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Resumo 

Os meios adequados de conflitos, notadamente a conciliação e a mediação, cada vez 

mais são debatidos, a fim de incentivar que se faça uso deles. Isso é resultado da 

troca da cultura da sentença pela cultura da paz. 

O advogado é fundamental no processo de desjudicialização. É o primeiro a ter 

contato com o cliente, e por isso, sabe detalhes dos interesses das partes. 

Neste detalhamento é possível identificar o real interesse, aquele que de fato gerou a 

contenda, que por vezes, não é visto e nem suprido por uma sentença judicial. 

A parte quando procura por um advogado é logo incentivada a instaurar uma lide 

processual. Os advogados ainda fazem pouco uso da conciliação pré-processual, e 

por vezes, não apoiam a conciliação judicial. 

Os motivos do pouco incentivo são variados, vão de percepção de honorários a falta 

de preparo para a nova cultura, qual seja a do acordo. É necessário apontar soluções 

que possam vencê-los. 

A postura do advogado quando usa desses meios deve ser levada em conta. De modo 

que evite a contenda, e a partir dos seus conhecimentos jurídicos indique o melhor 

acordo. 

Nas reclamações pré-processuais a sua orientação quanto às consequências do 

acordo é de suma importância. Vê-se pouca presença de advogados e defensores 

públicos nessas reclamações, o que é um ponto negativo que será abordado.   

Introdução 

O papel do advogado na era colaborativa tem sido alvo de destaque. Sua atuação 

precisa ser adequada ao caráter pacifista da conciliação e restaurador da mediação, 

que aliás difere, e muito, da processual.  

Um dos deveres do advogado, conforme o artigo 2º, inciso VI, do Código de Ética da 

OAB c/c o artigo 3º, par. 3º do C.P.C., é estimular a conciliação e evitar a 

jurisdicionalização. 



A advocacia colaborativa é aquela onde se busca auxiliar as partes para que chaguem 

no acordo que melhor solucione o caso. Esse auxílio deve ser amparado no Direito, 

porém deixando de lado a figura contenciosa. 

Inicialmente esteve voltada aos casos envolvendo família. Porém com o novo CPC e 

suas principiologias, o cooperativismo judicial está em destaque.  

Objetivos 

Devido ao ainda pouco incentivo dos advogados pela conciliação e mediação, o 

presente trabalho buscará apontar quais os motivos disso. Além de demonstrar as 

vantagens que se tem ao utilizar os meios pacíficos de solução de conflitos. 

Também se buscará compreender como deve ser a atuação e postura do profissional 

da advocacia quando se utilizar dos meios em estudo, dado a radical diferença entre 

a jurisdição e o processo de composição das partes. 

 Metodologia 

A metodologia utilizada respalda-se em pesquisa teórica, por meio da legislação e 

revisão bibliográfica a partir do método dedutivo, também incluindo conclusões 

extraídas da vivência prática do autor no CEJUSC1 da Comarca de Barretos-SP.  

Desenvolvimento 

No processo é necessário a imposição de um terceiro por haver resistência das partes, 

tanto o é, que a sentença é proferida após a tentativa de conciliação se frustrar, ou as 

partes declararem por ela desinteresse.  

Saber a dinâmica da audiência, bem como a forma de se portar é de extrema 

relevância, pois conforme Júnior e Ferrari, o primeiro ato a ser realizado no processo 

é a audiência de conciliação e mediação, ao citar o artigo 334 do C.P.C. 

O advogado na conciliação e mediação deve evitar a postura de adversário, devendo 

ajudar na construção do acordo, esclarecer seu assistido quanto a sua importância e 

expor as complicações caso o conflito se torne uma lide.  

                                                           

1 CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Criado em 2010 
pela resolução 125 do C.N.J. Organizado pelos tribunais de cada Estado. Realiza 
audiências de conciliação e mediação, sejam processuais ou pré-processuais. 
 



É importante que o advogado conheça a metodologia de trabalho aplicada na 

mediação e conciliação, de modo que busque cada vez mais ler sobre o assunto, ou 

se utilizar dos cursos de qualificação oferecidos pelos tribunais. Assim o profissional 

estará atento para a nova realidade da busca pela autocomposição.  

Muitos advogados a tem como ameaça, principalmente em relação aos honorários, 

ou a dispensa do seu trabalho dado a informalidade, notadamente na conciliação e 

mediação pré-processual.  

Evitar os meios adequados de solução de conflitos por medo de ganhar menos é 

equivocado, pois são devidos quando o profissional atua em sessões do gênero, 

conforme artigo 35 do Código de Ética da OAB. 

Focando um pouco mais nos processos verifica-se por vezes petições iniciais que já 

tomam o tom de contenda. A parte quando recebe as informações constantes dela, 

quando ofensivas, fica enraivada, e busca pela ofensa também. 

Após o recebimento da petição, o autor e o réu são convidados ao próximo ato, que é 

a audiência de conciliação, quando a ela não se opuserem. Se o réu comparecer à 

audiência demasiadamente ofendido, as chances de êxito do ato serão drasticamente 

reduzidas. 

A OAB é vital para a implantação da cultura colaborativa. Assim deve criar projetos 

que visem a solução adequada de conflitos, bem como oferecer cursos que orientem 

sobre a nova realidade jurídica, qual seja, do acordo. 

Destaca-se nesse sentido o projeto “OAB Concilia”, criado inicialmente na Comarca 

de Pindamonhangaba, pelo então juiz titular da 3ª Vara Cível, Dr. Alessandro de 

Souza Lima.  

Aprovado em 2013 pelo Conselho Nacional da Magistratura, mas funcionando desde 

2011, o projeto apresenta números que surpreendem, em 2011 o número de acordos 

foi de 81%, em 2012 foi 56% e em 2013 de 62%. 

Com a aprovação pelo Conselho referido, a magistratura de todo o Estado poderá 

firmar convênios com a OAB/SP. Visa-se viabilizar a homologação dos acordos em 

até 48 horas, que é objeção principal do projeto, além de contribuir para o acesso à 

Justiça.  



A OAB/SP disponibiliza na internet um manual do projeto2, para que possa ser 

implantado em todas as comarcas do Estado. Em 2015 já estava instalado em 65 

subseções, em fase de instalação em 13 e ainda pretendiam implantá-lo 54 

subseções.3 

Os procedimentos adotados são próximos aos do CEJUSC, a grande diferença é que 

não há o conciliador ou mediador, os advogados nomeados ou não é que fazem a 

negociação.  

Resultados 

Deve haver a troca do medo de ganhar menos, por uma nova forma de cobrar pelo 

trabalho, que nos meios adequados se resumem em: 

a) acompanhamento: o advogado poderá cobrar conforme a quantidade de horas 

utilizadas para acompanhar as audiências, ou mesmo estabelecer um valor fixo, como 

já ocorre na correspondência jurídica, ou cobrar de acordo com a complexidade do 

conflito;  

b) consulta/orientação jurídica: nestes casos poderá se estabelecer valores fixos de 

consulta, antes ou após a audiência. 

Dessa forma evitando o método tradicional de cobrança, o advogado poderá 

conquistar ainda mais clientes, devido a simplicidade empenhada no trabalho. Afinal 

muito se ganha pelas partes e pelo advogado, em resolver problemas de modo mais 

simples e barato.  

Usando destes meios o volume de trabalho pode aumentar, e muito, a procura pelos 

advogados e consequentemente seus ganhos. 

Nas reclamações pré-processuais, por exemplo, verifica-se que as partes, 

normalmente, vão para a audiência sem advogados. Este quadro poderia mudar, se 

                                                           
2 Manual OAB Concilia. Disponível em: 
www.oabsp.org.br/comissoes2010/comissoes/oabconcilia/cartilhas/Cartilha%20OAB
%20Concilia%20-%20Estadual.pdf. Acesso em: 11/08/2018. 
 
3 Disponível em: www.oabsp.org.br/noticias/2015/04/projeto-oab-concilia-cresce-em-
todo-o-estado-de-sao-paulo.9997. Acesso em 11/08/2018. 
 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/comissoes/oabconcilia/cartilhas/Cartilha%20OAB%20Concilia%20-%20Estadual.pdf
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/comissoes/oabconcilia/cartilhas/Cartilha%20OAB%20Concilia%20-%20Estadual.pdf
http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/04/projeto-oab-concilia-cresce-em-todo-o-estado-de-sao-paulo.9997
http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/04/projeto-oab-concilia-cresce-em-todo-o-estado-de-sao-paulo.9997


os advogados optassem pelo método de cobrança por hora ou por 

consulta/acompanhamento. 

Some-se que o trabalho do advogado neste tipo de reclamação se resume a orientar 

a parte antes da audiência e acompanhá-la na mesma, e ainda pode cobrar por isso. 

A vantagem é notória. 

Pode ser que nestes meios o advogado ganhe um pouco menos, porém há de se 

pesar que a satisfação do cliente é maior, e não há parte perdedora, ambas abrem 

mão de algo para fecharem o acordo. Logo só se deixa de ganhar os honorários 

sucumbenciais. 

Conforme Euclides da Cunha, o advogado é aquele que está fora do conflito, mas 

conhece detalhes da situação, portanto tem as ferramentas necessárias para apoiar 

que as partes cheguem a uma composição, principalmente se estiver em cena 

conflitos parentais. 

Tais conflitos desgastam, faz com que relações tão sagradas sejam arrasadas em 

intermináveis processos que, raras vezes restauram os laços afetivos. Logo a figura 

do advogado colaborativo é essencial.  

O profissional da advocacia sempre é o que mais ouve a parte. Deve este tentar 

encontrar no próprio discurso do cliente qual é a real causa do litígio, para que possa 

propor a melhor solução jurídica para o caso, sempre focando na solução mais 

eficiente. Não se pode de logo influenciar pela lide, que será o último recurso, seja a 

questão familiar ou patrimonial.  

O advogado precisa verificar qual é o real interesse de seu cliente, isso porque nem 

sempre ou raramente, a quantia a ser paga ou a solução meramente jurídica, o 

satisfará. 

Ocorre que muitas vezes a pessoa é movida não só por 

questões econômicas, mas por desejos e preocupações 

que retratam outros interesses poderosos; ao lado do bem-

estar econômico, muitas vezes busca-se reconhecimento, 

poder e segurança. 

É preciso deixar claro para o cliente, caso não haja defesa eficaz diante da 

culpabilidade, as vantagens de evitar a jurisdição, e assim, perda em processo. É mais 



vantajoso os meios consensuais, onde não há perdedor e ganhador, assim não há 

desgaste da imagem das partes ou das empresas. 

Segundo Fernanda Tartuce, a advocacia tem utilizado pouco os meios adequados de 

solução de conflitos, e para tanto elenca três motivos principais: 

(i) a sensação de ameaça por estarem fora da zona de 

conforto habitual; (ii) a crença sobre a falta de programas 

de treinamento de alta qualidade; (iii) a percepção de que, 

embora a ideia da autocomposição pareça boa, pelas 

pautas éticas do advogado sua adoção nunca se torna uma 

prioridade. 

A autora ainda destaca que deve haver uma mudança na ideia de que: 

1. as partes são adversárias e, se um ganhar, o outro deve 

perder; 2. as disputas devem ser resolvidas pela aplicação 

de alguma lei abstrata e geral por um terceiro; 

Para: 

a) todos os envolvidos podem ganhar com a criação de 

uma solução alternativa; b) a disputa é única, não sendo 

necessariamente governada por uma solução pré-definida. 

Logo se vê que a mentalidade posta no processo é bastante oposta a aplicada à 

mediação e à conciliação, adoçada ainda, por Renata Vilela Multedo. 

Convencer as partes a adotarem os meios adequados de solução de conflitos não é 

fácil, mas o profissional deve se esforçar em explanar as vantagens que terá seu 

cliente. Esse esforço deve ser redobrado nos casos em que o contato deve ser 

preservado depois do conflito, notadamente os que envolvem família. 

Antes da sessão conciliatória o advogado deve antecipar ao cliente a dinâmica usada 

nestes meios, para que sejam mais produtivos, e preparar o próprio processo, para 

chegarem na audiência já sabendo o que se pede, as circunstâncias do pedido, os 

legítimos interesses e o direito aplicável, sempre sob a ótica do “ganho mútuo”, 

conforme Tartuce. 



Durante a sessão conciliatória o profissional deve orientar a parte que o consenso é o 

mais importante, devendo-se evitar os xingamentos ou a perda do controle emocional. 

O advogado quando assim o faz, ajuda as partes na conversação e negociação. 

É bem verdade que na fase pré-processual a presença do advogado é dispensada. 

Nesse sentido adverte Rodrigo Mazzei e Bárbara Seccato Ruis Chagas: 

Observe-se, contudo, que na via autocompositiva 

extrajudicial, ... a presença de um profissional do direito 

não configura requisito indispensável para realização do 

procedimento. Não obstante, mesmo nos procedimentos 

não judiciais recomenda-se ... o acompanhamento de tais 

profissionais, pois as partes emitirão vontades e firmarão 

compromissos com consequências jurídicas.  

As palavras dos autores ajudam a demonstrar, que o procedimento pré-processual, 

apesar das suas vantagens, pode trazer consequências não previstas pelas partes 

por desconhecimento do direito. 

Note-se que quando a parte não pode pagar comparece à audiência desassistida. 

Esse aspecto é negativo. Pois o acordo impensado juridicamente – em relação às 

suas consequências - pode ser injusto, o que contradiz o objetivo do procedimento 

que é facilitar o acesso à justiça.  

O projeto OAB Concilia deve ser cada vez mais divulgado pela Ordem, para que os 

advogados façam uso dele. A grande vantagem é que ambas as partes estarão 

acompanhadas de advogado, o que supre, ao nosso ver, o problema da falta de 

assistência nas reclamações pré-processuais, como acontece no CEJUSC. 

Considerações Finais 

Para diminuir o preconceito com os meios estudados os profissionais da advocacia 

devem buscar conhecê-los, seja pela leitura, ou por cursos oferecidos pelos tribunais. 

Ao aclarar a real e valiosa função da conciliação e mediação, a sensação de 

desconforto certamente diminui. 

Nesse sentido também pode colaborar a OAB promovendo cursos através da Escola 

Superior da Advocacia. 



Durante a formação acadêmica, os alunos de direito têm pouco contato com os 

métodos adequados, há faculdades que promovem palestras, cartilhas sobre o tema, 

mas no geral, com pouco destaque na programação de ensino. 

O advogado precisa ampliar seu leque de atuação, deixando de lado a figura daquele 

que representa em juízo apenas, por diversos fatores: celeridade, fidelização etc, e a 

grande concorrência. A busca pelas soluções autocompositivas é uma grande 

oportunidade para isso. 

O processo deve ser entendido como último recurso. De modo que o advogado em 

seu próprio escritório, depois do primeiro contato com o cliente, ofereça como solução 

uma tentativa de composição extrajudicial, deixando a jurisdição para o 

descumprimento do acordo ou inexistência deste. 

Poderá, também, encaminhar seu cliente para os CEJUSC’s, para que ele mesmo 

marque uma audiência de conciliação ou mediação, podendo nesse sentido cobrar 

pela consulta e orientação dada pré ou durante a audiência. 

Caso a parte tenha dificuldade para marcar, poderá oferecer este serviço. E ainda 

cobrar para acompanhar a parte na audiência. Note-se a ampliação de serviços e de 

possibilidades de ganho.  

A forma de cobrar deve ser repensada. Em vez de se pensar exclusivamente nos 

honorários que o processo poderá render, deve o profissional se atentar para a 

cobrança por horas, por audiências, por consultas ou orientação jurídica. 

Essa maneira de cobrar privilegia os meios consensuais, pois evita grandes custos e 

longo tempo de espera. Dessa forma até nas reclamações pré-processuais o 

advogado poderá aumentar seus ganhos.  

O profissional da advocacia deve orientar seus clientes das vantagens dos meios 

consensuais como: rapidez, informalidade, manutenção da imagem, autonomia da 

vontade e a possibilidade da manutenção de relação – por não haver perdedor e 

ganhador. 

A orientação antes da audiência às partes é da maior importância, no sentido de 

entenderem a dinâmica e propósito da conciliação e mediação. Durante a audiência o 

advogado deverá estar atento aos reais interesses a ele apresentados, para que 

olhando para o direito, ajude a construir o acordo. 



Também deve orientar de que o acordo é um título executivo, que se não cumprido, 

tem força para obrigar. Além de que deve ser – o acordo – determinado ou 

determinável, além das demais regras do artigo 104, I, II e III do C.C. 

O advogado precisa deixar de lado a figura daquele que tem como função primordial 

“abrir” e falar em processos. Antes é aquele que tem mais condições de promover a 

paz e a justiça. Por fim, poderá aumentar ganhos e atuação usando dos meios 

adequados de solução de conflitos. 

Verifica-se também a necessidade de se repensar até a petição inicial, de forma que 

seja construtiva, esclarecedora dos fatos, e evite a contenda por si só.   
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