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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
PROVIMENTO NO 893/2OO4

09.11.2004

PROVIMENTO NO 893/2OO4

Autoriza a criagdo e instalageo do Setor de Conciliagdo ou de Mediageo nas Comarcas e Foros.

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no exercicio de suas atribuie6es legais,

CONSIDERANDO o elevado ndmero de feitos que tramitam pelas Unidades Judici6rias do Estado;

CONSIDERANDO a necessidade de disseminar a cultura da conciliaqSo, que propicia maior rapidez na I

conflitos e n5o apenas na solugSo da lide, com resultados sociais expressivos e reflexos sjgnificatavos
nimero de processos judiciais, podendo ser tentada a qualquer tempo, conforme dispde o artigo 125, IV
Processo Civil;

CONSIDERANDO os bons resultados do "Setor de ConciliaEao em Segundo Grau de Jurisdieao do Tribur
instituido, em car6ter experimental, pelo Provimento CSM no 783/2002, e, em definitivo, pelo Provrr
843/2004:

CONSIDERANDO os precedentes do "Setor Experimental de ConciliagSo no F6rum loeo Mendes Jr.",
Provimento CSM no 79612003; "Setor Experimental de ConciljaeSo de Familia no Foro Regional S

instituido pelo Provimento CSM no 864/2004; "Projeto Piloto de Mediagao da Vara da Inf6ncia e
Guarulhos", aprovado em sesseo de 19/9/2OO3 do Conselho Superior da Magistratura; "Setor Ex
Mediaqeo na Vara da Familia e Sucessoes da Comarca de Jundiai" e os "Postos de Atendimento e
Juizado Especial Civel da Comarca de Campinas, em parceria com as Faculdades de Direito", aprovados
Conselho Superior da Magistratura, de 30/A/2004)

CONSIDERANDO as diretrizes do "Projeto de Gerenciamento de Casos" desenvolvido pelo Centrc
Estudos e Pesquisas Judiciais - CEBEPEJ, com a participagAo de magistrados, promotores e advogados, r

sistema de gerenciamento que orienta a conduta do juiz para uma efetiva conduESo dos processos jur
responsabilidade e introduz meios alternativos de solugao dos conflitos, sendo a conciliaqSo ou a mediag:
pilares; a implementageo, com Cxito. desse projeto, nas Comarcas de Patrocinio Paulista e Serr
autorizageo do Conselho Superior da Magistratura - processo G 37 -979/2004 - DEMA;

RESOLVE:

Artigo 1o - Fica autorizada a crlagSo e instalag;o, nas Comarcas e Foros da Capital e do Interior do Es

de ConciliagSo, para as quest6es civeis que versarem sobre direitos patrimoniais disponiveis, questoes (

inf6ncia e juventude.

ParSgrafo fnico - A efetiva instalaq6o e inicio de funcionamento do Setor de ConciliaESo deverSo ser c,

Conselho Su perior da Magistratura.

Artigo 20 - Os magistrados das varas envolvidas com o Setor, da Comarca ou Foro respectivo, esco
coordenador e outro adjunto, responsdveis pela administragSo e bom funcionamento do Setor.

Artigo 30 - PoderSo atuar como conciliadores, volunt6rios e nao remunerados, magistrados, membro:
PJblico e procuradores do Estado, todos aposentados, advogados, estagidrios, psic6logos, assist
professores, profissionais de outras dreas, todos com experi6ncia, reputagSo ilibada e vocaqSo para a cor

http:i/www.tj.sp.gov.br/tribunaljustica,/conselho/provimentos/tjsp_tj,conselho provi... 0812412005
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g 10 - Os conciliadores n5o ter6o vinculo e sua atuagSo n5o acarretar6 despesas para o Tribunal de lusti

5 20 - Os conciliadores atuar;o sob orientagao dos magistrados coordenadores e demais juizes das va
com o Setor, e se submeterSo a atividades e cursos preparat6rios e de reciclagem, a cargo desses juizes
Escola Paulista da Magistratura, do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas JudiciaiS-CEBEPEJ, e de oL
que a tanto se proponham, sem custos para o Tribunal de Justiga.

S 30 - Magistrados da ativa podereo atuar como conciliadores, voluntariamente ou mediante designag
de Justiga, nao havendo impedimento a atuagao de membros do Minist6rio Priblico e procuradores do E:

desde que nao haja incom patibilidade com suas atribuig6es. PoderSo ser nomeados conciliadores c

aposentados do Tribunal de Justiea, bem como os da ativa, em hor6rio e esquema que n5o preju
atribuiE6es normais.

S 40 - Aplicam-se aos conciliadores os motivos de impedimento e suspeigSo previstos em lei para os JUiz
da justiEa.

Artigo 40 - A tentativa de conciliaeao poder6 ocorrer antes do ajuizamento da ageo ou durante o
oualouer fase.

S 10 - Antes do ajuizamento da ag5o, comparecendo o interessado, facultativamente, por si, ou encam
do Juizado Especial Civel, ou do Minist6rio Prjblico na atividade de atendimento ao priblico, o funciondri<
do Setor de Conciliageo ouvird sua reclamageo, sem reduzi-la a termo, emitindo, no ato, carta-c(
contriria, informativa da data, hordrio e local da sessSo de conciliaeao; a carta se16 encaminhada ao del
pr6prio reclamante, ou pelo correio, podendo esse convite ser feito, ainda, por telefone, fax, ou mei(
inica anotaeeo que se fa16 sobre o litigio se refere aos nomes dos litigantes, na pauta de sessdes do Set(

S 20 - Nesta fase pr6-processual, comparecendo as partes i sessSo, obtida a conciliaEao, ser6 redr
assinado pelas partes, devidamente qualificadas, e pelo conciliador. em seguida submetida i homolog
coordenador ou adjunto, ou, no seu rmpedimento momentaneo, por qualquer dos magistrados en
Comarca ou Foro, valendo como titulo executivo judicial; as partes podereo ser assistidas, durant(
conciliagSo e na assinatura do termo de acordo, por seus advogados, constituidos ou nomeados para o al
Piblico serd ouvido nos casos em que deva intervir o Orgeo; serd feito o registro dos acordos, na int
pr6prio do Setor, sem distribuiqao; em caso de neo cumprimento do acordo o interessado poder6 ajuizar
titulo judicial, a ser distribuida livremente a uma das varas civeis, ou de familia, ou da inf6ncia e juvent
a mat6ria versada no titulo executivo; n5o obtida a conciliagAo, o interessado serd orientado quanto ) p

buscar a satisfageo de seu eventual direito na Justiga Comum ou no Juizado Especial.

5 30 - Jd ajuizada a ag6o, ficar6 a crit6rio do juiz do feito, a qualquer tempo, inclusive na fase do artigo
de Processo Civil, determinar, por despacho, o encaminhamento dos autos ao Setor de ConciliaEeo, visar
de solugSo amig6vel do litigio; recomenda-se faze-lo, preferencialmente, ap6s o recebimento da
determinando a citaeSo do r6u e sua intimaqSo, por mandado ou carta, para comparecimento e audien(
Conciliaeao, constando do mandado ou carta que o prazo para apresentagSo da resposta comegard a f
data da audiancia se, por algum motivo, nao for obtida a conciliageo; para a audiencia sereo intimado
advogados das partes. pela imprensa.

S 40 - Nesta fase processual, comparecendo as partes e sessSo, obtida a conciliagSo serA r€duzida a t(
pelas partes, advogados e conciliador, ouvido o Ministerio P0blico nas hipoteses em que deva atu.
homologada pelo juiz do processo ou, no seu impedimento momentaneo, por outro Magistrado de L

envolvidas com o Setor; a homologagao dever6 ocorrer logo ap6s a audiencia, intimando-se as partes 
I

obtida a conciliagSo, o que constard do termo, os autos retorna16o ao respectivo Oficio Judicia
prosseguimento; a requerimento de ambas as partes, poderd o setor redesignar a sessSo dentr(
subseqLlentes.

S 50 - PoderSo ser convocados para a sess6o de conciliageo, a crit6rio do conciliador e com a concord6n
profissionais de outras dreas, como m6dicos, engenheiros. contadores. mec6nicos, funileiros, avaliad
apenas no intuito de, com neutralidade, esclarecer as partes sobre questdes t6cnicas controvertidas e a
com a solugdo amigdvel do litigio, proibida a utilizaESo desses esclarecimentos como prova no processo.

S 60 - A pauta de audiCncias do Setor de ConciliagSo se16 independente em relagSo i pauta do luizo,
audiencias de conciliagSo em prazo n5o superior a 30 dias da reclamagSo ou do recebimento dos autos n(
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S 70 - O encaminhamento dos casos ao Setor de ConciliagSo neo prejudica a atuagSo do juiz do proces!
solugao consensual ou a realizagao de outras formas de conciliageo ou de mediag6o.

Artigo 5o - O Setor de Conciliag6o poderd ser divldido em Setor de ConciliaEeo da Familia, Inf6ncia
Setor de ConciliagSo Civel, com conciliadores e pautas de audiCncias pr6prias. PoderSo colaborar, comc
no Setor de Conciliagao da Familia, Infencia e Juventude, a16m de outros profissionais, os psic6logos e
sociais do juizo.

Artigo 60 - O Setor de Conciliagao funciona16 nas depend€ncias do F6rum, devendo o juiz diretor (

espago fisico, viSvel a celebragao de convenios com Universidades. Escolas ou Entidades afins pari
estrutura fisica, equipamentos e pessoal para a instalagao e funcionamento do Setor de Conciliag6o, serr
Tribunal de Justiga, dependendo a celebraESo desses convenios, de autorizageo da Presidencia do Tribuni

E 10 - Os oficios judiciais da Comarca ou Foro em que instalado disponibilizarao seus funcionSrios pa
setor de conciliagao, podendo adotar sistema de rodizio entre os funciondrios.

5 20 - O movimento do Setor de ConciliagSo serd controlado pelo juiz coordenador, de modo a compata
respectiva estrutura material e funcional, podendo, justificada e criteriosamente, limitar o recebiment(
das varas, para n5o comprometer a eficiencia do atendimento no Setor.

Artigo 70 - O Setor de ConciliaE6o, sob responsabilidade do juiz coordenador, fard o controle estal
atividades, anotando a quantidade de casos atendidos, audi6ncias realizadas, conciliag6es obtidas, i
realizadas, motivo da neo realizagao das audiencias, prazo da pauta de audiCncias, percentual de conci
em relaqSo aos casos atendidos, percentual de conciliagoes obtidas em relag6o is audiencias realizada:
dados relevantes; esses dados serSo separados, por assunto: civel, familia, inf6ncia e juventude, e por cr

S 1o - A Corregedoria Geral da Justiea providenciard para a insergao das estatisticas do Setor de
movimento judicierio do Estado.

S 20 - A Assessoria de Inform5tica do Tribunal providenciarS para que o gerenciamento do Setor de C
inserido no sistema informatizado.

5 30 - Os dados estatisticos do Setor de Conciliagao poderao ser fornecidos ao Centro Brasileiro
Pesquisas Judiciais-CEBEPEJ, e a outras entidades que demonstrarem interesse, mediante solicitagao, t
dos resultados e formulageo de propostas para constante aperfeigoamento do sistema, sem custos pari
Justiga.

Artigo 8o - O conciliador, as partes e seus advogados ficam submetidos i clSusula de confidenciali(
guardar sigilo a respeito do que for dito, exibido ou debatido na sessao, nao sendo tais ocorrCncias con
outros fins que n5o os da tentativa de conciliagSo.

Artigo 90 - Aplicam-se e mediageo, no que for pertinente, as regras dos dispositivos anteriores, relatav
Conciliaceo.

Artigo 10 - Este provimento entrarS em vigor na data de sua publicageo, reafirmada a vigCnci
compativel, dos provimentos e atos anteriores que, especificamente, instituiram Setores de Con(
Med iac6o.

S5o Paulo, 28 de outubro de 2004.

LUIZ ELIAS TAMBARA
Presidente do Tribunal de Justica

MOHAMED AMARO
Vice-Presidente do Tribunal de Justica
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]OSE MARIO ANTONIO CARDINALE
Correoedor Geral da lustica

As informae6es contidas no Portal do TJISP n5o tem efeito legal. A contagem dos prazos somente € vdlida a partir da
publicagSo no Didrio Oficial do Estado de Sao Paulo - Poder Judaciiirio - Tribunal de Justiea.
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ADVOGADO - UMA PROFISSAO QUE
DESNECESSARIA

PODE SE TORNAR

menos

Os procedimentos de conciliaqAo previa tornaram-se de grande relevAncia
para a estrutura judiciAria brasileira, em especial apos o advento dos
Juizados Especiais no dmbito da Justiga Estadual (Lei 9.099/95). No
comeeo, a criaqAo das "Pequenas Causasl" causou furor nos meios
juridicos, como um dos novos nichos de mercado a ser explorado pelos
profissionais do direito, j6 que a concorrdncia profissional tornava-se, jA
naquela epoca, acirrada. A celeridade e economia processuais, bem como o
desafogamento do rito ordinario, eram as principais bandeiras dessa
"reforma".

Anos mais tarde, como o tempo e as demandas individuais sdo
implacAveis, a forma de condugAo dos procedimentos legais, o volume
processual progressivo e a atuaQao dos profissionais que se especializaram
em conciliaqS.o previa e mediagdo, nos deparamos com o mesmo quadro de
outrora: o Poder JudiciErrio incapaz de gerenciar quantidade de processos
instaurados, prazos descumpridos e jurisdicionados insatisfeitos.
Resultado: ningu6m acreditava, novamente, na celeridade da justiga.

Veio a Lei Federal 10.259 I Ol , que dispunha sobre a instituiEAo dos
Juizados Especiais no dmbito da Justiga Federal. Com isso, uma parte
significativa de processos especificos foi encaminhada aos setores
especializados para que sua solugAo fosse a mais equdnime e c€lere
possivel. E estamos, novamente, subjugados ao volume de trabalho do
judiciario e sua necessidade premente de gerenciar os conflitos sociais e
dar-lhe pacificagdo, como fungdo precipua da manifestaqao judicante.

Com isso, gostariamos de introduzir esse pequeno estudo sobre o
Provimento n. 893104, expedido pelo Conselho Superior da Magistratura
do estado de Sdo Paulo, que trata da criagdo e instalaqdo do chamado
"Setor de Conciliac6o ou de Mediagdo" nas comarcas e foros do Estado.
Nosso principal objetivo e analisar alguns aspectos puramente formais do
Provimento, jd que nos, profissionais do direito, teremos de nos sujeitar a
essa nova ordem para que possamos dar assist€ncia a nossos clientes; ou
melhor, nos termos do Provimento, talvez nem isso nos seja reservado por
sermos "dispensAveis" em tais procedimentos.

Passemos a analisd-Io, reforqando, contudo, que este pequeno estuda nao
reflete uma posigao pessoal, mas sim, algumas constataeoes de carater
processual e de garantia dos direito das partes envolvidas. Para facilitar o

I Nome popular muito utilizado nas Comarcas para designar o Juizado Especial Civel.



entendimento aqui esposado, distribuiremos nossa analise em topicos
especificos, sobre cada uma das vertentes que, a nosso ver, merecem
atenQao do advogado, ja que seu oficio encontra-se deveras subjugado caso
o rito permanega da forma como foi provido.

Esclarecemos ainda que, nossa opinido, ndo tem outra fungdo, senao a
acad€mica e analitica, nd.o expressando em momento algum, conflito,
critica ou ataque politico-partidario A classe dos magistrados, da qual
temos na mais alta consideragdo os aplicadores do direito ao caso
concreto, bem como entendemos a relevdncia da atividade publica que
desenvolvem. Passemos a analisar nossa proposiqao.

Do Proieto de Gerenciamento de Casos

O chamado "Projeto de Gerenciamento de casos" foi desenvolvido pelo
Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais - Cebepej, e tem como
funqAo principal, otimizar o tratamento dos processos judiciais, de forma a
envolver o magistrado diretamente com os casos que ira julgar. Deixemos
claro que em momento algum estamos analisando a efetividade, efici€ncia
ou eficdcia do projeto, de modo que, utilizaremos sua mengao nos mesmos
moldes que the lbi o Provimento objeto de nossa analise.

Segundo Valeria Ferioli Lagrasta2 " Vislumbra-se entAo, a necessidade de
modificor a mentalidade dos juizes e demais lidadores do Direito, deixando
de lodo a "anltura da sentenga", que r.os € incutida desde os bancos
uniuersitdrios, para nos aproximarmos de uma "anltura da pacificagao",
conforme ensina com sabedoria o Professor Kazto Watanabe".

E essa, portanto, a essdncia desse projeto que foi experimentalmente
instalado em algumas comarcas mencionadas no Provimento 893/04. Com
base nos resultados apresentados em tais comarcas, o Conselho Superior
da Magistratura resolveu baixar as determinagoes para que sejam
aplicadas em todo o estado como forma de acelerar a prestaqAo
jurisdicional, sem contudo, intervir efetivamente no procedimento, como
em seguida demonstraremos.

Das mat6rias itas ao Setor de Conciliacdo

O artigo primeiro do Provimento determina que o procedimento a1i

discriminado poderd ser aplicado a quest6es civeis que versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, quest6es de familia e da inlhncia e
juventude. E aqui efetivamente iniciamos nossa anAlise critica das
disposiqdes provimentais.

r Artigo publicado em lft-tuj4\!!.sp!I.alg.b!5!1!ltll@ - data dc

24/01/05. O Proieto dc Cerenciamento do Processo. Escola Paulista da Masistratura



Com relaEd.o a materia objeto da conciliagdo ou da mediqao, aquela relativa
a direitos patrimoniais disponiveis ndo nos parece novidade, tampouco
prejudicial, ate mesmo pela experi€ncia jA acumulada pela Lei 9 .O99 195 e
pela Lei 1O.259 lOl.

Contudo, no que tange as quest6es de familia, gostariamos de tecer
algumas considerag6es. Primeiramente, ressaltamos que as quest6es de
familia sao, por sua natureza juridica, sujeitas a publicidade restrita de
seus atos, jd que envolvem problemas ligados a intimidade e vida privada
das pessoas. Nesse especial, o Provimento peca por ndo prever em
momento algum que o sigilo das quest6es devera ser preservado sob pena
de se aplicar as penalidades cabiveis caso sejam desrespeitadas. O unico
profissional que pode preservar essa individualidade das partes e, sem
duvida, o advogado.

E essa questao se agrava, a nosso ver, quando, em seu artigo terceiro, o
Provimento determina que poderdo atuar como conciliadores, al6m de
magistrados, membros do ministerio publico e procuradores do Estado,
todos aposentados, advogados, estagiS.rios, psic6logos, assistentes
sociais, professores, profissionais de outras 6reas, todos com
experiGncia, reputagao ilibada e vocagio para a conciliagSo.

Como se v€, temos dois novos problemas procedimentais. Primeiro: a
privacidade das partes fica sujeita ds pessoas que nAo possuem formaqAo
juridica, tampouco est6o vinculadas ao juizo para que tenham consci€ncia
da relevAncia e sensibilidade dos temas tratados nesta seara juridica.
Segundo: a mengS.o relativa d experi€ncia, reputaqAo ilibada e vocaqd.o
para a conciliaqdo.

Da forma como esta disposto no Provimento, esses critdrios se mostram
totalmente subjetivos e sem criterios mensuraveis que garantam as partes,
o devido processo legal relativo A conciliaqdo ou mediagAo a que estao
sujeitos. Contudo, desde que tais procedimentos fossem acompanhados
pelo advogado, entenderiamos como suprida a car€ncia do conhecimento
especifico, jd que o assistido seria devidamente orientado por seu patrono,
independente do encaminhamento dado pelos conciliadores.

Ressaltamos, por redundAncia, que em momento algum estamos avaliando
a capacidade dos profissionais mencionados no Provimento, mas sim,
somente o prisma da formaqAo juridica direcionada, a que estAo sujeitos
advogados, promotores e magistrados.

Alem disso, repisem-se por necessidade, os criterios nos parecem
demasiados discriciondrios, ja que a nomeaqS.o dos conciliadores e feita
pelo magistrado competente para analisar as mat6rias sujeitas ao Setor de



Conciliagao, nos termos do pardgrafo segundo do artigo terceiro.
Gostariamos de consignar ainda a nat.ureza do ato administrativo de
nomeaqdo praticado pelo juiz.

Conforme reza a legislaqao pAtria, todo ato administrativo deve ser
vinculado e sujeito aos principios gerais da administraqao publica. O
magistrado, em sua fungdo de administrador do cart6rio, deve tambem
estar sujeito a tais regras. Este ato que emana do judiciErrio enquanto
administrador, tem de atender aos criterios determinados pela lei e a ela
ser restrito, sob pena de se extravasar o campo da legalidade e
comprometer a fungd.o social do estado na prestagdo jurisdicional,
sujeitando o jurisdicionado b. discricionariedade pessoal do magistrado, o
que sem duvida deve ser repudiado.

Ademais, o Provimento ndo especifica quais as mat6rias relativas ao direito
de familia, estdo sujeitas ao Setor de Conciliagao, de modo que, ao que
parece, qualquer questio relativa i seara de familia podera ser
solucionada atrav6s da conciliagdo ou mediageo, sem a presenga de
advogado, sem restrig6es i publicidade e sem restrig6es quanto i
materia objeto da lide. Para nos isso carece de preced€ncia lega1, j5L que,
como esposado acima, a natlureza juridica desse ramo do direito por si so
demanda tratamento diferenciado.

Jd no que tange ds quest6es da inlincia e juventude, outra sorte ndo
merece nossa analise, sen5.o tecer outras criticas acerca do procedimento.
A natureza juridica dos direitos da crianga e adolescente, em especial as
que tratam da adoqS.o e da guarda, a nosso ver nAo pode ser objeto de
conciliaqAo ou mediagS.o, posto que a avaliaqdo das condig6es psicosociais
do menor e da familia devem ser valoradas por profissional que tenha sua
formaqAo direcionada a isso, quais sejam, magistrados, advogados e
promotores.

Ademais, ndo consta do Provimento a obrigatoriedade da participagAo do
Minist€rio Publico nas aE6es que envolvam direitos relativos a crianEa e ao
adolescente, o que para nos, viola dispositivos constitucionais e garantias
fundamentais. Entendemos que ao menos o Conselho Tutelar deveria ser
chamado a integrar a estrutura do Setor de Conciliagd.o da infdncia e
juventude como forma de garantia fundamental ao atendimento dos
direitos minimos da crianea e adolescente.

NAo podemos nos esquecer, ainda, das mat6rias previstas e reservadas
pela Lei 9 .O99 195 e pela Lei 1O.259 I 01 .

ALei9.O99 195 disp6e expressamente, as mat€rias que serAo objeto de sua
deliberaqdo (artigo terceiro) bem como aquelas a que se veda a conciliaqdo
(pardgrafo segundo do artigo terceiro). Alem disso, uma ressalva



importantissima refere-se ao teto valorativo das ag6es sujeitas a este
procedimento . AG 20 salArios-minimos, pode o postulante abdicar da
presenea do advogado, desde que a parte contraria tamb6m ndo o tenha.
Para causas acima de 20 ate 40 salArios, € obrigat6ria a presenga do
profissional do direito.

Ora, nos termos do Provimento, n6o existe teto, n6.o existe limite, nao
existe valor minimo ou maximo para as causas se sujeitarem ao
procedimento conciliatorio. Para nos, isso atenta contra a propria profissAo
do advogado, jd que seus conhecimentos especificos e especiais tornam-se
meramente acessorios, o que ndo procede, nos termos da propria
ConstituiEao da Republica, em seu artigo 133, atribuindo a nos, fungAo
indispensdvel A administraEao da Justiga. Por que motivos nos estdo
usurpando essa prerroga tiva?

Jd a Lei 10.259 lOI, igualmente, determina um teto mAximo para as
causas sujeitas ao seu procedimento, qual seja, 60 saldrios minimos. Da
mesma forma e a titulo de informagAo, sendo este na esfera federal,
entendemos que a prud€ncia recomendaria a estipulagS.o de valores
minimos e m6ximos para as acusas sujeitas ao procedimento disposto no
Provimento, ate porque, sua natureza juridica e regulamentar, e nao
legislativa. O que a lei ndo restringe ou determina, nao cabe ao interprete
rest ringi-la ou amplia-la.

Dessa forma, no que tange as matdrias objeto do Setor de ConciliaqS.o, nao
podemos concordar com a orientagdo adotada pelo Procedimento, pelos
seguintes aspectos:

a) a seara de familia n5.o pode estar sujeita d conciliagdo ou mediaqdo
sem a presenQa obrigat6ria do advogado, alem da garantra

\-,

constitucional disposta no artigo 5o., inciso LX;
a seara da infAncia e juventude tambdm nao poderia estar sujeita a
tais procedimentos, de forma ainda mais contundente, jA que
estamos tratando de direito relativos a crianga e ao adolescente, que
sao pessoas em formaqAo e necessitam de assist€ncia de advogados
para que sejam preservados seus direitos e os de sua familia,
quando for o caso;
a discricionariedade para a nomeagAo de outros profissionais de
outras areas para atuarem como conciliadores ao nosso ver fere a
flatureza juridica do ato, pois, nd.o devemos sujeitar d deliberagao
popular quest6es pe rtinentes d. intimidade do ser humano,
tampouco aquelas relativas ao lar e a vida conjugal, sob pena de se
banalizar a vida privada e a propria estrutura social em que vivemos;
a inexist€ncia de disposigao clara quanto aos criterios de nomeagdo
dos conciliadores nos parece por demais aberta, podendo ensejar
nomeagdes tendenciosas, jA que os criterios de avaliagdo sdo

b)

d)



totalmente subjetivos e sujeitos 2r. fundamentaqAo daquele que
nomeia, portanto, do proprio magistrado;

e) a inexist€ncia de limites mdximos para causas sujeitas a tal
procedimento tambem nos parece formalmente irregular, ja que, se
as leis que tratam da forma de conciljacdro e mediagdo no pais
trazem em seu bojo a ess€ncia da materia mAxima que pode ser
submetida a uma conciliaqdo sem maiores prejuizos para as partes.
AIem disso, nos termos da Constituiqdo Federal, artigo 5o., incisos
XXXIV, letra "a", XXXV, LIV e LV, ndo poderAo ser privados da
apreciaqAo do poder judicidrio, lesdo ou ameaea a direito, bem como
a todos e garantido o devido processo legal, seja em que materia for e

em que termos se deva dispor a aqdo.

t-
I Da Forma e do Procedimento

Do prrmerro

O artigo quarto do mencionado Provimento, em seu parAgrafo primeiro,
disp6e acerca do procedimento inicial a que estard sujeito o jurisdicionado
que se dirigir ao Setor de ConciliacAo. Para que possamos analisar o que
entendemos relevante, necessaria se faz a transcriqdo do paragrafo, com os
grifos que dardo subsidio a nossa analise:

"S I ". - Antes do ajuizamento da agdo, comparecendo o interessado,
facultatiuamente, por si, ou encamlnho,do qtrqvGs do Juizado Especlal
Ciael, ou do Ministdrio Publico na atiuidade de atendimento ao publico, o

funciondio ou aoluntdrio do Setor de Conciliagao outira sua reclamagdo,
sem reduzi-la a terrrto, emitindo, no ato, carta-convite d porte contrdia,
informatiua da data, hordrio e local da sessdo de conciliagdo; o carta sera
encaminhada ao destinatario, pelo pr6prio reclamante, ou pelo correlo,
podendo esse convite ser feito, ainda, por telefone, fax, ou meio
eletr6nico; a unica anotagdo que se fara sobre o littgio se refere aos nomes
dos litigantes, na pauta de sess6es do Setor."

Trataremos, portanto, cada uma das ressalvas que fizemos.

Quanto ao encaminhamento atraves do Juizado Especial Civel,
entendemos aqui que esta ocorrendo uma usurpagS.o de compet€ncia, ou
melhor, uma transfer€ncia de obrigagdo legal de prestar assist€ncia
jurisdicional. ALei9.O99 195 ndo disp6s acerca do "encaminhamento" dos
casos a ela sujeitas para outros Setores. Como entdo, poder6.o os
funcionS.rios do Juizado proceder a essa "omissAo" no tratamento dos
casos oue the sdo encaminhados oelo iurisdicionado?



Ja no que tange ao voluntArio do Setor de conciliaEdo, o qual ouvird a
reclamag6o do jurisdicionado, entendemos que ocorre total ilegalidade
nesse procedimento. A fungAo do Poder Judici6rio n6.o e simplesmente
"ouvir" o que tem a drzer o suplicante, mas sim, prestar-lhe assist€ncia na
lide que lhe aflige. Ademais, o criterio de admissibilidade daquele que
simplesmente "ouve" alguem e ndo reduz a termo, abre espago para que
ndo existam quaisquer provas acerca do que foi pleiteado, ou mesmo do
que foi dito pelo reclamante.

Gostariamos de ressalta tambem, que nAo concordamos com a
terminologia adotada de "reclamante" , jEL que esta se mostra mais
apropriada d Justiga do Trabalho e ndo aos procedimentos civeis.

E sabido que a grande parcela da populaqAo que serA encaminhada a
esses Setores de ConciliagAo, sao exatamente aquelas mais carentes e

menos esclarecidas, de modo que ficaria o "dito pelo ndo dito", figura
juridica n6o prevista em nosso ordenamento e que fere, frontalmente
principios constitucionais de direito de acesso ao Poder JudiciArio. Nem
mesmo o Inqu6rito Po1icia1, que e uma fase inquisitoria e nAo esta sujeita
ao controle jurisdicional direto, dispensa a redueao a termo dos fatos e

declaraq6es. Qual a fundamentaedo para que o Setor de Conciliaqao possa
faz€-\o, sem prejuizo ao jurisdicionado?

Dando prosseguimento, menciona ainda que apos essa oitiva, serA
encaminhada carta-convite para a parte contraria. Alias, o
encaminhamento poderA ser feito pelo proprio "reclamante". Ora, por que
motivo entao devera motivar-se o jurisdicionado a procurar o Setor de
Conciliagdo de sua cidade, se ele mesmo poderia fazer uma carta de
solicitaqAo a parte contraria, "pedindo" que este resolva o pend€ncra
existente entre eles?

E mais que isso: se entendermos essa faculdade na seara de familia e

infAncia e juventude, consegue o leitor imaginar a extensao da
informalidade em procedimento que deveriam, por lei, ter forma propria e

proteqAo judicial? Acrescente-se ainda, que o disposto no artigo 160 do
CPC soa violado neste especial.

Alem disso, o Provimento deixa claro que essa correspond€ncia e um
simples convite, de modo que n6o cria obrigaqdo, nem vincula a parte
contraria ao comparecimento para a audi€ncia. O Codigo de Processo Civil
nAo prev€, no ro1 do artigo 213 e seguinte, que trata das citag6es e
intimagdes, essa modalidade de ato sem que sejam atendidas as
disposig6es legais que regulam a mat6ria.

Por fim, o mencionado paragrafo afirma que esse "convite" poderdr ser feito
via telefone, fax ou correio eletrdnico. Pois bem, caso o voluntArio, que



nada reduziu a termo e nada comprova que aquilo que o reclamante lhe
disse € a mesma coisa que ele dirA ao reclamado, tampouco existe
qualquer documentaqdo que comprove que ele telefonou, enviou o fax da
cata-convite ou que enviou o e-mail, que garantia juridica tem o
reclamante daquilo que foi pleitear? Qual o controle que sera apresentado
para fins de garantia processual para a pratica desses atos? Qual a
responsabilidade do voluntdrio pelo envio errdneo da informagS.o, seja via
fax ou para um correio eletr6nico invalido? O Provimento nao previu
nenhuma destas variantes que, sem duvida, ensejam nulidades arguiveis
ncla q na rfeq

Continuando a elencar o procedimento, no parAgrafo segundo do mesmo
artigo quarto, o Provimento instrui que as partes poderio ser assistidas
por seus advogados. Contudo, entendemos ser totalmente irregular essa
disposiqdo, jd que, conforme jd esclarecemos em item anterior, o advogado
e essencial para o deslinde juridico, nos termos da ConstituiqAo, alem da
inexist€ncia de criterios de valoragS.o das causas para ensejar eventuais
"dispensas" da presenga do dito profissional. E aqui entendemos estar o
cerne mais grave do provimento: ele retira do advogado a prerrogativa que
lhe foi concedida pela ConstituiqAo e pelo Estatuto da Advocacia, em
detrimento de uma transaqSo das partes, que inclusive podem vir a ser
orientadas a nao contratar advosados como forma de economia de
despesas.

Isso, diretamente, afeta o mercado de profissionais, em especial aqueles
que atuam de forma aut6noma. NAo existe restriqdo no provimento, quanto
a natureza juridica das pessoas que poderAo dele se beneficiar. Em tese,
tanto pessoas fisicas ou juridicas podem estar sujeitas a estes
procedimentos, sem qualquer assist€ncia profissional. Mais adiante,
trataremos de uma outra disposigdo do Provimento que afeta diretamente
a atuagS.o do advogado enquanto procurador da causa.

Importante constar, antes de passarmos ao proximo t6pico, que, caso reste
infrutifera a conciliagd.o, o reclamante serA orientado a buscar seu direito
na Justiqa Comum ou no Juizado Especial. Ou seja: criou-se mais um
entrave para que o jurisdicionado seja efetivamente atendido por aqueles
que, por direito, deveriam the amparar, e n6"o simplesmente tentar
negociar uma querela que sera postergada ainda por mais tempo em
tramites intermindveis de um Setor a outro. E olhe que nao estamos ainda
avaliando as quest6es relativas ao descumprimento dos acordos
homologados, que n6o sdo objeto de nosso estudo.

Do



Do terceiro

Nesse ponto, o Provimento dispoe que:

.S 3". - Ja ajuizada a agdo, ficara d cfiterio do juiz do Jeito, a qualquer
tempo, inclusive na fase do art, 331 do C6digo de Processo Citil,
detertninar, por despacho, o encaminhamento dos autos ao Setor de
Conciliagdo, ... (... )"

Como se pode extrair do texto, a discricionariedade do magistrado e

praticamente absoluta, jd que, a seu exclusivo criterio, este poderA
encaminhar autos aos quais entenda, singularmente, cabiveis ao Setor de
ConciliaEao.

Ora, mas qual a garantia que os litigantes em um processo pelo rito
ordinArio, terao, caso ndo queiram que seus autos sejam remetidos a esse
procedimento "ultra-sumarissimo"? Alem disso, sendo encaminhada a
aqdo para o Setor de Conciliaqd.o, o que garante que os litigantes manterao
seus advogados contratados anteriormente para dar continuidade ?r

causa?

Por uma interpretaQao err6nea, poderS.o acabar revogando os mandatos
concedidos, com a ilusoria id€ia de que ndo mais precisam de profissionais
para assisti-los, jA que foram encaminhados ao procedimento que resolve
de forma mais barata o litigio. E mais. Os advogados poderdo ter seus
contratos de honor6rrios simplesmente descumpridos ou revogados, ate
porque, como por diversas vezes mencionado, nAo ha teto de valor para
que uma causa seja dirimida pelo Setor de Conciliagdo. E essa realidade
alem de grave, e assustadora para os mais de 150.000 profissionais
habilitados oela OAB no Estado de Sdo Paulo.

Neste paragrafo, a disposiEao final dele merece nossa atengdo. Determina
que o juiz poderA chamar a audi€ncia de conciliagdo, para esclarecimento
das partes, outros profissionais que, com neutralidade, possam esclarecer
quest6es especificas da lide, desde que as partes concordem. Contudo, faz
a ressalva de que tais esclarecimentos nio poderdo ser utilizados como
prova no processo. Ora, a finalidade esclarecedora, se nAo pode ser
utilizada como prova, ter5. somente caracteristica de persuasao para as
partes- Contudo, a C6digo de Processo e a Constituiqao somente vedam a
utilizaEdo de provas obtidas por meios ilicitos, o que a nosso ver, ndo e o
caso e, portanto, sdo aplicdLveis ao processo.

Do



Do do sexto

Este pardgrafo por si so, nos assusta pela disposiqd.o mandamental.
Dispoe, em sua parte final o quanto segue:

"S 2". - O mouimento do Setor de Conciliagdo serd. controlado pelo juiz
coordenador, de modo a compatibilizd-lo com a respectiua estruh)ra material
e funcional, podendo, justificada e crtterlosamente, limitar o
recebimento de processos das uaras, para ndo comprometer a efici€ncta
do atendimento do Setor."

Assim, temos mais uma vez a discricionariedade do ato administrativo
sobrepondo-se a Lei, e nesse caso, A Constituigdo. Para que possamos ter
consci€ncia do que poderEr gerar isso no dia a dia das repartiq6es
judiciarias, imaginemos que o Juizado Especial encaminhou determinada
pessoa ao Setor de Conciliag5.o. Chegando 14, e de acordo com os crit6rios
determinados pelo juiz (e que em cada Comarca poderd ser um criterio
diferente) a reclamagdo dele ndo poderA ser atendida. Ele 6 entdo
novamente encaminhado ao Juizado, que diz ndo poder atender sua
demanda tamb6m, pois a causa dele termo de ser encaminhada ao Setor.
Enfim, o jurisdicionado continua sem resolver sua questao, sem amparo
legal que garanta a ele o acesso irrestrito a essa "facilidade" procedimental.

Conclusdo

Tendo em vista todos os itens e fundamentos trazidos nesse singelo
trabalho, ressaltamos a importdncia do envolvimento da classe dos
advogados no sentido de vermos a reformulaqdo do mencionado
Provimento, para moldes que possam, efetivamente, atender ao verdadeiro
escopo do Projeto de Gerenciamento de Casos. Nas palavras da estudiosa
Valeria Lagrasta:

"Concluindo, tendo o juiz, em suas mdos, o controle efetiuo dos processos,
participando atiua e pessoalmente de todos os seus atos, al6m de euitar que
o prazo de duraqao dos mesmos seja superior ao necessario, tem melhores
condig6es de aproximar as partes, aumentando a possibilidade de obtenpao
de acordos, o que leua d pacificagdo dos conflitos e ao consequente
afastamento da morosidade da Justiga."

A advocacia € partid6.ria e fomentadora da agilizagao dos procedimentos,
para que a prestaqao jurisdicional seja cada vez mais efetiva aos tutelados.
Contudo, se for mantido como estA, o mencionado Provimento 893 / 04
trarA efetivos prejuizos, tanto para as partes, quanto para advogados, que
serAo diretamente afetados pela simples desconsideragao de sua
essencialidade A manutenEdo correta, efetiva e equilibrada JUSTIQA!
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$ 1o - (l,:nli;3ici.;rl,.1i--i u i i ! l € i .- 5 r .1 ,-i i-J

6ii,rt;lttt'tllte, e: !L;il rir i!!dLiL) ,:Lr,tt,ts OC' Jull,.-oi'i,)

i.:1.r,::,*i;rl c,ivei (-,u pcl,,r t4ir'ii:jter i Pttl.;irlr-r iirJ

.:rli'. i,,ilijC ,Ji Ltv;tdrrir;:;,!,Lr ,J L, t-tll-)li(:(r, r, fL..JrCii)Tlat'i.t

f u v,oluntiii'|o d i,'' litiLer cJi: {-ioirtilirr!,Brl,r {-{-)lit':i ,J :Lr,:l

r *cl.tirrt,Ft,ir.;, 5+n'r t-,i,rdr jzi-!i1 ,r tr-:t"ltr{t, l:l'rllilr!(lrlJ lru
.1tr-,, iartn-.-ot:..,ite .= i!- i-ie iDtltr ,irid, irrfulrr.retiv.= iJa

$at"r, hrir.ir:c', ,: i':,t;! 'j: :ir:gg.i,.l dr: r-r.ilrrili..r!i+,

iacultado, 3ii1cl.:. a f{j,licitarjS.r i:,or fieic '=j'r

ai] P.(.:]:.,ctl tJ n t!-) l(jg,,lli

S J'" A 1-'rlti, jrl::!ir ti'Ji,.lrltlllll'-ii..td dlJ

r,ii:slirii:L;rriu, g.t*lu IJr,jlf.rlu Tst-ldlrldllt.e, r-lli ptsrli;'

i.jLtfrci('), pr.rdon,J,;' i."554 c,;rr!itc 5cl' tcltfr, 0llldir ' ilc'l'

l,a lirf(,r l'l|.', f,il;*:. rru rtrcir, ei--f r'itrii:r,,. A itlica ^n]ia'4Q
,,jUr lrr frl rd l,rLrre i ;iL;t'') i il+t e .$c iloi lirl!', ,ri: !i .;t
i,l-iq.j ii-.::', rli! it;,,!lirl r-it 5t:'-:'i,rel di, ll+t.ur;

$ 3" EcrJ frjilt:i ,-r r':)gi'-itrJ dc.ii ill.l-)TdLrj-], frJ

irrltqru, (:rt] livtr-r i]|l.'!rl.;n <lt.r St-ri'rr, 
"-;=lll

il'itfihuiq,)Al

$ 4" - l'Jii,, i-,i,'i i'-l. r :, ,'Qrr(iiiil(A'i, (3c frar tt\':

ie' Ll f.r tl l*ll:l:iir-q ','l'i.-rfiti i pOi:l;!bllidild'-' '''lil briti-lr
ar :idii5f i,ir\o 'Jt c,'=r ,tu+! di!ilti.! perarrte a lu:!'ito
i'gf,,r-rn-l Ott J r,: izi: il c Lr;p,:-i.rl;

$ 5n - Des,-ill,tt:i lit ii ac.'lr'iC), o irlttf'r5i'eL1{'

i).,-rij€i'a flJtll::sr 1r ';;':ll1r,!i; d.: Iilt-rii-' ir"ir-Ji' icrl, c-r ''-s:t

r jij,Ir',l.rr.jirJF I i i r'r'j r-i1e Ir l.i: a llr'fla Cfi5 \t ilt-i;rr

rlJi



CClnlp';lcnte5, ,-tOnfctrrre it F-r3t*r ia vc!i€lLld ,r(J tit,-tjL,
eli e.: u tt /f);

Art. So - J+ cjui:ada a aiar, {ii-.arri e (rltf:flo,lo
ilrir qL,E ll|c5iclC u feitc, a qUalqUer terir;;U,
r11{luslVti n0 f;}s(j .ciu ar iig,_i f _l1 dO Odr..llgO rJe
Fri-rceEsci Ci,,,iir d1e tr-tl lltirja,r / !,ur deSi,r6q;;16, O

Cnc.lrrinhiln.1,.:tit,J ,lr.;:r cutiJ:t &g1 Se['r. de
CtJrl r'iliil Ello, vlsDrrdo
$n ri,:tti'.,e1 cl ,r litigiu.

g 1r'
r.er..:..1t.a.-."-
F.'ert(.rsrrl,rJl

a +-At r!... - ,-1, .u i-r,,fl(r/a ,Jr_ .rur\lbdu

flgcorrlinfl3 -.-rg p a!,Joqcic ,.lesta
pl efL=r er iLi.llr r terlte, a n,{c ,1

f ccebir'tento Ca prqi;q;- ;ni;ial, detet I r r i r r ,il i r r-i1., o
L;ta!;eo cio '-eu c silJ ict;!tl+;;D, pu. nrciflddd(r OU

tart.;, para cOryl pc r eciment': ir ar.rdi*niio t-rO Srjt!i
de Concitr6r;;ro/ c.:rt]:jla!td+ (iu irrr:lrcj,r,.lrJ or Iarra
qi.jc o prazo parn aprcrcr';i:q39 da Ic,5!_rt.j-itil
corncqard e flr,rir a 06rtir- il;r ilnt;r rji au{JiitrLict :r,1;.

pOr cf rqLtnt fi1Sti1.,()/ Ie\j f{:I ui-'jl.jdc: C r*Urtcili.:l;iir-r,

ti 2o F'arfi ;: aucJi&ircto sgr;1u int.irri.i,;iu$,
t3nlh n'l/ ,rs OdVi":rqi:dLrF tld:; Jr.j,-ti:r).'/ pHl6 intpr.:r,SA
iu fiUlr() t.IieiO dFj 1:4!:),-!i-ii:f,{-:1u *ertrfj.;OtJr: l-tr.rS

Art. 60 - f'la: fa:*: pr o..!i,ur,l uu lll!
!l!!!!t!j,rl, comparec€n6c, a5 parte$ b sesss,:,,
.rirti.to a roniiliaf,:io :e r i c--|+ I.:rintirj.r tr ter /'lfIlL), I
e-<g;rrado pelas p,Jrte:., a,J'.'+gedos e ccnciligclDr-, /
,f uviilr '*r l.,li'ti5tir i'; Pibiir-r, n.:: lrii:uLcs,-::; cirt {-i:-irj \

n€r*rt:.jri;a :;Uu ir)ti f \,-',1.,ir,, n? pr-ipr ia :,cs;ii(r irlr
ar]1 iJois l.jiirs, sc rti,J f,::t' p$:-,;iv=l J Su,it pr rx5Eti(c1, t-,

l'rtirtic,logirda fJUr uirl iiq.;r JLli.Hs diJ5 V,:l r.J -.j

*briingidir$ F+lr) :;crLur'/ cu, nLr iiitptd jrtlr:fitir, lt(-rr

dlrJElLlLrer dc's juir*l ,;itr it!:L:!-':ici.;, rr,3 CLanl0f[0 r] Li

ir,,:.Ji-,.ri-r-;, velenrlrl tcrlj!/ tit'L1lLr tr..er,',lt-ii,/{l l"tLJi(i;rl;



"fi 
1O . F,ealiredrr 3 hu,riuluq.J,r jQ ,_t:, pi_i|tt:;

p re *qe n telj scrAo i rlti {t'i r ri.r :- r i<.: q ue I t: I M:'r r I o dl (J ;

6 24 - trl,)s crbtrla n conciliat3u, o quc
aonstLrr i: do termo, 05 eLrtDS rdtlJ!'frgra[, aro

,'rj5pL';tivo ofirio Ju,-jii.io! para .1or'r'tlirl

C'rDsgeguirTrerttu; O r{iqu,"jiirrr*niu (Je dr'|l-}cj5 (r5
prrte:i, pr:qJerd o 5rt()r' r'ede=!grrar a gLnssA.-.J dL.r'rr.ro

dt,: .l(') d iat lu?tsr:qricni:,:::.

Art. 7o - Po,Jer,iu uer c.Jnvoctd03 !t{)t'it A

i^.-',r..-.,i.r ,-l.. rr'rr,-ili.:r,-ii,-, rt Lt tlur i,_.r dr-J CU e iliOCJ{)r g

corn 0 coftcofo6ncid dd3 pdrtes/ prol'i55iutliit:i tle
{)utrJi ircas/ corrr.-' n-r6dicog, errge nheir s,

c:rnleido{e5, rflecSnicos} funilEir.Jsr dvaliddorc:5,

1-ivirtilogrrl firitirjtcntci.r :oc'c1ls € {)irtro3. epena$ 11o

itituito dcr CcJrn nculr irliri*rle, esLidreLi:r ds pdrte$
sot-.re qLrestoeg Lticnrcas. coct-!-.jvertid.31 e asFirll-t

i:t]lFi;-,irar- cc-rn-: & :aiu'yAr' ai-r-ri.].iucl clU liligie',

Fr");b;da a ut;lize;ic de:-:5*'. e:-rli!.ii-iirtel'{tcs \::rii r1{,

ir rn',? il irO prOCC5a'O,

Art. 8d - A p;'-r u i.:t di-r audie (,:i'35 dcr Sett;t rJe

(li:rr"rr-iliir!iig ;qr i i,rricl.rt:rrrjrrrLe ertt relaqiir-' a Pauta
'i]t .;rri;:o rt 5 oriJ!,ari-ir;i:.r:, tl* r:ot r,:.iii;.1{iiiJ -it'r:]o

t*:.rtrrt*clctl rjrii pr;iJij rr.1iJ :;Llpi:t'i'.ll- B 30 diulr cliJ

rtr;li:r-, r;rqri,.r iLt d{, I ij!:ijLri -rt:l'tl.i-! al(J5 EuLuS lltf EuLtJl ,

,4rt, 90 ^ C cti;;t-niitlJ..llfiellt.r dot; i.::itl':-' ito
Sel'{..,r tle Crlrri.ili.rEJi: tt.it.t prii:jr,r,Jir-d ..r ijr-u.l!;io du

ir.ri;'Jri pr'ocr:t:;(./, ;1J b i.1ir-;i d; !-LrtrliJr:iticiiu do liligiCJ

,--Lr ; ttiriiz-6.riig rl,.: oult i::.: fcl; i':::: .Ji: rr:'rrulliagj,:r ':u
dr rrrcdir$iio.

Artigu 10 - O Seiur rje Ctrlrtiltaq5c, por':lel Jr

:;ci- tiiviclidu i:trt !ctulJe CurlciiiaEJu dd f.rlrlilid,

Irrl'urrr-io e ) r-r r.,ct t Lr.iCe * 3*L'..r; Ce Corir:ilio,;3r', Ci'rcll,
,-.3 ri ; r-2 q r; I I i it ri ,f, r L. f f Fa,Jt,-- .Ja JUdlenclas prdF)r;iJrr.

PfiClet i$ ,:j(i!Ah*l'arJ C+i'11.f cOf-ra!l!Adore5, nO Setrlr de

Lr-riri-i iir:1!Ao r.io Fari ril i;r, I;':f,i irri.r e .1r:vctri:rtde, e{€irr



L/r.' UUlr/)s prLrtr.,';:!,, rJr:- 0S
Ll:iJr:,ter\lL=S se,:id iS dr., r rri-r.tu.

pSritr l0! Csj

Artigo L 1 - i-r Sctrlt. eI€ Lfrnf lJieL;u
firnriu;r.rr 'j flas depeif der-i1_i-J5 dc F0n.rrn, devendo o
.jrrii ciirctor disponrbili:ar o espaqo fisrco, .,ridvel 

a
ttlr.'l.rr .-rtEu de (:or rvL,rtcrs ccf n Universicllclq-r;,
Escol.rs orr Errli<Jade-c diirrs pdra a ce5s;i0 de
ctt''uturB fisica, equil,ernentuS e pesSCrAl p,Af.A ,,irrltoi;rgio e fgnir,:irarr rcntp dO Setgf ile
Conriliaqau, sL.:r | (:ul;tcs pdi ri cr l rlbunal de Jusnqa/
ilr:pcnc'lendrr a ct:l€L,r or,f;o desseg i:onventOs, ciri
pr€via outcr"iei)griu c1a Fi.cgiLjErrLra d0 Tfibijnal,

5 1o - Os ul-iiri,-r:i Jtjdiciila_\ cja C6ffi.]lCB Du l.OfL1
or'r1 qLrc irrStaladQ rt Sctci de fclncilid(rdf
,3itpor'rrb,liizilrar:, :.rju: fUnCiCnairi*g i:fird ir*le
Ati..J,!rcfflr FrrdetidLl il.Jttdi 5i$ten:l; d* rur_jiztO enire
r:s fu nriur ri ri0s .

E 20 - 0 rnovlrnentc do Sutrrr cie Concitriigao
Serd ;ontrol;rdc pei,".r juiz cosr deniidor, de f nr){JL) il
c.Jmpatibilir,j lo Lu|l! a t€5r€Ltivij e$trutLira
rrstrrr rill e f,-l11ci*n.ti. porie clO, juStifiCaCia e
c|ileriosnrncntiJ/ t{if,,rJt.Jt it qusi.}tiddde e d f ti,tLjir];:d
clt:g prc,ccesog ertc,rrrrilhar-1,.-,: pei;rs VAt.LlS, pAia ni.j0
c,;' rn L',r(:lnrete t d efii:;(ln{:ia r,ji, SetOf'.

Artigo lA - O geltrr de Corrciliur,io, sutr
respc..n sabilidadc d! ju'r ,;c,aj!.L1ert !r (I()!-/ 16fg O
.+rrtrnte estatistic''-r dEj :_u,:rs *t'\,,ldAdeg, dn()tAn{1(J A
qu=r,iid;rJc de caso5 at*r.rdiijos, aLidleflctas
!'ealitado?5, clt'lc.ili6,*iiu,q r:bti{J.ls, du,Jrenc!.;s n.*o
r.-:i:ii;odas, ir.\oti!s ,la rriiu realltAC6O dns
,3irui'::r']r:l'.r5, rrril:il ca ilSrjla cls at,c,ieili:l,3!,
p€:r I ccnttt',1 I dr: i,.;r rr-l i i,:r!UeS JtltiJc: b €r r r rHlci!itr.; i:l0 il
i-.nlotJ gtenCidos/ llrli*qri!-i;crf Ce conr:lli6gi,;ij: {.r l.t t !rJ r-:1li;

*tr r*lcrq.io ir r:utJierr,,^i;-.1 i.c-:*liziri.ld:j, ,jntr,; illIf i".b
{-,'rrrl (1i IelevdritHt/ q.i:rl,-r :<pr..;r alljCr dUS drd{)S FIJi



oi;:.iLrttc,i (:ivcl, i'ilt-r;lirl, iniclni:ia ,:, J(lvf,rii.uiJit/ t Ner
LnaiLili.r (ifl r'.

I 1u * A (llrr elJ*r.1uri,r Cieri.nl tJ;r
..r'.r lJ r O vi J i! l., C i ft t, r. jlri,,,r. is p,tf i] l
{ : '; i ir t i 1 t i C d ti dc, lir-:t|rI ljv C.r rrciIiIgff 0
jt-rti ir:i.t lit {-J(r f btrliJ(r.

J u:rt;!l f u[r1;]i;
ingf i';itir iJ ci li

ilO lil(,)Vlmi:ini0

5 16 - /tr n!:rr,)!torlit le ifliariliti,:a LiLr.l 
lrl'rL.lr'ui p r i,r i, i ci t_, rr ,: i a r i pat a que u ger€jlcldtjte{tf(r

il rl !,r:tor de Ciirt.,rlrirr;iu :,uj.i trise Llo ft{i _<ist_-lltaJ
ir; firr r ri a ti.r,-: r,,ar).

5 3tt '- C)s ,JdJr-r:, cSti'1 li.jtta-u.1 drJ Setai ,Jc
Crriir:iiiaii-i,: iJiJiJer;o sel. fur r tri-rr.J(.i:j a i", L;eiiiii)
E;-.ri;ileirc; dC E:;'. i lill.,:., e F.ar..;.jl U iSaJ: .Jr-rirCi;::S-

':f tltliEj. !., -.{ rrUi.irl:j €nt,L'ledeS ,,lur dtji-riuiist! cf.t}-l-:
inl-'.ii csse, rf tcclici-1,.= Si:!i,,.ila;iiu, pdr-d a afei agaiO d+5
ri!s;$itsdo|; C fc'r |rrulciliil Ce pt'tp,:r:-ilaS, vr-*du{iO ilc'
arn:-rt'rr'ttE aper-[r':i,;.Ja;']1,jrtl(r i-,lU bi5iei-nd, 3*ti-] :U:_il.Ct

il$ j 3 .r Tribun,rl ije lr"l:.tics.

Artigo 13 i_'r ,..'jitfiltafi<(j,-r E3 i_;criL(i:j. (.. 5au-i
it(lVi.'!l,Jdo3 firirn sr-rbrnsl_itlcr:; ,! r-.lltrl>uia le
Cr-rttfirJcrrlisiirl,rdl, dLa!e11iJ{l !Uefiidl. 5i!jili_: rt

r cfi['crt0 clo qtre fi.'r 4li1-,'.,, *.',i1.:r,J;i rrr debii iiC nc]
s+r'r;ii)/ $t: Bi:tiLlr:r tc,ri5 ir.i;q;1"l-f11;la.; .jiJil!!,:jdffi(1.::;
pitf;l oUtrCJS fin:,i qui_- rLir",r cs cld r"cjriLdr.i\.,:1 ,Je

i{:! n i;i1 r,r i;i (r .

Artigo 14 * Apli.,,rrrt-lrr qr rrqlrjiatilo, 
',,-, 

,,u.,,
li)ri:.ft1 pcr"ti1q,;1,1*,", ils {egi as das r,ii:,*i.r:,itiv,_r.
eriri{i'iOi'rtt;, trli)liv +1b r;tL) 3et r)t. dtr C0tif tltix,:;jf

Ar"ligo tjl * A " j_icIc'r lixi:erl$riirltai d,.r
(.-,;r,;ili,rL;J,. {livl:l (rr.l F,'ri ilrl ,.:C,Il l"i€1flc,s .tu:tr.lf
piir!ir.l ,-1 ctenLrrnlrl,it--5r "fj*toI ilt f .l r: ilr j!,jj,,J C;V(,-r".
lrll:LrrJ,-ir,:1f) flof L'ir.Ii1b .:t V.tf;rs i.:lv€ir ,Jt : cirirl'l,-r
l-r:r r Lr fl l .



Aftigu 16 - F:sl'-: pILrvir-r runtrl ei)lr ild enl
\,r{}ii nO dat;r dc lun pLilllicaqit,, r*afjnr)rds .ir

',,i,,,Jir'tf r,f r il r-J q!tC ftir' ,:':.r r'rr frA i itr:: I , iJrit pr()!ir11:-in!".1t e

ato5 a fi f i'rioi'es r:l r-l{., eF,[)c\, i f iad nr*rtte, i rrstit,r iIa r-rr

$tli;r *:, {Jfi got-1cilil.r;itr Ou LlE Me.Ji,:t6io, t:

rur,JudLii.is os pruvirirnLti5 ndb 89Jr/0.1 c /9iji'0I du
Eqt tiqir; Crinselhr, Sr;peliol da llogistr-atula.

SSti Paulo, tJ': ai:,r il rje ?005,

io) LUIZ ELIAS TAMBARA
Pre:iitiente do Tt-i!-lunal de lustica
{a) MOHAMED AMARO
Vi.r.e" P|eside nt* ,,-lt: -[ ribr:rral <!e )i-isl.ige

('I; JoS6 MiRIO ANIONIO CARDTNALE
Colr e.rgedor Cer',:l da lustigo
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Fr,lbdl' enr*ifA

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
pRovIMENTO No 953/2005

09.08.2005

PROVIMENTO CSM No 953/2005

Autoriza e disciplina a criagSo, instalagSo e funcionamento do "Setor de Conciliageo ou de I'
Comarcas e Foros do Estado.

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no exercicio de suas atribuig6es legais;

CONSIDERANDO os bons resultados dos setores de conciliageo j6 instalados, inicjalmente em carater
em Primeiro e Segundo Graus de JurisdigSo do Tribunal de lustiga, autorizados pelo Egr6gio Consell
Magistratu ra;

CONSIDERANDO o crescente numero de setores de conciliag5o e mediageo instalados em todo o Estadc

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os procedimentos para instalageo e as condie6es de fun(
referidos setoTes nos diversos Foruns e Comarcas do Estado, a fim de fomentar a cultura da concilii
autorizado pelo artrgo 125, lV, do C6digo de Processo Civil;

CONSIDERANDO as diretrizes do "Projeto de Gerenciamento de Casos", desenvolvido pelo Centr(
Estudos e Pesquisas Judiciais - CEBEPJ, com a participageo de magistrados, promotores e advogados;

CONSIDERANDO a conveniencia de estabelecer normas que permitam malor flexibilidade aos setores
tendo em vista a diversidade de condiEdes entre as Comarcas e Foros regionais, dando nova redagSo ao
493 /04:

RESOLVE:

Artigo 1o - Fica autorizada a criagao e instalaEeo, nas Comarcas e
de ConciliagSo, para as questoes civeis que versarem sobre direitos
infencia e juventude, observadas as regras deste Provimento.

g 10 - A efetiva instalagSo e inicio de funcionamento do Setor de
Su perior da Magistratura.

Foros da Capital e do Interior do E!
patn mon ia is drsponiveis, questdes

ConciliagSo devereo ser com un icad{

5 20 - Instalado o setor, todos os magistrados das respectivas 6reas envolvidas nele terao participagao.

Artigo 20 - A PresidAncia do Tribunal indicard, dentre os magistrados integrantes dos setores, em sr
Comarcas ou F6runs, um juiz coordenador e outro adjunto, respons6veis pela administrae;o e bom fur
setor.

5 1o - Em cada sede de CircunscrigSo, no Interior, e no Forum Joao Mendes linior, na Capital, serd con
comissSo integrada por cinco juizes, indicados pelos magistrados das areas envolvidas pelos
acompanhamento das atividades do setor de conciliagSo.

Artigo 30 - PoderSo atuar como conciliadores, voluntdrios e n5o remunerados, magistrados, membro
Ptiblico e procuradores do Estado, todos aposentados, advogados, estagijrios, psic6logos, assistentes
profissionais selecionados, todos com experi6ncia, reputagSo ilibada e vocageo para a conciliagao, prevr
pela ComissSo de luizes ou Juiz coordenador, quando nao constituida a ComissSo.

5 10 - Os conciliadores n5o terao vinculo empregaticio e sua atuageo neo acarreta16 despesas para
lustiqa;

5 20 - Os conciliadores atuarSo sob orientaeAo dos magistrados coordenadores e demais juizes das v;

http://www.tj.sp.gov.br/tribunaljustica/consclho/provimentos/tjsp,tj_conselho_provi...0812412005
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com o Setor, e deverSo submeter-se a atividades, cursos preparat6rios, realizados, preferencialmente, el
ap6s a instalageo do setor, e de reciclagem, a cargo desses Juizes e de entidades, que a tanto se pn
custos para o Tribunal de Justiga;

I 30 - Magistrados da ativa poderSo atuar como conciliadores/ voluntariamente ou mediante designagao
Justiga, nao havendo impedimento A atuagSo de membros do Minist6rio Ptblico e Procuradores do Es

desde que neo haja incompatibilidade com suas atribuiC6es. Poderao ser nomeados conciliadores c

aposentados do Tribunal de lustiga, bem como os da ativa, em horirio que n5o prejudique as sL
noTmats;

5 40 - Aplicam-se aos conciliadores os motivos de impedimento e suspeigSo previstos em lei para os juiz
da justiga.

Artigo 40 - A tentativa de conciliaeao poderd ocorrer antes do ajuizamento da aEeo.

S 1o - Comparecendo o interessado diretamente, encaminhado atrav6s do Juizado Especial Civel ou
Prlblico na atividade de atendimento ao pUblico, o funciondrio ou volunt6rio do Setor de ConciliaeC
reclamagSo, sem reduzi-la a termo, emitindo, no ato, carta-convite a parte contrdria, informativa da (

local da sess6o de conciliageo, facultada, ainda, a solicitagSo por meio de representante legal;

5 20 - A carta seri encaminhada ao destinat6rio, pelo pr6prio reclamante, ou pelo correio, podendo e:
feito, ainda, por telefone, fax, ou meio eletr6nico. A Unica anotaeSo que se fard sobre o litigio Tefere-se ,

litigantes, na pauta de sess6es do Setor;

5 30 - SerS feito o registro dos acordos, na integra, em livro pr6prio do Setor, sem distribuigSo;

5 40 - Nao obtida a conciliagSo, as partes sereo orientadas quanto a possibilidade de buscar a satisfaei
direito perante a Justiga Comum ou Juizado Especial;

5 50 - Descumprido o acordo, o interessado poder6 ajuizar a execuEeo do titulo judicial, a ser distribuid
uma das Varas competentes, conforme a materia versada no titulo executivo;

Art. 50 - J5 ajuizada a aEao, ficare a crit6rio do juiz que preside o feito, a qualquer tempo, inclusive na
331 do Codigo de Processo Civil, determinar, por despacho, o encaminhamento dos autos ao Setor (

visando a tentativa de solugeo amigdvel do litigio.

510 - Recomenda-se a adogSo desta provid6ncia, preferencialmente, ap6s o recebimento da I

determinando a cita9So do r6u e sua intimagSo, por mandado ou carta, para comparecimento e audi6n(
Conciliag6o, constando do mandado ou carta que o prazo para apresentagSo da resposta comegard a f
data da audiCncia se, por algum motivo, nao for obtida a conciliagSo;

5 20 - Para a audi6ncia ser6o intimados, tamb6m, os advogados das partes, pela imprensa ou (

comu nicageo certificado nos autos.

Art. 6o - Nas fases processual ou p16-processual, comparecendo as partes d sessSo, obtida a concilii
reduzida a termo, assinado pelas partes, advogados e conciliador, ouvido o 14inisterio Priblico, nas hip'
necessdria sua intervengeo, na pr6pria sessEo ou em dois dias, se n5o for possivel a sua presenga, e h(

um dos juizes das Varas abrangidas pelo setor, ou, no impedimento, por qualquer dos juizes em exercic
ou Forum, valendo como titulo executivo judicial;

5 10 - Realizada a homologagSo, as partes presentes serSo intimadas naquele mesmo ato;

q 20 - Neo obtida a conciliagSo, o que constard do termo, os autos retornarSo ao respectivo Oficio ludici
prosseguimento; a requerimento de ambas as partes, poderd o Setor redesignar a sesseo dentr(
subseqLlentes.

Art. 70 - Poderao ser convocados para a sessSo de conciliagSo, a critdrio do conciliador e com a cor
partes, profissionais de outras 5reas, como m6dicos, engenheiros, contadores, mecenicos, funileiro:
psicologos, assistentes sociais e outros, apenas no intuito de, com neutralidade, esclarecer as pades :
t6cnicas controvertidas e assim colaborar com a soluESo amigSvel do litigio, proibida a util
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esclarecimentos como prova no processo.

Art, 8o - A pauta de audi6ncias do Setor de ConciliagSo serd independente em relagao i pauta do luizo e

de conciliagao serAo designadas em prazo nao superior a 30 dias da reclamageo ou do recebimento dos a

Art, 90 - O encaminhamento dos casos ao Setor de Conciliageo nao prejudica a atuaEeo do juiz do proc
da composigSo do litigio ou a realizaEeo de outras formas de conciliagSo ou de mediaqeo.

Artigo 10 - O Setor de ConciliagSo poder6 ser dividido em Setor de Conciliageo da Familia, Inf6ncia
Setor de ConciliagSo Civel, com conciliadores e pautas de audiancias pr6prias. Poderao colaborar, comc
no Setor de ConciliagSo da Familia, Infencia e Juventude. al6m de outros profissionais. os psic6logos e
sociais do juizo.

Artigo 11 - O Setor de ConciliagSo funcionard nas depend6ncias do F6rum, devendo o juiz diretor (

espago fisico, vidvel a celebragSo de convenios com Universidades, escolas ou entidades afins pari
estrutura fisica, equipamentos e pessoal para a instalageo e funcionamento do Setor de ConcaliagSo, sen
Tribunal de Justiga, dependendo a celebragSo desses convenios, de pr6via autorizaEeo da Presidencia do

5 10 - Os oficios judiciais da Comarca ou Foro em que instalado o Setor de ConciliaESo dispon
funcion6rios para nele atuarem. podendo adotar sistema de rodizio entre os funcion6rios.

5 20 - O movimento do Setor de ConciliaEao ser6 controlado pelo juiz coordenador, de modo a compati
respectiva estrutura material e funcional, podendo, justificada e criteriosa m ente, regular a quantidade e
processos encaminhados pelas Varas, para nao comprometer a eficiCncia do Setor.

Artigo 12 - O Setor de ConciliagSo, sob responsabilidade do juiz coordenador, fard o controle estal
atividades, anotando a quantidade de casos atendidos, audi6ncias realizadas, conciliag6es obtidas, i
realizadas, motivo da n5o realizagEo das audi€ncias, prazo da pauta de audiCncias, percentual de conci
em relagSo aos casos atendidos, percentual de conciliagoes obtidas em relagSo is audi6ncias realizada:
dados relevantes, com separagao dos dados por assunto: civel, familia, infancia e juventude, e por concil

5 1o - A Corregedoria Geral da Justiga toma16 as providencias cabiveis para a insergSo das estatistici
ConciliagEo no movimento judici6rio do Estado.

5 20 - A Assessoria de Informitica do Tribunal providenciard para que o gerenciamento do Setor de C

inserido no sistema informatizado.

5 30 - Os dados estatisticos do Setor de ConciliagSo poderAo ser fornecidos a entidades que demonstra
mediante solicitagao, para a aferigeo dos resultados e formulagao de propostas, visando ao constante at
do sistema, sem custos para o Tribunal de JustiEa.

Artigo 13 - O conciliador, as partes, seus advogados e demais envolvidos nas atividades, ficam submet
de confidencialidade, devendo guardar sigilo a respeito do que for dito, exibido ou debatido na sessSo,
ocorrencias consideradas para outros fins que nao os da tentativa de conciliageo.

Artigo 14 - Aplicam-se e mediaeSo, no que forem pertinentes, as regras dos dispositivos anteriores, reli
de Conciliageo.

Artigo 15 - O "Setor Experimental de Conciliaeao Civel do F6rum JoSo Mendes lunior" passa a denon
de Conciliageo Civel", integrado por todas as Varas Civeis do referido F6rum.

Artigo 16 - Este provimento entrard em vigor na data de sua publicagSo, reafirmada a vig€ncr
compativel, dos provimentos e atos anteriores que, especificamente, instituiram Setores de Con(
Mediag5o, e revogados os provimentos nos 893/04 e 796/03 do Egregio Conselho Superior da Magistratu

Seo Paulo, 7 de julho de 2005.

LUIZ TAMBARA
Presidente do Tribunal de Justica
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MOHAMED AMARO
Vice-President€ do Tribunal de Justiga

.'OSE MARIO AT{TONIO CARDINALE
Corregedor Geral da Justiga

As informag6es contldas no Portal do TJISP n6o tCm efelto legal. A contagem dos prazos somente € vSltda a partlr da
publicageo no Di6rio Oficial do Estado de S;o Paulo - Poder Judici6rio - Tribunal de Justiea.
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Ordem dos Advosados do lJr il Paulo

OAB SPASSEGURA PR, JI,
MEDTAgAO
Fonte: Assessoria de lmprensa
15/08/2005

i DE ADVOGADOS NA CONCILIACAO E

: ADVOGADOS
JTIQA DE SAO PAULO

do TJ foi alterado para contemplar presenga dos

r OAB-SP, o Tribunal de Justiga do Estado de Sao
3312004, do Conselho Superior da Magistratura , que

Qao e funcionamento do Setor de Conciliageo e
.l e do interior de Seo Paulo para questoes civeis que
lisponiveis, questoes de familia e da infdncia e
,ensava a presenga do advogado dos processos de
no estava redigido era danoso a cidadania e aos
rto constitucional e ampla defesa., desconsiderado o

,rometendo a manutengao correta e equilibrada da
stado ira comparecer a corte especial, acompanhado
om menor poder aquisitivo estara desprovido dessa
ategorias de cidadao, uma de primeira, com plenos
'citos restritos. O TJ demonstrou sensibilidade e
Jr o provimento", analisa o presidente da OAB-SP -
rc 2004 a julho desse ano, foram remetidos ao Setor
ndo realizadas mais de 3 mil audiCncias.

rado pelo presidente do TJ-SP, Luiz Elias Tambara;
J Amaro; e pelo corregedor-geral da Justiga Jose
nto 953/2005 amplia a mediaqeo e conciliagao com
nrental de ConciliaQeo nos F6runs Jo6o Mendes Jr e
.o da Vara da Infencia e Juventude de Guarulhos;
r da Familia e Sucess6es da Comarca de Jundiai e
Juizado Especial Civel da Comarca de Campinas. "

; a do TJ de Sao Paulo. A mediageo e a conciliagao
\dvocacia, O litigio vai perder espa9o para o acordo
rcs e da lentidSo do Judiciario". diz D'Urso.

rsidente da Subsecaao de Cruzeiro, que elaborou o
atraves de Comissio Especial observa que a
famllia e infancia e juventude sao, por sua natureza
I seus atos, jA que envolvem problemas ligados a
sle sigilo pode ser garantido pelo advogado, que o
ofissionais", afirma. Segundo Ferreira, o advogado

'afa a conciliagao, atributos previstos no provimento
:r Infancia e juventude, ele aflrma que a presenga do
.ria, uma vez que seo pessoas em formagao e
para que sejam preservados seus direitos e os de

rno Rossi, relator do processo, a OAB SP buscou
gado resultasse em nulidade do ato e macula do
laqao ao Art. 4 do Provimento 893 "E rmpossivel

isparente sem a presenga do advogado. Este pode

..rsDetalhelmpressao.asp?id_noticias:3 I 37
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Por iniciativa da Seccional. Pr vi

advogados

Reconhecendo estJdo arr' ,

Paulo (TJ-SP) , modificou o pr( , L

autoriza e disciplina a criac'
l\4ediagao nas comarcas e foro-r li
versarem sobre direitos patr ''cr
luventude. O provlmenl(,, r!
uulu,Iovqu
advogados peio fdto oe J-u ..

advogado de sua essencialid; L

JustiQa. Logicamente o crc-di
de um advogado; enquanto c trl

defesa tecnica Ou sela. crier
direitos, e outra. cle si;..r,
compromisso com a cidadan r.
I uiz Fl5vio Borges D'Urso
de Conciliagao do TJ 6 60! pr.

Publicado no dia 7 de lrilr, .'

^61^ ,,i^a-hr6ci.lo- d^ |

N4ario Antonio Cardinale r, nL

base nos bons resultados nJ I .
Santo Amaroi Projeto Pil{-io
Setor Experimental de M;oia
Postos de Atendimenlo e ,

Vem sendo altamer',e po, ii!'.
abrem novos campos de liiiL.
e o entendimento dianie (lo'"',,

O advogado Ant6nio Car os l-

sJruuu yrcrr Irrdl
conciliagao e me. )io p:l
jurid ca, sujeitas a publrcr!li-,
intinridade e vida prrvadir , ,.
tom .^m^ lm2 dr\ <lrq

tambem tem a experi6nc,; c

Pord u Psr"!
duvwvovw rw, | 'o-.
neccssitam da as :itenc.l
sua familia.

Conforme o conscllrerro s J

evit:rr que a indl:-!: rsaui
.la\, d^ 

^r^.ace^ 
| ,

d lu)L rd us r-

hltp:'/rvrvu.oabs;' .,l l.b. 08/22t2005
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ser contratado pela parte ou n a.
garante assistgncia juridica pa
PGE neste sentido ", avalia
podere ocorrer antes do ajuizar' .tr

"Al6m da fase pr6-processual, ,
advogados, legalirente ccntr:
termo acordado". exolica I)'Ur )

mediageo, que registrou crcscir .' '

.taulo

a Assistencia Judicieria, uma vez que a Constitui€o
o pode pagar e ha um Convenio entre a OAB SP e a

provimento autoriza que a tentativa de conciliageo
durante o seu curso, em qualquer fiase do processo.
1o do processo, as partes serao assistidas por seus
:ante a sessao de conciliageo e na assinafura do
3do a importllncia da participagao do advogado na
3% . nos Ultimos seis anos.

Pilgna2de2

ni.i:rs do Clipping Jrr
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