


NEUROBIOLOGIA 

ATUAÇÃO 

AUTOCOMPOSITIVA

SUSTENTÁVEL

– PORQUE COOPERAR É 

MELHOR!



        Contexto dos autocompositivos
1) Negociação é a matéria-prima dos métodos 

autocompositivos;
2) Dela surgem vários cenários:
a- mediação;
b- conciliação;
c – círculos de justiça restaurativa;
d – constelações familiares;
e – meditação e outras técnicas de autorregulação.

3) Negociação distributiva ou competitiva e negociação 
colaborativa ou integrativa

4) Capacitações em negociação:
- Dúvida em relação a ser cooperativo ou colaborativo;



       Reflexão inovadora
1) Busco aqui um visão que MOTIVE (utilidade ou 

idealismo responsável) os atores do cenário 
jurídico e não jurídico a entenderem as 
realidades benéficas das posturas alicerçadas na 
COOPERAÇÃO (serotonina e na dopamina).

2) O raciocínio dos números é útil, porém pode 
promover a excessiva adrenalização e 
cortisolização dos atores do sistema, levando a 
ideias e ações perigosas para a implementação 
dos métodos autocompositivos (prévia utilização 
obrigatória da via consensual administrativa, sob 
pena de indeferimento da petição inicial).



              Alicerces Normativos

1) Analisando os considerandos da Resolução 
125/2010 CNJ e 118/2015 CNMP, 
encontramos a referência a dois artigos da 
CF: a) art. 5°, XXXV; b) art. 37;

2) Art.3º,§3º “conciliação, mediação e outros 
métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por 
juízes...e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.”



     NCPC e o Neoconstitucionalismo
1) o CPC repete tais princípios no art. 8°, agregando no art.5º e 
6° a boa-fé, a duração razoável do processo e o princípio da 
COOPERAÇÃO  e COLABORAÇÃO (art.357,§3°-audiência, art. 378 
– colaborar com o P. Judiciário)

2)Agregaria a tais fundamentos o que está no 
PREÂMBULO da CF: Objetivo é criar um  Estado 
Democrático para assegurar a LIBERDADE, 
SEGURANÇA, BEM-ESTAR, IGUALDADE, JUSTIÇA 
como valores supremos de uma sociedade 
fundada na HARMONIA SOCIAL comprometida 
com a SOLUÇÃO PACÍFICA DAS CONTROVÉRSIAS.



  Sustentabilidade - conceito

“princípio constitucional que determina ... a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela 
concretização solidária do desenvolvimento material e 
imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 
intuito de assegurar, preferencialmente de modo 
preventivo e precavido, no presente e no futuro, o 
direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em 
consonância homeostática com o bem de todos”. 

Juarez Freitas, pp. 40, 41, Sustentabilidade – Direito ao 
Futuro.



    Insaciabilidade x Sustentabilidade

“...insaciabilidade, como o exato oposto da 
sustentabilidade, é entendida como volúpia 
sem freios, voracidade sem fome, 
subestimação empobrecida da natureza e da 
humanidade, na confusão delirante e viciada 
do consumismo irracional.” (Juarez Freitas, p. 17)

*E aqui consumismo irracional de bens, serviços e de serviços públicos 
judiciários, legislativos e administrativos, de maneira não 
sustentável;

*Insaciabilidade de práticas formais, burocráticas e adversariais, 
carimbando papéis e seguindo procedimentos ineficientes.



     Sustentabilidade e a resolução adequada de conflitos
“o novo paradigma da sustentabilidade proporciona a 

responsabilidade multidimensional do Estado, ou seja, 
ética, jurídico-política, ambiental, social e 
econômica...no interior da máquina pública, impõem-se 
afirmar a plenitude do direito fundamental ao ambiente 
limpo...com a superação da cultura eminentemente 
adversarial...”  Corregedorias, relacionamento entre servidores 
e ditos membros (intrainstitucional).

“(...) é o Estado que pode transacionar, desde que com os 
devidos cuidados, sem prejuízo para o interesse 
universalizável.”

“(...) é o Estado que considera preferenciais a mediação, a 
arbitragem, a resolução célere e tempestiva de 
conflitos...”  (Juarez Freitas, pp. 284 e 285)



                NEUROCIÊNCIA 
http://super.abril.com.br/comportamento/juizes-e-advogados-devem-estudar-neurociencia• Juízes e advogados devem estudar neurociência

• Nicholas Mackintosh

• A neurociência busca determinar como o cérebro afeta o comportamento, e o Direito se 
preocupa em regular o comportamento. Assim, é de se esperar que as descobertas dos 
neurocientistas tenham um peso cada vez maior nas leis. No Reino Unido, porém, existe 
uma enorme brecha entre os avanços dos laboratórios e o dia a dia dos tribunais. Não há 
fóruns de discussão para que cientistas e profissionais da Justiça explorem temas de 
interesse comum. Em países como o Brasil, não é diferente. E isso traz grandes 
consequências para a sociedade.

•
É o que mostra o relatório Neurociência e a Lei, fruto de um grupo de trabalho que 
coordenei e publicado recentemente pela Royal Society [a academia nacional de ciências 
do Reino Unido- 1662]. 

•
É por isso que os cursos de direito deveriam incluir matérias sobre ciência - sobretudo 
psicologia, neurociência e genética. Advogados e juízes deveriam receber treinamento 
permanente nessas disciplinas como parte de seu desenvolvimento profissional. E 
também os cursos de graduação em neurociência deveriam incluir as aplicações sociais 
do que é estudado.

* Nicholas Mackintosh Professor emérito do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de 
Cambridge, no Reino Unido.









            Negociação

1) A negociação lato sensu, entretanto, inicia muito 
antes, já na barriga daquela que nos gerou. Ex.: o 
choro, o sorriso do nenê. Ela é onipresente. Está 
no ambiente familiar, de trabalho, virtual e, 
especialmente, INTERNO, pois negociamos com o 
nosso EU a todo instante (Erica Fox,Mais do que 
chegar ao sim. Sonhador (Presidente-criatividade, 
inovação), Pensador (Dir. Financeiro-análise, 
riscos, planejamento), Amante (Dir. RH-
relacionamentos,gestão de pessoas), Guerreiro 
(Dir. Operações-a prática, logística). Segundo 
Stuart Diamond, suas pesquisas mostram que 
passamos 40 horas por semana negociando, p.32;



         Negociação
2) Negociação não tem vinculação com compra e venda. 

Em realidade, conforme ensina Márcia Moraes, a origem 
etimológica da palavra = a negação do ócio. É não ficar 
estático e sim empreender contra a estagnação. Por isso, 
negociação em um sentido raso 

*é uma postura de comunicação tendente à troca de 
informações, com o objetivo de obtenção de algum 
resultado tendente à resolução de um conflito ou de um 
problema; 

3) Nossa negociação deve ser ÉTICA (uma conduta 
universalizável e SUSTENTÁVEL).



               BEM-ESTAR
                                    O que é BEM-ESTAR?
BEM-ESTAR É O ESTADO DE ESTAR BEM. 
DE SENTIR-SE TRANQUILO, em PAZ.
Falando em nível coletivo, é a tranquilidade social que, basicamente, está 
alicerçada em uma palavra CONFIANÇA.

CONFIANÇA é o principal fator para o BEM-ESTAR = FELICIDADE. Richard 
Layard, Felicidade - Lições de uma Nova Ciência, p. 85, 89 e  90, comenta 
que a pergunta “Sim posso confiar na maioria das pessoas” varia de 5% 
no Brasil para 64% na Noruega (Layard, p. 89). E conclui: “a confiança 
influi na felicidade. A tabela anterior confirma que viver onde você pode 
confiar nos outros faz uma clara diferença em sua felicidade”. É que a 
desconfiança, e a sua prima, impunidade, geram medo, insegurança, 
raiva, desestímulo às pessoas, receosas de que sejam ou venham a ser 
afetadas por situações ilícitas praticadas pelos agentes econômicos, 
políticos ou jurídicos.
         a COOPERAÇÃO ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA À CONFIANÇA  



http://pt.slideshare.net/brunoborgesb7/vendas-avanadas-e-inteligencia-emocional-
modulo-1-aula-1



Sinapses http://www.galenoalvarenga.com.br/publicacoes-livros-
online/homem-animal-de-duas-cabecas/instalacao-de-sinapses



                sinapse 
http://martabolshaw.blogspot.com.br/2008/04/neurotransmissores.html, 



 REGULAÇÃO DA VIDA – valor biológico António Damásio – e o Cérebro Criou o 
Homem. P.50 e seguintes

•1) Há cerca de 2 bilhões de anos (talvez o segundo 
degrau da nossa evolução) surgiram as células com 
núcleo, células eucarióticas, pertencentes ao grupo dos 
protozoários. A ameba e paramécio, são exemplos 
desses organismos independentes. A estrutura deles com 
citoesqueleto (semelhante ao nosso esqueleto ósseo), 
núcleo (cérebro), citoplasma (interior do corpo com 
órgãos), cílios (pés e mãos) e membrana (pele) são uma 
caricatura do que nós somos hoje; 

•2) Essas células, como todos os organismos vivos, 
seguem a lei natural de REGULAÇÃO DA VIDA = sua 
manutenção, evolução, reprodução, homeostase 
(equilíbrio regulador). 



        Regulação da vida – 2 - FELICIDADE
3) VALOR BIOLÓGICO=  é a capacidade de 
escolher (valorar é escolher) que determinada 
coisa, ação ou situação dever ser obtida, pois 
relaciona-se, direta ou indiretamente, à 
possibilidade de manter uma homeostática 
(equilíbrio eficiente) no interior de organismos 
vivos. Os funcionamentos ótimos de um 
organismo, que resultam em estados de vida 
eficientes, harmoniosos, são a própria base de 
nossos sentimentos primordiais de bem-estar e 
prazer. São o alicerce do estado que chamamos 
de FELICIDADE. 



             Infelicidade
Os estados negativos são mais 
numerosos: NOJO, MEDO, RAIVA, 
TRISTEZA, VERGONHA, CULPA e 
DESPREZO. O cérebro usa indícios para 
predizer coisas boas ou ruins. Boas, libera 
moléculas de DOPAMINA e OXITOCINA. 
Más ou ameaça= CORTISOL  ou 
PROLACTINA;
O VALOR BIOLÓGICO está ligado às 
NECESSIDADES VITAIS, À VIDA;



           Regulação da vida
4) As valorações que estabelecemos nas atividades 
profissionais, sociais e culturais cotidianas têm uma 
relação direta ou indireta com a homeostase, ou seja a 
BOA REGULAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA, DA VIDA. Essa 
ligação explica por que a circuitaria cerebral humana é 
tão prodigamente dedicada à predição e detecção de 
ganhos e perdas, sem falar na promoção dos ganhos e 
no temor das perdas. 

VALOR relaciona-se à SOBREVIVÊNCIA . No caso dos 
humanos também à qualidade da sobrevivência na 
forma de BEM-ESTAR. 



    Por que cooperar é melhor?

Somos criaturas biológicas, portanto tudo que 
somos advém de processo biológico. A biologia, 
por meio da seleção natural, recompensa e 
incentiva comportamentos adaptáveis, o que 
significa que contribuem para a saúde e a 
sobrevivência de tal modo que produzem o maior 
número de descendentes adiante. Por incrível que 
pareça, ao seguir essa diretriz  da sobrevivência do 
mais forte, a natureza chega às mesmas conclusões 
morais oferecidas pela religião, ou seja, de que é 
sempre melhor se comportar de maneira 
colaborativa e – na falta de uma palavra melhor – 
moral...



Durante os milhões de anos de nosso desenvolvimento 
como mamíferos sociais, nossa sobrevivência individual 
dependia de como nos adaptávamos ao grupo, e a 
sobrevivência do grupo dependia de como cada membro 
colaborava. Paul Zak, p. 19, 69 ,70. A OXITOCINA foi o que 
promoveu isso.

 Paul Bloom (psicólogo canadense) Zero Hora 24.08.14,p. 8 
e 9. Há muitas evidências de que nossa moralidade foi 
criada pela seleção natural, e assim,...nossos instintos 
morais são tão biológicos quanto a nossa capacidade de ver 
e falar...moralidade como um instinto evoluído”



   Cooperação – oxitocina- confiança

“Esquilos não estabelecem bases para curar a 
raiva, cobras não ajudam suas semelhantes a 
atravessar uma estrada, mas os seres humanos 
conferem grande importância à bondade. Os 
cientistas chegaram a descobrir que partes do 
nosso cérebro ligadas ao processo de 
recompensa são estimuladas quando 
participamos de atos de cooperação mútua, de 
forma que ser bondoso talvez represente uma 
recompensa em si.” (Mlodinow, p. 97).





        Cooperação – oxitocina- confiança

•“Quando um estímulo social positivo induz a liberação de 
oxitocina, a molécula da moralidade...aciona a liberação de dois 
outros neurotransmissores de bem-estar: dopamina e serotonina. 

•A serotonina reduz a ansiedade, melhora o humor, reduz a 
impulsividade e promove a interação social. O sentimento de 
respeito dos outros em relação a nós sintetiza o seu efeito (Galeno 
Alvarenga, Loretta Breuning, Los Habitos de un cerebro feliz). 

•A dopamina está associada a comportamentos que levam à busca 
pelo atingimento de metas, direcionamento e reforço de 
aprendizagem. Ela motiva e torna agradável a busca por atividades 
que resultam em recompensa.”(Paul Zak, p. 39) 

•“A oxitocina mantém o equilíbrio entre o `eu´e o `outro´, entre 
confiança e desconfiança, entre aproximação e distanciamento. 
Quando o cérebro libera oxitocina, o equilíbrio altera em direção à 
empatia, e nós contribuímos no auxílio ao próximo.” (Zak, p.67)



               O PODEROSO (serotonina)

•ENTRE OS ANIMAIS, O MAIS PODEROSO E 
DOMINANTE, AO CONTRÁRIO  DA 
SABEDORIA POPULAR, NÃO É O MAIS 
FORTE E MAIS AGRESSIVO. ENTRE OS 
LOBOS, O MACHO DOMINANTE É MUITAS 
VEZES POLÍTICO E CONSTRÓI COLIGAÇÕES 
PARA RECEBER COOPERAÇÃO DOS OUTROS 
EM SUAS CAÇADAS E NA DEFESA DE 
PREDADORES.(Galeno Alvarenga)



              CONFIANÇA
• Paul Zak (A Molécula da Moralidade - neuroeconomista da Univ. 

Claremont, Califórnia) demonstrou em 2000 que países com 
taxas mais altas de confiança entre as pessoas eram também 
aqueles mais prósperos. “A liberação de OXITOCINA está 
diretamente relacionada com comportamentos transparentes. 
Se você se importa comigo, provavelmente me importarei de 
volta. E nossos níveis de oxitocina vão aumentar, nos unindo”
• Para o economista, são as sociedades nas quais os indivíduos 

conseguem reforçar contratos, confiar no profissionalismo 
alheio e acreditar que o outro não vai roubá-lo que têm mais 
potencial para o desenvolvimento econômico. E a oxitocina 
está diretamente envolvida nessa confiança mútua.

• Aliás, o mesmo acontece com as galinhas. Produzem mais ovos quanto não há brigas entre elas. Dawkins, 
p. 163. Uma molécula de DNA é uma longa cadeia de blocos de construção chamados nucleotídeos. 
Existem só 4 (A,T,C e G) e eles são os mesmos em todos os animais e plantas, o que varia é a ordem em 
que se alinham em sequência. (Dawkins, pp. 68 e 69)



                   Confiança
•“o comportamento moral de fato aumenta a eficiência e a 
lucratividade de transações comerciais... Nos últimos dois anos 
conheci um grupo de empresários liderados por John Mackey, CEO 
da Whole Foods, que está tentando se proteger dos aspectos 
negativos do comércio, praticando o que chama de `capitalismo 
consciente´. Eles estão longe de ser esquerdistas sonhadores. Nos 
últimos 10 anos capitalistas conscientes lucraram 1.026% outros 
331%.”

•“Para prosperar no longo prazo, qualquer mercado – negócio 
ou sociedade – exige regras de troca justas, claras e exequíveis, 
que sustentem o ciclo virtuoso da confiança, a liberação da 
oxitocina e a reciprocidade. 
•(Paul Zak, p. 159, 180 e 182)



Conclusões via da pacificação
1) Trabalhar de maneira sustentável com os métodos 
autocompositivos, ou seja, com ÉTICA, MOTIVAÇÃO, 
INTERNALIZAÇÃO DA CULTURA DA PACIFICAÇÃO e do 
CONSENSO, principalmente a partir das Corregedorias – 
têm a função de fiscalização, avaliação e ORIENTAÇÃO-, 
promove a obtenção de melhores resultados na solução de 
conflitos e problemas, concretiza a entrega de um serviço 
público eficiente (Lei nº 13.460/2017 Código de Defesa do 
Usuário), transforma e educa a sociedade para contribuir 
na resolução dos seus próprios conflitos, promove a 
cultura da pacificação às comunidades, melhorando os 
níveis de DOPAMINA, SEROTONINA e OXITOCINA e, assim, 
tornando as pessoas mais capacitadas para a criatividade, 
inovação, busca de opções, e para a vida mais FELIZ, com 
confiança e bem-estar.



Conclusões via da pacificação
2) Níveis baixos de cortisol e altos de 

dopamina e serotonina geram efeitos 
benéficos ao sistema imunológico 
prevenindo doenças físicas e mentais, 
inclusive nos profissionais que atuam nos 
espaços de solução de conflitos, 
contribuindo para a diminuição de licenças 
de saúde, suicídios, má prestação de serviço, 
desânimo, o que é repassado pelos 
servidores à sociedade, por intermédio de 
um serviço público  EFICIENTE e 
SUSTENTÁVEL.



  testosterona - postura adversarial

•Testosterona (raiva, hostilidade,punição, 191) é a 
gêmea má da Oxitocina (Paul,p.82,83), pois 
bloqueia a ligação dela com o seus receptores, 
diminuindo a empatia, a generosidade e a 
cooperação. Existem outros dois hormônios de 
estresse que afetam a oxitocina: epinefrina 
(adrenalina-hormônio agudo) nos prepara para a 
“luta ou fuga”, é um golpe imediato à ação, o 
cortisol (hormônio crônico), mantém a frequência 
cardíaca acelerada e a pressão arterial e respiração 
elevados (Paul,107).



  CONTROLADOR DE ESTRESSE - O córtex pré-frontal  esquerdo tem circuitos que podem inibir os impulsos 
acionados pela amígdala, nos ajudando a manter o equilíbrio emocional. A área contém circuitos ativos durante 
estados positivos como entusiasmo, energia  e compromisso.  Daniel Goleman, ph.D., O cérebro e a inteligência 
emocional – novas perspectivas, p. 46



AUTODOMÍNIO – a autorregulação da emoção e dos impulsos depende grandemente da interação 
entre o córtex pré-frontal esquerdo – centro executivo do cérebro – e a amígdala. Daniel 
Goleman, ph.D., O cérebro e a inteligência emocional – novas perspectivas, p.  38.



       Amígdala e Córtex-pré frontal esquerdo
•1) Córtex-pré frontal esquerdo= centro executivo do cérebro;
•2) Faz: a) gerenciamento de emoções;
•               b) motivação centrada em metas;
•               c) adaptabilidade;
•               d) iniciativa;
•                e) propósito da vida e grandes objetivos que dão significado à nossa existência = BEM-
ESTAR.

•3) Amígdala é o RADAR DO CÉREBRO PARA A AMEAÇA; É o ponto de disparo da angústia, raiva, 
do impulso, do medo = sentimentos negativos;
•4) Quanto assume o poder por estímulos visuais, auditivos etc pode dominar o cérebro inteiro = 
sequestro da amígdala.
•5) Resultado = perde a concentração no trabalho, a memória, a capacidade de aprender, de 
inovar, de ser flexível; Ocorre a reação de LUTA-FUGA-PARE e ativa o eixo HPA (hipotálamo-
pituitária-adrenal) que libera os hormônios de estresse ADRENALINA e CORTISOL.
•6) O problema é que a amígdala erra muito, pois recebe apenas fragmentos dos sinais que vem 
dos sentidos e aí já reage imediatamente. Depois o pré-frontal esquerdo passa a raciocinar e nos 
arrependemos do que fizemos.
•7) Gatilhos da amígdala: a) falta de respeito; b) ser tratado injustamente; c) sentir-se 
desconsiderado; d) sentir que não se é escutado e que não lhe prestam atenção; e) ficar 
submetido a metas irrealistas.





    conclusões da via adversarial
1) O trabalho adversarial que temos tendência a seguir, seja pelo 
litígio no ambiente de trabalho com colegas e comunidade, seja 
promovendo insaciavelmente a via judicial, tende a produzir níveis 
altos de CORTISOL, o que contribui para a menor CRIATIVIDADE, 
INOVAÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ENTENDIMENTO, VISÃO 
DE CONTEXTO e, consequentemente, menor adequação valorativas 
das soluções para os destinatários;

2) Níveis altos de CORTISOL promovem o ressentimento, a raiva, o 
revanchismo, a vingança, a competição destrutiva, a desconfiança, 
gerando falta de desenvolvimento econômico, social e humano 
como um todo;
3) Níveis altos de cortisol estimulam a geração de doenças físicas e 
mentais, inclusive nos profissionais que atuam nos espaços de 
solução de conflitos, ocasionando licenças de saúde, suicídios, má 
prestação de serviço, desânimo, o que é repassado pelos servidores à 
sociedade.



      CONCLUSÃO DA BIOLOGIA
•“A construção de uma perna é um empreendimento 
cooperativo envolvendo muitos genes...”(p.91)  “(...) a 
construção de um bebê é um empreendimento cooperativo 
assim tão intrincado...”   (p. 93)

•“Um gene que coopera bem com a maioria dos outros genes 
que provavelmente irá encontrar em corpos sucessivos, isto é, 
os genes do restante do pool gênico, tenderá a estar em 
vantagem
•(...)
•Richard Dawkins, O Gene Egoísta, 2007.

• COOPERAR    É A POSTURA MAIS EFICAZ PARA A PROTEÇÃO 
HUMANA, O QUE ESTÁ COMPROVADO PELA BIOLOGIA, PELA 
EVOLUÇÃO DOS GENES e pela NATUREZA!!!



  lição de ouro de Damásio – p.
 Vem crescendo o temor de que os dados revelados pela ciência 

sobre o funcionamento do cérebro, ao se tornarem mais 
amplamente conhecidos, possam solapar a aplicação das leis, 
coisas que em geral os sistemas legais têm evitado, deixando de 
levar esses dados em consideração. Mas o necessário, na 
verdade, é uma análise mais criteriosa desses dados na hora de 
aplicar a justiça...Ao contrário, advogados, juízes, legisladores, 
planejadores e educadores precisam familiarizar-se com a 
neurobiologia da consciência e da TOMADA DE DECISÃO. Isso é 
importante para promover a elaboração de leis realistas e 
preparar as futuras gerações para o controle responsável de 
suas ações.

Mlodinow, p. 67: em cerca de 75 mil exames de reconhecimento todos os anos na polícia dos EUA, as estatísticas mostram que 
em 20 a 25% das vezes as testemunhas escolhem como culpado o “figurante”. Das centenas de pessoas após a condenação 
isentadas por testes de DNA 75% haviam sido presas por identificações imprecisas de testemunhas. Nosso processo de 
memória descarta dados a granel e depois, quando precisa recuperá-los, inventa coisas que assumimos como verdadeiras.  
Por isso, humildade, pois qualquer confiança extrema que eu possa ter em relação a alguma memória pode estar deslocada. 
Ler Mlodinov p. 90 e 91 (Experiência do Balão)
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