição de proximidade conhece em matéria cível as ações pessoais, 

demandas indeterminadas que tem origem em uma obrigação de até € 4.000,00. Estes 

casos concernem aos contratos descumpridos entre particulares. A jurisdição pode 

conhecer igualmente os processos de restituição do déposito de garantia nos contratos de 

locação de imóveis no limite desta mesma alçada. Além de ser competente para homologar 

os acordos realizados em audiência. 

Em matéria criminal, a jurisdição de proximidade conhece as contravenções de 

quatro primeiras classes. Elas correspondem na 1ª classe à difamação e à injúria, desde que 

não sejam públicas e sancionadas em no máximo € 38,00; a 2ª classe ao atentado à 

integridade física não acarretando nenhuma incapacitação total para o trabalho sancionada 

em  € 150,00 no máximo; a 3ª classe às ameaças de violência sancionadas em € 450,00 no 

máximo; e a 4ª classe, às violências leves ou pesadas sobre animal ou homem sancionadas 

em  € 750,00 no máximo.  

Eles podem ainda participar dos julgamentos como assistentes no Tribunal 

Correcional. Este tribunal competente para julgar os delitos4 é composto por três juízes — 

um presidente e dois assistentes — que julgam em colegiado. A competência é limitada 

aos delitos praticados por adultos. Apenas um juiz de proximidade pode participar como 

assistente em cada audiência. 

Os novos juízes possuem portanto um estatuto ambíguo, pois eles são magistrados 

mesmo sem integrar definitivamente a carreira. Eles possuem jurisdição, mas eles podem 

ao mesmo tempo exercer outra profissão. Os juízes de proximidade foram acusados de não 

ter a competência técnica para atuar como magistrados.                                                         
4Na França, o direito penal reparte os tipos penais em contravenções, delitos e crimes. Os crimes no direito francês 
correspondem aos crimes dolosos contra a vida no direito brasileiro. Enquanto que os delitos são os demais crimes no 
direito e as contravenções são correspondentes, mas abarcam ainda aquilo que no direito brasileiro é sancionado como 
uma infração administrativa, por exemplo, as multas de trânsito. 
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O paradoxo da justiça de proximidade 

 

Esta imagem negativa acompanhou os juízes de proximidade o que não facilitou o 

desafio de socialização nos Tribunais. O funcionamento das jurisdições de proximidade 

tem atraído o interesse de pesquisadores. A análise da realidade do contencioso destas 

jurisdições mostra o bom funcionamento delas (Fortier e Fabre, 2007; Véricel et al., 2008) 

dada a qualidade das decisões judiciais. No entanto, a exiguidade de conciliações é um 

fenômeno que é constatado pelas primeiras pesquisas sobre estas jurisdições, em especial 

por causa da sobrecarga de trabalho durante as audiências (Fortier e Fabre, 2007; May, 

2008). Isto é interessante na medida em que essa prática altamente esperada dos juízes de 

proximidade é pouco realizada. 

Assim, as primeiras pesquisas sobre a qualidade do trabalho prestado pelos juízes 

de proximidade desmentiram as suspeitas de falta de conhecimento dos juízes sobre 

questões jurídicas. Estes trabalhos se interessaram nas propriedades sociais dos juízes de 

proximidade para demostrar que eles são formados para trabalhar como juízes. Dois 

estudos diferentes mostram como o recrutamento do Ministério da Justiça seleciona 

aqueles com conhecimento jurídico (Pélicand, 2009) e que o trabalho realizado revela um 

domínio das competências profissionais (Mathieu-Fritz et al., 2008). 

O ideal do "juiz cidadão" e da desjuridicização da justiça não são constatados na 

realidade. Em vez disso, os trabalhos são unânimes sobre o fato de que a jurisdição de 

proximidade é qualitativamente equivalente ao que é feito por juízes de primeira instância. 

A descoberta recente é que os juízes de proximidade são selecionados por sua competência 

técnica e qualidades humanas. Estes juízes provêm em grande parte das carreiras jurídicas. 

No entanto, observa-se também uma falta de reconhecimento da parte da instituição 

judiciária em relação aos novos juízes. Os próprios juízes de proximidade demandam uma 

atenção maior por parte do Judiciário, exigindo mais formação e outras funções, 

anteriormente reservadas apenas para juízes profissionais. 

Além destas observações, observei que os juízes de proximidade prestam uma 

Justiça mais focada nos aspectos legais do que os juízes profissionais. As audiências nas 

jurisdições de proximidade são mais complicadas para os litigantes do que aquelas feitas 

no tribunal de primeira instância. Assim, estes novos juízes sobrevalorizam o papel de juiz 

realizando um trabalho bastante diferente do juízes profissionais a partir da perspectiva dos 

funcionários dos fóruns. Assim, as jurisdições de proximidade apresentam um paradoxo 
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curioso. Como os juízes de proximidade que deveriam supostamente simplificar a relação 

com os jurisdicionados prestam uma justiça mais juridicizada? 

Uma resposta a esta pergunta é dada pelas pesquisas recentes que mostram que o 

recrutamento de juristas de formação garantem um trabalho de qualidade. Assim, as suas 

experiências profissionais anteriores explicam o desempenho do trabalho qualitativamente 

comparável àquele dos juízes profissionais. Na verdade, esta hipótese explica como a 

formação de juristas de formação são recrutados, mas não explica o motivo pelo qual os 

juízes de proximidade dão maior ênfase nos aspectos legais do trabalho que os próprios 

juízes profissionais. Como demonstrar e explicar sociologicamente a produção deste 

fenômeno? Quais são as condições sociais de produção deste paradoxo? 

Até aqui as pesquisas têm focalizado a relação entre a experiência passada e a 

realização do trabalho. Proponho uma explicação que destaca a relação entre a socialização 

dos juízes de proximidade nos fóruns e a maneira pela qual o trabalho é feito em contexto e 

em ação. Este paradoxo pode ser explicado pelo fato de que os juízes de proximidade 

tiveram que fazer esforços para mostrar seu conhecimento jurídico para serem melhor 

aceitos nos fóruns. Uma vez que a audiência é o principal ponto de contato com outros 

membros dos fóruns, os juízes de proximidade fazem o trabalho que eles acreditam ser o 

mais adequado para demonstrar a capacidade de trabalhar como um juiz. 

Os juízes de proximidade se atribuem um papel na prática que não coincide com 

aquele das expectativas dos membros dos fóruns. A constituição deste papel é o resultado 

de estratégias desenvolvidas pelos juízes para enfrentar um processo difícil de 

estigmatização. A interpretação das expectativas dos membros levou esses juízes a exibir 

suas competências jurídicas. Assim, eles não focaram os aspectos práticos do trabalho que 

são os mais valorizados nos fóruns. A discussão sobre as habilidades leva a análise 

etnometodológica do trabalho contextualizado em audiência (Garfinkel, 1967; Drew, 1979; 

1998, Maynard e Manzo, 1993; Lynch, 1997; Matoesian, 1998; Watson, 1998; Zappulli, 

2001; Komter , 2001; Martinez Gonzalez, 2005; Dupret, 2001; 2006). Na verdade, o zelo 

excessivo por parte dos juízes de proximidade corresponde a um aumento no trabalho para 

os funcionários e uma juridicização dos casos  para os jurisdicionados. As técnicas 

utilizadas pelos juízes de proximidade fornecem menos recursos cognitivos para que os 

jurisdicionados intervenham no processo em prol de seus próprios interesses. 

A reputação negativa acompanhou os juízes de proximidade. Isto não facilitou a 

socialização deles nos fóruns. Durante o estágio nos tribunais, os juízes tiveram a 

oportunidade de demonstrar que, na realidade, eles possuíam uma formação em direito e 
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eram capazes de trabalhar como juízes. O estudo sobre o recrutamento demonstrou que a 

grande maioria dos juízes possui uma formação em direito (Pélicand, 2009).  

 Deste modo, as pesquisas sobre a qualidade do trabalho realizado por estes juízes 

desmentem as suspeitas sobre a falta de conhecimento jurídico destes. Duas pesquisas 

relativas ao recrutamento apontaram que os juízes possuem competências jurídicas 

(Pélicand, 2009) e que o trabalho realizado indica um domínio do conhecimento 

profissional (Mathieu-Fritz et al., 2008). 

Os ideais do “juiz-cidadão” e a desjuridicização da justiça não são, portanto, 

constatados por estas pesquisas empíricas. Ao contrário, os trabalhos são unânimes sobre o 

fato de que a jurisdição de proximidade é qualitativamente equivalente àquela prestada 

pelos juízes profissionais. Apesar de todos possuírem um domínio do direito, constata-se 

que há uma falta de reconhecimento do trabalho destes juízes por parte dos membros dos 

fóruns, isto é, dos juízes profissionais e dos escreventes. Os próprios juízes de proximidade 

reivindicam mais consideração da parte da instituição judiciária, solicitando mais 

formações e o alargamento de suas funções.  

Além disto, outra pesquisa empírica apontou que os juízes prestam uma justiça 

mais focalizada sobre os aspectos jurídicos do que os juízes profissionais (Geraldo, 2011). 

As audiências nas jurisdições de proximidade se mostram mais complicadas para os 

jurisdicionados do que aquelas realizadas pelos juízes profissionais. Assim, estes novos 

juízes superestimam seu papel como magistrados durante a realização do trabalho. A 

Justiça de Proximidade apresenta assim um paradoxo curioso. Os juízes de proximidade, 

que deveriam simplificar a relação com os jurisdicionados, produzem uma justiça mais 

complicada para estes. 

Há duas hipóteses para explicar este fenômeno. Primeiramente, o recrutamento 

dos juristas de formação assegura um trabalho de qualidade. Assim, a experiência 

profissional anterior explica o desempenho de trabalho qualitativamente semelhante àquele 

realizado por juízes profissionais. Na verdade, esta hipótese explica como o recrutamento 

seleciona pelo treinamento legal, mas não explica a razão pela qual os juízes de 

proximidade enfatizam mais os aspectos legais do trabalho que os juízes profissionais.  

As pesquisas têm se centrado sobre a relação entre a experiência profissional e 

realização do trabalho. Proponho uma explicação que destaca a relação entre a socialização 

dos juízes de proximidade nos fóruns e como o trabalho é feito em contexto e em ação. 

Este paradoxo também pode ser explicado pelo fato de que os juízes de proximidade 

tiveram que fazer esforços para demonstrar seu conhecimento jurídico e serem mais bem 
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aceitos nos tribunais. Como a audiência judicial é o principal momento do trabalho que os 

põe em contato com outros membros dos tribunais, eles realizam as atividades da forma 

que lhes parece mais adequada para demonstrar a capacidade de trabalhar como um juiz. 

Estes juízes estabeleceram um papel na prática que não corresponde às 

expectativas dos membros dos fóruns. A definição deste papel é o resultado de estratégias 

desenvolvidas pelos juízes para enfrentar um difícil processo de estigmatização. A 

interpretação das expectativas dos membros levou os juízes a mostrar seu domínio da lei. 

Assim, eles não se concentraram sobre os aspectos práticos do trabalho que são 

valorizados nos fóruns.  

A discussão sobre as habilidades conduz à análise contextualizada do trabalho em 

audiência. Na verdade, o excesso de zelo por parte dos juízes de proximidade corresponde 

a um aumento no trabalho para os funcionários e uma juridicização dos casos para os 

jurisdicionados. As técnicas utilizadas pelos juízes de proximidade oferecem menos 

recursos aos jurisdicionados para intervir nas discussões sobre o processo. 

Assim, o processo controvertido de criação desta instituição desempenha um 

papel importante na construção de identidades dentro do grupo de juízes de proximidade. 

Este paradoxo começa pela própria constituição do papel dos juízes de proximidade 

(Geraldo, 2011). 

Os trabalhos sobre a justiça de proximidade apontam dois problemas para a 

sociologia das profissões jurídicas. O primeiro é identificar os diversos profissionais do 

direito em uma única categoria de juristas. Na verdade, o fato de que todos os juízes têm 

formação jurídica não diz nada sobre sua relação com a prática do trabalho. O segundo 

problema mostra uma conexão com esta prática legal, ou mais precisamente, a prática de 

julgar.  

O profissionalismo dos juízes de proximidade é reconhecido (Mathieu-Fritz et al., 

2008) em razão do que os próprios pesquisadores reconhecem do que deveria ser o papel 

de um juiz profissional. No entanto, não se demonstra concretamente como este trabalho é 

avaliado pelos escreventes ou pelos jurisdicionados. Não se compara o trabalho do juiz 

profissional com aquele do juiz de proximidade para se identificar quais são as 

expectativas dos funcionários e litigantes quando se trata de justiça menos juridicizada. 

Não se demonstra como o trabalho dos juízes de proximidade é interpretado à luz do 

trabalho dos escreventes e as questões de interação entre os jurisdicionados durante as 

audiências. 
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Os trabalhos sobre a jurisdição de proximidade, portanto, têm demonstrado que os 

juízes de proximidade realizam um trabalho qualitativamente semelhante ao dos juízes 

profissionais (Véricel et al., 2008; Fortier; Fabre, 2007; Pélicand, 2007, 2009; Weller, 

2008a; Mathieu-Fritz, 2009).No entanto, estas pesquisas não demostram o que são as 

competências exibidas pelos diferentes juízes. De fato, os escreventes são um ponto de 

referência importante para os juízes de proximidade. Eles contam com estes funcionários 

para aprender a categorizar e realizar as diversas atividades do trabalho cotidiano. 

Depois de alguns anos, a criação da justiça de proximidade ainda está longe de 

alcançar os seus objetivos no âmbito da reforma de 2002. O desejo de criar uma justiça 

mais simplificada para os jurisdicionados não é observado empiricamente. Deste modo, a 

organização social da justiça de proximidade permite indicar dois fenômenos ligados a 

uma cultura própria do funcionamento da justiça francesa: (1º) a reforma institucional para 

estabelecer uma nova justiça não é capaz de mudar as práticas judiciais existentes; e (2º) a 

formação jurídica não garante as habilidades necessárias para executar as diversas 

profissões relacionadas com o direito. 

 

A juridicização da proximidade 

 

As diferentes técnicas utilizadas pelos juízes de proximidade e os profissionais 

mostram que a audiência não é conduzida da mesma maneira. A comparação é baseada na 

análise das ações de juízes profissionais e de proximidade orientadas aos jurisdicionados a 

realização da audiência. Estas técnicas são também conhecidas como etnométodos. Do 

ponto de vista do jurisdicionado, o objetivo da audiência é compreender as questões de seu 

caso para que ele possa intervir eficazmente em favor de seus próprios interesses, enquanto 

que, para os juízes, o objetivo é executar o seu trabalho sobre os casos. 

A cooperação ocorre quando os juízes e os jurisdicionados interagem. Do ponto 

de vista sociológico, esta interação é inevitável, isto é, eles não podem escapar dela para a 

consecução da finalidade da audiência. Assim, o réu se dirige publicamente diante do juiz 

para expor suas pretensões, enquanto o juiz toma uma decisão com ou sem a intervenção 

do réu. A cooperação é favorecida quando os cooperantes são capazes de compartilhar 

entre si a atenção sobre o conteúdo do que está sendo feito e de intervir eficazmente para 

os fins práticos que dizem respeito a cada um deles. 
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Para retomar a demonstração das técnicas observadas durante as audiências, vou 

apresentar um resumo para demostrar como elas podem ser interpretados no quadro de 

análise da socialização dos juízes. 

Os juízes profissionais utilizam as seguintes técnicas: 

- Eles ditam eles mesmos as informações contidas nos processos;  

- Eles não interrompem as interações entre os participantes;  

- Eles permitem que o turnos de fala dos participantes sejam flexíveis;  

- Eles transmitem aos jurisdicionados as informações numa linguagem 

comum  ao invés de empregar uma linguagem jurídica;  

- Eles repetem determinadas expressões de uma mesma maneira empregando 

uma linguagem comum;  

- Eles indicam aos jurisdicionados os documentos precisos que eles precisam 

para realizar o julgamento do caso;  

- Eles propoem orientações práticas ao invés de orientações jurídicas; 

- Enfim, eles antecipam as soluções práticas para os jurisdcionados;  

 

De um modo geral, os métodos utilizados pelos juízes profissionais contribuem 

para a participação dos jurisdicionados durante a audiência. Estas técnicas facilitam o 

trabalho dos juízes reflexivamente, uma vez que os jurisdicionados entendem melhor as 

questões envolvidas nos processos. Estes etnométodos visam a centrar a atenção dos 

jurisdicionados na resolução do caso. Assim, os aspectos estéticos do procedimento 

judicial — como o momento adequado de intervir ou a maneira pela qual os 

jurisdicionados devem se expressar e se referir ao juiz —  são postas de lado em favor da 

consecução dos respectivos objectivos. 

Do ponto de vista cognitivo, o domínio do direito é um problema exclusivo juízes. 

São eles os responsáveis pela interpretação legal do quebra-cabeça jurídico para traduzi-lo 

em uma questão prática na qual os jurisdicionados reconhecem em prol de seus interesses 

no processo. Os jurisdicionados não precisam fazer esforços para compreender esse 

quebra-cabeça jurídico. Deste modo, os juízes transformam os problemas jurídicos em 

problemas práticos para os jurisdicionados. 

Por outro lado, os juízes de proximidade utilizam técnicas diferentes a saber:  

o Eles empregam de maneira recorrente uma linguagem jurídica para interagir 

como os jurisdicionados;  

o  As regras jurídicas são expostas através das expressões jurídicas;  
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o Eles não precisam os documentos necessários para que o jurisdicionado faça 

prova de suas pretensões;  

o  Como os juízes profissionais, os juízes de proximidade repetem as regras 

durante a audiência, mas eles empregam expressões jurídicas;  

o Eles realizam frequentemente um contrôle estético-procedimental do 

comportamento dos jurisdicionados em audiência;  

o Eles impoem uma maneira de raciocinar jurídica em detrimento de um 

modo de raciocínio prático frequentemente utilizado pelos jurisdicionados;  

Ao contrário dos juízes profissionais, os juízes de proximidade controlam a 

performance estético-procedural dos litigantes. Em outras palavras, eles atraem a atenção 

dos jurisdicionados para a estética da interação como o momento adequado para intervir, a 

adequação dos termos e posicionamento diante do juiz. Esta preocupação está conectada 

com o modo de raciocínio jurídico estes juízes interpretam a situação. Para eles, a 

realização da audiência é a implementação da lei. Assim, a maneira de formular as 

pretensões e resolvê-las é essencialmente jurídica. Eu não oponho a argumentação jurídica 

à equidade. No entanto, eu a oponho ao raciocínio prático utilizado por juízes profissionais 

e os funcionários dos fóruns. Os juízes de proximidade impõem este esquema de 

interpretação dos problemas aos jurisdicionados, quando eles requerem uma modo de 

compreensão jurídica aos jurisdicionados. Eles fazem isso principalmente através das 

expressões jurídicas empregadas, que têm um significado jurídico conhecido pelos juízes e 

desconhecido pelos jurisdicionados. Estas técnicas favorecem aos juízes, na medida em 

cabe aos jurisdicionados decifrar os quebra-cabeças jurídicos. Além disto, os juízes não 

precisam se esforçar para traduzir estes problemas jurídicos em problemas práticos. 

Do outro lado da barra, os jurisdicionados descobrem um novo esquema de 

interpretação que eles devem decifrar para intervir de maneira pertinente em prol de seus 

interesses práticos. Para lidar com esta situação, eles usam técnicas para melhor 

compreender este modo de raciocínio e para fazer a suas próprias escolhas durante a 

audiência. As técnicas são as seguintes: 

o Eles observam as interações diante do juiz para captar o sentido das 

expressões jurídicas;  

o Eles fazem perguntas para demonstrar publicamente sua incompreensão. 

Eles o fazem através do comportamento também, como as hesitações, os 

silêncios e os gestos;  

o Eles interpretam as explicações como a solução prática para o caso;  
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o Eles propõem diretamente uma solução prática explicando as consequências 

esperadas às quais o juiz procede um enquadramento jurídico;  

o Eles fazem perguntas práticas que são interpretadas juridicamente pelo juiz. 

Em retorno, a resposta do juiz é interpretada pelo jurisdicionado de 

maneira prática;  

Portanto, os jurisdicionados fazem esforços objetivos importantes para intervir de 

maneira pertinente em prol de seus interesses. Além disto, essas técnicas são muito mais 

diversificadas do que aquelas usadas pelos jurisdicionados nas audiências dos juízes 

profissionais, uma vez que estes adotam um esquema de raciocínio semelhante àquele dos 

jurisdicionados durante as interações. A tradução em termos práticos já está feita. Os juízes 

de proximidade só fazem isto mediante uma provocação dos jurisdicionados. Os juízes de 

proximidade operam uma mudança no modo de raciocínio durante as interações, ao 

contrário dos juízes profissionais que o fazem espontaneamente. 

A comparação da descrição detalhada das técnicas utilizadas pelos diferentes 

juízes permite mostrar a diferença para os jurisdicionados. No entanto, os próprios 

jurisdicionados não se colocam em tal situação. Eles não têm a experiência de passar pelos 

dois tipos de juízes. No entanto, há uma clara diferença entre a realização da audiência 

entre os juízes.  

A habilidade dos juízes profissionais para transformar os problemas jurídicos em 

práticos parece ser o cerne de sua atividade profissional. Esta habilidade não é um estoque 

de conhecimento abstrato, mas um conjunto de práticas realizadas com os funcionários do 

fórum. Estes reconhecem nestas práticas uma maneira competente de realizar a audiência. 

Esta habilidade orienta o conteúdo da atividade que não é simplesmente realizada, mas 

feita com destreza; de maneira hábil, sob controle e ágil. Compartilhar a atenção e a 

concentração de muitas pessoas é uma das tarefas mais sensíveis durante uma audiência. O 

juiz é um dos elementos estruturantes pois cabe a ele coordená-la. Eu sugiro que as 

técnicas utilizadas pelos juízes profissionais favorecem mais o compartilhamento da 

atenção e da concentração dos jurisdicionados sobre o teor da audiência do que aquelas 

empregadas pelos juízes de proximidade. 

Do ponto de vista dos juízes profissionais, o direito vem em segundo plano, após 

o plano prático de raciocínio conhecido pelos jurisdicionados. O objetivo é o de identificar 

o problema prático para compreender qual direção os jurisdicionados pretendem tomar. 

Quando a questão prática é identificada, o juiz passa a buscar soluções jurídicas possíveis. 

No entanto, isto é feito reflexivamente, isto quer dizer que os juízes profissionais dão 
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orientações práticas, baseando-se nas possibilidades jurídicas. O quebra-cabeça jurídico 

não é porém nunca colocado ao jurisdicionado, como mostrado nas diferentes técnicas 

relatadas. A habilidade não é a de ocultar o direito dos jurisdicionados, mas de interpretá-

lo de forma prática para o caso em questão. 

Este é o critério de distinção entre o conteúdo do trabalho realizado pelos juízes 

profissionais e os juízes de proximidade. Estes últimos apresentam, no entanto, uma outra 

maneira de fazer o trabalho da audiência. Eles insistem no direito. Sua habilidade é a de 

enquadrar os casos em categorias jurídicas. Eles não se importam de interpretar os quebra-

cabeças jurídicos em termos práticos. Eles procuram apenas encontrar a solução jurídica 

adequada para o caso. O conteúdo do trabalho não é o mesmo dos juízes profissionais, 

porque este modo de realizar a audiência impõe uma dinâmica diferente para os 

participantes. Os jurisdicionados procuram constantemente captar o significado jurídicos 

de suas ações. Para tanto, as técnicas são variadas. 

A comparação entre os dois modos de presidir uma audiência e de interagir com 

os jurisdicionados permite mostrar em que medida a audiência dos juízes de proximidade 

pode ser interpretada como mais formal do que aquelas dos juízes profissionais. Atkinson 

(1982) explica que este tipo de interação entre os diversos participantes com diferentes 

papéis é realizado através de certos etnométodos. 

Como as técnicas descritas por Atkinson (1982), eu repertoriei as mesmas nos 

juízes de proximidade. Os juízes profissionais não as empregam para interagir. As 

audiências dos juízes de proximidade parecem ser mais informais na medida em que as 

técnicas utilizadas permitem uma repartição da palavra mais flexível e a linguagem usada 

pelos juízes e jurisdicionados é baseada na linguagem comum. 

Esta diferença é particularmente notada pelos funcionários. Eles participam das 

audiências nas duas jurisdições. A diferença é fina, porque o conhecimento do direito, 

apontado como um sinal de profissionalismo dos juristas (Weller, 2008), está presente em 

ambas as audiências. Se o domínio do direito permite assemelhar esses diferentes tipos de 

juízes, tal propriedade social não ajuda a entender a diferença olhando de mais perto. Na 

realidade, a diferença consiste na forma como diferentes juízes interpretam o direito no 

trabalho concreto dos fóruns. 

Esta forma distinta de aprender as atividades fazem com que os juízes de 

proximidade tenham uma interpretação diferente das atividades nos fóruns. As diferentes 

condições de engajamentos pessoais entre juízes profissionais e juízes de proximidade 

produzem inevitavelmente um modo distinta de interpretação desta realidade. O conceito 



 15 

de "profissional" aqui é enganador. Na verdade, os juízes de proximidade estão 

parcialmente imersos em um ambiente de trabalho em que os juízes profissionais estão 

plenamente socializados. A imersão é completa na medida em que eles compartilham o 

mesmo modo de interpretação dos significados do trabalho com os outros membros dos 

fóruns. Os  juízes de proximidade estão contudo em vias de apreender o mesmo modo de 

interpretação das ações dentro deste ambiente. Assim, parece difícil argumentar que os 

juízes de proximidade têm as mesmas competências dos juízes profissionais. 

Afirmar que o problema é cognitivo significa dizer que nada impede que juízes de 

proximidade pode adquirir este modo de interpretar o mundo. Muitos deles demostram que 

eles são tão eficientes quanto os juízes profissionais. Descrevendo o trabalho ou 

realizando-o, os juízes de proximidade não exibem o mesmo "reflexos", os mesmos 

"automatismos", os mesmos modos de trabalhar, isto é, da mesma maneira de relatar o que 

eles aprenderam, porque as condições de exercício das atividades não são as mesmas. 

Assim, a maneira de trabalhar dos juízes de proximidade é interpretada 

negativamente pelos funcionários, pois tanto estes quanto os juízes profissionais têm uma 

percepção de prática da realização prática da atividade. Para os juízes de proximidade, há 

uma outra questão. Para eles, o cerne de sua atividade é a "decidir de acordo com a lei". 

Ironicamente, a organização da justiça de proximidade obrigou os juízes de 

proximidade a se concentrar nos aspectos jurídicos juridicizando por conseguinte a 

resolução de conflitos e o trabalho prático nos fóruns. Assim, o modo de integração dos 

juízes de proximidade no Judiciário não tem favoreceu a organização de uma justiça mais 

"simples" ou "próxima do jurisdicionado", como era esperado. Em vez disso, criou uma 

justiça focada principalmente sobre os aspectos jurídicos da decisão em detrimento do 

jurisdicionado. 

Portanto, a socialização foi feita durante a realização do trabalho. O problema é 

que o conhecimento do direito significa na prática sua interpretação para fins de práticos 

do trabalho quotidiano. É desta maneira que os juízes profissionais e funcionários do 

fórum reconhecem a habilidade prática em ação. Contudo, os juízes de proximidade 

exibem uma outra forma de agir, o que é interpretado pois por funcionários e juízes como 

uma falta de domínio do direito a partir de seus pontos de vista. 

Atualmente, a reforma da justiça francesa parece ser uma obsessão política. Em 

pouco tempo, três diferentes reformas ocorreram: a reforma do sistema judicial em 

fevereiro de 2008, a reforma na distribuição de processos judiciais em junho do mesmo 

ano e o desaparecimento do juiz de Instrução em janeiro de 2009. O espírito da reforma se 
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funda na crença de que se podem introduzir novas lógicas de ação através de ajustes 

institucionais, mas, em verdade, o que se observa é que a proximidade dos juízes sugere 

uma dinâmica onde as mudanças na instituição não produzem uma nova forma de justiça. 

A criação da justiça de proximidade integrou novos juízes nos fóruns. No entanto, 

os dispositivos periféricos de resolução de conflitos permaneceram desconectados desta 

nova jurisdição, como a mediação e a conciliação. Os trabalhos sobre políticas públicas em 

matéria de justiça (COMMAILLE, 2000; VAUCHEZ, 2007) destacam um contraste entre 

duas funções da justiça, uma profissional e juridicizada e outra ancorada em formas 

alternativas de resolução de conflitos. Além disso, eles mostram que os juízes profissionais 

desempenham um papel importante na limitação do acesso de juristas para cargos 

judiciários.  

Os juízes de proximidade não reivindicam uma identidade ligada a uma justiça 

"mais próxima", ao contrário, eles se afirmam como profissionais competentes da justiça. 

Não é só porque eles são juristas de formação. Na verdade, este conflito parece estar 

confinado à arena política, já que a realidade do trabalho dos juízes mostra que os juízes 

profissionais prestam uma justiça menos juridicizada. 

A organização da justiça de proximidade tem causado um efeito de estigmatização 

entre os juízes de proximidade. Eles exigem mais reconhecimento por causa dos seus 

conhecimentos, o seu estatuto social não tem efeito simbólico de atribuição de 

competências. Assim, os juízes foram empossados tendo como estratégia mostrar aos 

juízes profissionais e escreventes que eles são capazes de realizar o trabalho de julgar. 

A institucionalização da justiça de proximidade cria este efeito paradoxal sobre os 

juízes de proximidade. Assim, um juiz que deve prestar uma justiça menos juridicizada faz 

um grande esforço para ser reconhecido como capaz de julgar alguém como juízes 

profissionais. Por sua vez, os juízes profissionais prestam uma justiça menos juridicizada 

em função dos imperativos práticos de realização do trabalho nos fóruns. 

Se os ajustes institucionais não são suficientes para criar a proximidade, constata-

se que o modelo de justiça menos juridicizada é praticado na realidade pelos juízes 

profissionais (GERALDO, 2011). Portanto, pode-se indagar sobre as habilidades 

necessárias para a produção da proximidade. 

O trabalho dos juristas sempre foi considerado um trabalho intelectual no qual a 

retórica e a forma do discurso são habilidades de base da profissão. Além disso, as formas 

de comunicação escrita também são parte desta imagem de um profissional que deve 

dominar o direito a fim de transmiti-lo de uma forma elegante e convincente. Esta ideia 
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pressupõe que uma formação em direito implica que aqueles que detêm o tal conhecimento 

tem competência para exercer as profissões jurídicas. Os trabalhos sobre profissões 

jurídicas compartilham deste mesmo pressuposto.  

As análises se valem do conceito de campo, proposto por Bourdieu (BOURDIEU, 

1986), e retomado pela sociologia política do direito na França (COMMAILLE; 

KALUSZYNSKI, 2007; COMMAILLE et al., 2000; ISRAËL, 2005; MICHEL; 

WILLEMEZ, 2007; ROUSSEL, 2002). Este conceito permite diferenciar aqueles que estão 

fora do campo e aqueles que pertencem ao campo dos juristas. Assim, o trabalho jurídico 

se caracterizaria por uma disputa sobre a interpretação do direito, o que não esclarece o 

que é este trabalho interpretativo e nem os processos que o tornam objetivos. Ademais, 

estas abordagens não justificam o tipo de relação que os experts mantêm com os profanos. 

Finalmente, o trabalho jurídico possui um sentido holístico para todas as atividades 

relacionadas com as profissões jurídicas que, concretamente, não se equivalem. Os 

advogados, os juízes, os escrivães, os oficiais de justiça, como todas as outras profissões 

jurídicas não pressupõem as mesmas habilidades práticas para o seu exercício. As 

diferenças dentro do campo permanecem opacas. As atividades jurídicas supõem o 

domínio do direito, mas os diferentes profissionais não mantêm a mesma relação com ele. 

O trabalho dos juristas é uma questão que merece toda a atenção, já que o 

cotidiano desses profissionais não é o mesmo. Por isto, é necessário saber o que os 

diferencia. As tarefas e os locais de trabalho podem fornecer algumas pistas sobre isto. 

Certamente, as funções não se exercem todo o tempo no mesmo lugar. No entanto, se é 

verdade que eles se relacionam, eles os fazem nos tribunais. Quando se trata de estudar as 

atividades práticas, analisa-se o produto deste trabalho, ou o processo que o produz. O 

objetivo é avançar neste conceito de trabalho jurídico, mas apreendendo-o, sobretudo, 

como uma realização prática. Assim como o faz os trabalhos em etnometodologia aplicada 

ao direito (Garfinkel, 1967; (TRAVERS; MANZO, 1998); Dupret, 2006). 

Deste modo, fazer a proximidade não é simplesmente um ideal, mas uma maneira 

de agir e de interpretar a lei que é esperada dos juízes. Ao se questionar sobre as 

competências jurídicas necessárias para realizar o trabalho, referir-se às habilidades 

práticas parece ser menos pertinente para melhor compreender a realidade dos tribunais. 

Contudo, o que a justiça de proximidade mostra é que o multiprofissionalismo põe em 

cheque a transferência de competências de uma atividade para outra, porque as habilidades 

práticas requeridas de uma profissão jurídica, tais como de advogado ou professor de 

direito, não são as mesmas que engajaram-se num outro métier do direito, tais como o de 
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juiz. Isto pode parecer óbvio, mas os trabalhos em sociologia do direito não sublinham esta 

diferença. 

O efeito de enquadramento da instituição produz um resultado inesperado, uma 

vez que os juízes de proximidade — com formação em direito, é claro — procuram 

realizar um trabalho equivalente ao juiz profissional. No entanto, estes juízes superestimam 

seu papel. Eles prestam uma justiça ainda mais juridicizada aos olhos dos jurisdicionados e 

dos escreventes judiciais.  

Assim, pode-se questionar também sobre as habilidades para se fazer a 

proximidade. Devemos recorrer a práticas externas à Justiça ou devemos valorizar estas 

habilidades práticas desenvolvidas ao longo dos anos pelos juízes e escreventes para 

administrar a justiça em primeiro grau? Em qualquer caso, a experiência da justiça de 

proximidade mostra que os juízes de proximidade produzem uma justiça na qual a relação 

com o direito é ainda mais forte. Assim, o problema da justiça não parece ser um problema 

da distância, mas sim uma questão de uma habilidade para se administrar uma jurisdição.  

O juiz ideal é definido como alguém justo, humano e próximo. No entanto, isto 

não significa nada na realidade. Opõe-se simplesmente esta imagem ao trabalho dos juízes 

reais confrontados a problemas concretos. O problema é que os juízes reais não são 

conhecidos, na medida em que ainda existem poucos estudos empíricos a respeito do 

trabalho cotidiano dos juízes nos fóruns. 

As reformas da justiça sempre põem em causa as competências dos magistrados, 

no entanto, as discussões são muitas vezes tratadas como uma oposição do corpo da 

magistratura às mudanças. As competências são apresentadas como conhecimentos 

abstratos sem que se saiba precisamente que habilidades práticas elas representam. 

Como observado por Serverin (1998), a proximidade é uma qualidade esperada da 

justiça. Todavia, procura-se concretizá-la através do retoque dos mecanismos 

institucionais, tornando o sistema de justiça ainda mais complexo. O trabalho decisório 

cotidiano não se apresenta como tal; o trabalho do juiz é idealizado através de uma forma 

de trabalho intelectual solitário. No entanto, isto é o contrário do que se verifica na 

realidade. As tomadas de decisão e de trabalho nos fóruns estão profundamente enraizadas 

nas condições sociais em que estas são feitas. 

Os dispositivos institucionais de proximidade também estão associados com a 

desjuridicização do conflito. No entanto, os próprios juízes profissionais empregam 

técnicas para permitir que os jurisdicionados intervenham eficazmente em seu processo. O 

tribunal de primeira instância ainda pode ser acusado de ser uma justiça de guichê, mas é 
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no tête-à-tête secular e insubstituível entre juízes e jurisdicionados que os problemas são 

interpretados e as decisões são tomadas na prática. 

As habilidades, entretanto, não são levadas a sério. As pesquisas não se 

interessam em descrevê-las para mostrar sua importância no cotidiano das jurisdições. Em 

resumo, as atividades concretas e o trabalho do juiz estão ainda para ser descobertos. É 

difícil imaginar como mudar uma instituição sem levar em conta as práticas 

organizacionais. Os juízes de proximidade representam atualmente uma justiça mais barata 

e mais negligenciada. As habilidades dos juízes de proximidade são a todo tempo 

comparadas àquelas dos juízes profissionais. Todavia, aqueles que são mais conscientes 

destas diferenças são aqueles que têm menos poder político nas reformas: os juízes 

profissionais e os escreventes. 

 

Conclusão 

 

Apesar dos esforços políticos para transformar a justiça francesa, a criação da 

justiça de proximidade aponta para um desafio maior. Assim, é preciso compreender a 

proximidade como uma maneira de se relacionar com os leigos em direito. As práticas 

burocráticas, bastante profissionalizadas, já lidam com o problema concreto do diálogo 

entre profissionais e leigos. Contudo, a relação difícil entre políticos e a magistratura na 

França (Roussel, 2002) não permite que os reformadores (Vauchez et al., 2007) enxerguem 

o trabalho que se desenvolve concretamente. 

Em segundo lugar, o campo dos juristas franceses é fortemente marcado por uma 

divisão do trabalho bem definida entre as diferentes profissões, como já se salientou em 

outros trabalhos sobre a justiça francesa (Fontainha, 2009). Juízes e escreventes 

desenvolveram uma cultura profissional voltada para a realização do serviço público de 

justiça. Assim, a chegada de um novo tipo de juiz com outra experiência profissional é 

encarada como um problema, pois se integra alguém que não possui habilidades para a 

realização deste trabalho burocrático. 

A proximidade, no caso francês, não foi conseguida pela ação reformadora dos 

políticos, mas por uma cultura profissional, que enxerga no trabalho burocrático de juízes e 

escreventes, o domínio de uma habilidade específica da realização prática da função 

pública da Justiça. A pesquisa permite entender melhor o trabalho do juiz e o processo de 

tomada de decisão. A metodologia permitiu-me ainda demonstrar os diferentes 
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etnométodos usados em contexto que podem facilitar ou atrapalhar a participação dos 

jurisdicionados em juízo. 

A socialização dos juízes de proximidade é uma explicação da maneira na qual eles 

realizaram o trabalho quotidiano e como o trabalho reflexivamente desempenha um papel 

decisivo na socialização dos juízes de proximidade. Acredito que depois de sete anos no 

cargo que podem ter a mesma interpretação da atividade jurídica secular. Estas jurisdições 

de primeira instância ainda podem ser acusadas de ser uma justiça de guichê, mas é no 

tête-à-tête secular insubstituível entre juízes e jurisdicionados que as os casos são levados e 

as decisões proferidas diariamente. 
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