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RESUMO

No Brasil, com o advento da Lei de Mediação e do Novo CPC, a autocomposição passou a ser obrigatória nos procedimentos comum e de família. 
Diante disso, o papel do advogado apresenta-se de fundamental importância, pois, atuará como orientador jurídico do cliente durante a 
mediação judicial, auxiliando-o na tomada de decisão informada. Todavia, considerando as peculiaridades dos métodos consensuais como a 
mediação, para que seja possível a efetivação do mecanismo, principalmente nas ações de família, é necessário que o patrono tenha domínio 
sobre as técnicas autocompositivas, podendo obtê-lo durante a graduação, ou posteriormente através de aprofundamento teórico e da própria 
experiência na militância, pois, embora se constatem avanços na formação jurídico-acadêmica com a inclusão de disciplinas voltadas aos métodos 
adequados de resolução de conflitos na grade curricular dos cursos de Direito do Brasil, ainda é tímida a oferta de conteúdo sobre os mecanismos 
aos futuros juristas, o que certamente influenciará na formação do perfil do advogado de família e, por conseguinte, nos resultados que se 
pretendem obter através da autocomposição judicial. Neste contexto, considerando o descrédito com os métodos consensuais de resolução de 
conflito, além do despreparo dos profissionais do Direito com relação às técnicas autocompositivas, eis a razão de ser do presente trabalho, 
tendo como objetivo geral: analisar o perfil do advogado que atua na área de família na cidade de Pacatuba-Ce, bem como o comportamento 
deste na audiência de mediação e conciliação. Será ainda composto pelos seguintes objetivos específicos: a) identificar os fatores que 
impulsionam o advogado a participar dos métodos autocompositivos, bem como as causas de sua possível rejeição a essa prática; b) indicar os 
benefícios da atuação do advogado qualificado e predisposto ao acordo na audiência de mediação e conciliação. A metodologia utilizada será a 
quantitativa, por meio da aplicação de questionários de forma incidental, mediante inclusão aleatória de advogados no fórum da comarca de 
Pacatuba-Ceará-Brasil. Logo após os dados serão analisados conforme a técnica de Bardin. Considerando que este trabalho importará pesquisa 
com seres humanos, fora submetido ao parecer do comitê de ética após registro na Plataforma Brasil. No entanto, com relação ao conteúdo 
bibliográfico, o mesmo será composto das discussões das seguintes temáticas: conceituando mediação; evolução histórica da mediação no Brasil; 
modalidades de composição de conflitos de interesses; a distinção entre mediação e conciliação. O presente trabalho encontra-se ainda na fase 
da pesquisa de campo, de modo que não é possível ainda apresentar um resulto definitivo do mesmo. Assim sendo, espera-se que esse estudo 
contribua para a Ciência do Direito e possa com base nos princípios democrático e da cooperação incentivar a participação das partes na 
resolução dos seus próprios litígios e desafogar o Judiciário, proporcionado assim uma tutela justa e tempestiva.
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