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RESUMO 

O presente trabalho problematiza o papel da advocacia como indispensável à 
administração da justiça em seu modelo demandista. O contexto de tal 
problematização é o de crise e inefetividade da prestação jurisdicional. Dessa 
forma, analisou-se essa crise, no sentido de que a prestação jurisdicional ocorre 
em um prazo irrazoável, levando-se em consideração o presente cenário, fruto do 
excesso de demandas e da falta de estrutura do próprio órgão judiciário. Em outro 
momento, abordou-se o modelo constitucional de processo, meio pelo qual os 
jurisdicionados buscam a resolução de seus conflitos e a garantia de seus direitos 
constitucionais.  Para a efetiva garantia desses direitos - tanto materiais, quanto 
processuais -  a presença do advogado é indispensável. Por conseguinte, 
problematiza-se que se a advocacia permanecer buscando a resolução dos 
conflitos de seus clientes sempre junto ao judiciário, o seu papel de agente 
indispensável à administração da justiça estaria prejudicado, já que diante da 
ineficácia da atual prestação jurisdicional, o seu cliente não teria o direito à duração 
razoável do processo atendido. Diante de todo o exposto, após a discussão dos 
modelos da advocacia demandista (ou contenciosa) e da advocacia resolutiva (ou 
colaborativa) conclui-se que se faz necessário a reinvenção da advocacia, 
adotando-se um modelo resolutivo (ou colaborativo) para que o seu papel de 
indispensabilidade à administração da justiça seja cumprido com eficácia.  

Palavras-chave: Advocacia demandista; modelo constitucional de processo; crise 
e inefetividade da prestação jurisdicional; advocacia resolutiva/colaborativa. 

ABSTRACT 

This work questions the role of the advocacy as imperative to the administration of 
the Justice in his demander model. The context of this inquiry is that one of the crisis 
and ineffectiveness of the Justice System. This crisis is analyzed in the way that the 
jurisdictional action occurs in an unreasonable time, if we consider the actual 
scenario, product of the excess of demands and of the lack of structure of the Justice 
System itself. In another moment we approach the constitutional model of the 
process, the way by which the users of the Justice System search for the resolution 
of the conflicts and the guarantee for their constitutional rights. For the real serving 
of this rights, the material ones as the processual ones, is imperative the presence 
of the lawyer. As a result, is questioned if the advocacy keep searching the conflict 
resolution of its clients before the Justice System its role of indispensable agent to 
the administration of the Justice would suffer a loss, since that in the current 
inefficiency of the jurisdictional action, the client would not have the right to the 
reasonable duration of the process. Whit that and after the discussion of the 
paradigms of contentious advocacy and the collaborative advocacy, we conclude 
that is imperative the reinvention of the advocacy adopting a collaborative paradigm 
to fulfill its role of necessity to the administration of Justice. 

Keywords: demander advocacy; crisis and ineffectiveness of the Justice System; 
constitutional model of the process; collaborative advocacy.  
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1. INTRODUÇÃO 

A presente monografia possui como tema a eficácia da advocacia demandista, 

no que tange o papel de indispensabilidade à administração da Justiça, no contexto 

atual de inefetividade1 da prestação jurisdicional. 

Por meio de uma metodologia adequada, pretendeu-se responder à seguinte 

pergunta-problema: a advocacia demandista corrobora, no contexto atual de 

inefetividade da prestação jurisdicional, com a concretização da advocacia como 

indispensável à administração da Justiça? 

Dessa forma, o objetivo geral desta monografia é analisar se a advocacia 

demandista corrobora, no contexto atual de inefetividade da prestação jurisdicional, 

com a concretização da advocacia como profissão indispensável à administração da 

Justiça. 

Assim, por meio deste trabalho, visa-se a comprovação da hipótese de que a 

advocacia, para cumprir seu papel de indispensabilidade à administração da justiça, 

carece de se reinventar no seu exercício, considerando a atual situação da função 

jurisdicional brasileira de morosidade, que nada mais é do que a demora em dar 

solução às ações judiciais em tramitação.  

Pelo exposto denota-se que a presente pesquisa se justifica por provocar uma 

reflexão que ajudará na mudança de mentalidade não só da comunidade jurídica, mas 

da sociedade como um todo, nos aspectos do papel do advogado e da efetividade da 

Justiça. 

                                            
 Forma de exercer a advocacia que terceiriza para o judiciário a resolução dos conflitos que 

lhe são apresentados, ou até mesmo encontra maneiras de protelar a resolução final de processos em 
andamento. 

1 Para o presente estudo uma prestação jurisdicional efetiva é aquela que ocorre em tempo 
razoável, ou seja, de forma eficiente, assim sendo, o mais célere possível, sem, contudo, perder-se a 
qualidade desta prestação, sem deixar de cumprir seus objetivos, ou seja, sem deixar de ser eficaz, e, 
assim primando sempre pela existência do contraditório, da ampla defesa e fundamentação das 
decisões. 



8 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica em livros e 

periódicos. Outra ferramenta fundamental foi a análise documental, - mais 

especificamente o estudo da legislação vigente, projetos de lei em andamento, bem 

como dados dos órgãos oficiais. 

Para fins de desenvolvimento do trabalho, apresenta-se o raciocínio em 

tópicos, sendo que o primeiro capítulo desta monografia aborda a crise da função 

jurisdicional com base em dados constantes no Relatório Anual do ano de 2017 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o acervo de processos do órgão judiciário 

brasileiro, a taxa de congestionamento e a duração em tempo dos processos. 

Ainda no primeiro capítulo, abordou-se a crise da função jurisdicional em um 

contexto de crise estatal dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito, 

explicitando que a situação atual da função jurisdicional é consequência de um 

desequilíbrio maior de um Estado que não tem cumprido com suas funções 

constitucionais.  

Após essa análise foi explicitado uma questão por vezes ocultada pela ideia de 

crise: a carência estrutural do órgão judiciário, na qual se constatou a existência de 

uma quantidade insuficiente de juízes por habitantes, bem como a falta de 

investimentos em estrutura e recursos humanos como um todo. Ao final do primeiro 

capítulo, problematiza-se a reforma gerencial realizada no órgão judiciário através do 

CNJ, atentando-se para os riscos de se negligenciar direitos dos cidadãos na busca 

de um provimento judicial eficiente em temos quantitativos, sem se atentar para a 

eficácia, ou seja, para a qualidade da prestação jurisdicional, para ao final, com 

efetividade e eficácia alcançar a efetividade.  

No segundo capítulo realizou-se um estudo doutrinário acerca da jurisdição 

como direito fundamental constitucionalmente garantido. Para tanto, relatou-se 

brevemente as três funções estatais, quais sejam: legislativa, executiva e jurisdicional, 

adentrando-se nas bases constitucionais da função jurisdicional, bem como nos 

princípios que a sustentam e estruturam o seu modelo constitucional de processo. 

O terceiro capítulo aborda a indispensabilidade do advogado à administração 

da justiça, conforme preconiza o art. 133 da CF/88 (BRASIL, 1988). Tal capítulo 

esclarece que a assessoria e o patrocínio do advogado é de suma importância para a 
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garantia dos direitos constitucionais das partes, dentro do modelo constitucional de 

processo. 

Por fim, no quarto e último capítulo, conclui-se que a advocacia necessita de 

se adaptar para que continue realizando a sua função constitucional, considerando 

que somente a prestação jurisdicional como única opção de resolução de conflitos já 

não promove a consecução dos direitos dos cidadãos com efetividade. Assim, nesse 

capítulo aborda-se um novo modelo que surge na advocacia, qual seja a advocacia 

colaborativa ou resolutiva.  
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2. A CRISE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL 

A crescente demanda de ações diante da função jurisdicional é fato recorrente 

nas comarcas e tribunais brasileiros. Em contrapartida, o aparelho estatal não realiza 

a baixa de processos em quantidade proporcional às distribuições, o que gera o 

chamado congestionamento processual.2 

Segundo relatório anual do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2017), o 

órgão responsável pela função jurisdicional finalizou o ano de 2016 com 79,7 milhões 

de processos aguardando uma decisão definitiva. Reporta, também, que foram 

distribuídas 29,4 milhões de processos e foram baixados 29,4 milhões de processos. 

Não obstante a equivalência entre os números de distribuições e de processos 

baixados, o órgão afirma que o estoque de processos cresceu em 2,7 milhões, 

representando um percentual de 3,6%. 

Contudo, pode ocorrer casos em que processos já baixados, em razão de 

remessa às instâncias superiores, tenham suas sentenças anuladas - por erro de 

competência, por exemplo -, ou tenham sido devolvidos às instâncias de origem para 

aguardar o julgamento de demandadas de casos repetitivos ou de repercussão geral. 

O referido relatório aponta que as situações supramencionadas podem explicar 

o aumento de estoques de processos, que ocorre desde 2009, mesmo com a quase 

equivalência entre processos baixados e novas demandas. O crescimento acumulado 

desde de 2009 foi de 31,9%, totalizando um acréscimo de 18,9 milhões de processos.  

A pesquisa revela, ainda, que o maior detentor de processos pendentes é a 

Justiça Estadual, com 79,2% dos processos pendentes. Já as Justiça do Trabalho e 

a Federal acumulam, respectivamente, 6,8 e 12,6 %. Os demais segmentos possuem 

um percentual de 1,4% dos processos pendentes. 

Sobre a duração dos processos, o relatório anual do Conselho Nacional de 

Justiça de 2017 esclarece que o tempo médio de processos não baixados, que 

                                            
2O CNJ (Brasil, 2017) em sua página na web define “A taxa de congestionamento mede a 

efetividade do tribunal em um período, levando-se em conta o total de casos novos que ingressaram, 
os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base”. 
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configuram o acervo, é maior que o tempo de baixa. Os processos de execução 

duram, em média, mais tempo que os processos em procedimento comum. Excluindo-

se as execuções penais, um processo de execução na Justiça Federal dura, em 

média, 7 anos e 6 meses; e, na Justiça Estadual, 7 anos e 5 meses (BRASIL, 2017). 

O CNJ (BRASIL, 2017) destaca que a fase de conhecimento, em que há a 

postulação das partes e toda uma fase de instrução até se chegar à sentença, tem 

sido mais célere do que a fase de execução -  fase em que se busca o cumprimento 

de um direito já reconhecido.  

Desde a distribuição até a sentença, um processo dura, em média3,  na fase de 

conhecimento, 1 ano e 4 meses, e, na execução, 4 anos e 6 meses. A taxa de 

congestionamento é de 87% na fase de execução e de 64% na fase de conhecimento. 

No órgão responsável pela função jurisdicional, o tempo em que o processo 

fica baixado é de 1 ano e 9 meses na fase de conhecimento, sendo de 4 anos e 10 

meses na fase de execução no primeiro grau de jurisdição e de 8 meses no segundo 

grau. 

Em relação aos processos ainda em tramitação, ou seja, ainda pendentes de 

baixa, os dados foram apurados até o dia 31 de dezembro de 2016. O tempo de 

estoque foi superior ao da baixa com 2 anos e 5 meses de duração no 2º grau de 

jurisdição e no 1º grau de jurisdição, na fase de conhecimento o tempo foi de 4 anos 

e 4 meses, e na execução de 7 anos e 4 meses.  

2.1 A crise da função jurisdicional no contexto da crise estatal 

Comparando-se a quantidade de processos que ingressam todos os anos com 

os casos pendentes, o CNJ chegou à conclusão de que mesmo com a paralisação da 

prestação jurisdicional seria necessário 2 anos e 8 meses para zerar todo o estoque. 

                                            
3O CNJ usou como métrica o tempo médio até a sentença (do protocolo até a sentença), o 

tempo médio até a baixa e a duração média dos processos pendentes de baixa até o dia 31/12/2016, 
considerando cada fase e instância em separado. Na fase de conhecimento apurou-se o tempo do 
protocolo até a última sentença, na execução, apurou-se do início da execução até a data da última 
sentença em execução. 
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O jurisdicionado ingressou com 29,4 milhões de processos e foram baixados 

29,4 milhões de processos no ano de 2016. Contudo, cada processo na fase de 

conhecimento tramitará por cerca de 5 anos, e na fase de execução por cerca de 7 

anos. Considerando que a cada ano que passa serão distribuídas milhões de ações, 

e em contrapartida a estrutura do órgão jurisdicional permanece a mesma. A esse 

cenário narrado deu-se o nome de crise da função jurisdicional.  

Said (2017 apud MORAES, 2011) aponta as crises do Estado contemporâneo. 

O começo desta abordagem se dá explicitando os três elementos constitutivos do 

Estado Moderno, quais seja: território, soberania e povo; e termina por defender a 

existência de cinco tipos de crises do Estado contemporâneo: conceitual, estrutural, 

constitucional, política e funcional. 

A crise conceitual refere-se à existência de uma soberania estatal diferente da 

soberania tradicional. Tal diferença está relacionada aos efeitos da globalização, 

como a criação de órgãos paraestatais (como a Organização das Nações Unidas, por 

exemplo). Tem-se, assim, que as decisões de um Estado não afetam somente o seu 

povo, gerando consequências ora positivas, ora negativas no âmbito nacional e 

internacional. 

Na transição do modelo de Estado Liberal para o modelo do Estado do bem-

estar social, aumentou-se as atribuições estatais. Trata-se de direitos que eram 

inexistentes, não eram vistos como obrigação do Estado, e que se tornaram 

demandas estatais a partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana como 

fundamento do Estado Democrático de Direito. Assim, os direitos à saúde, à moradia 

digna, à educação, dentre outros direitos sociais, passaram a fazer parte do 

planejamento estatal. Contudo, tais obrigações foram assumidas sem a existência de 

uma estrutura adequada, o que gerou a chamada crise estrutural (SAID, 2017). 

As crises conceitual e estrutural acabam por gerar uma crise constitucional. A 

existências de outras figuram internacionais que colocam em crise o conceito de 

soberania, e a falta de estrutura para o atendimento das demandas sociais, fazem da 

Constituição um documento com eficácia reduzida. Dessa forma, todos os órgãos 

responsáveis pelas funções estatais se tornam alvo de cobranças ante a carência no 

atendimento aos anseios sociais, dentre eles o que se espera de uma função 

jurisdicional efetiva (SAID, 2017). 
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Os representantes eleitos já não cumprem seu papel de garantidores dos 

anseios de seus representados, evidenciando uma crise da democracia representativa 

e, consequentemente, uma crise política (SAID, 2011). 

Assim, diante do exposto, fica evidenciado que o Estado não cumpre seu papel 

constitucional. Esse insucesso leva ao questionamento da forma como o aparato 

estatal funciona, ou seja, se a tradicional separação das funções estatais deve ser 

mantida como está, já que em todas suas formas não conseguem atender aos anseios 

da população. Essa é a crise funcional, em que se inclui nela as três funções estatais, 

dentre elas a função jurisdicional. Acerca desta crise dispõe Said (2017, p.184): 
Contudo, o que se percebe é que o Poder Judiciário4, também em decorrência 
dos diversos fatores que desembocaram na crise funcional do Estado, perdeu 
credibilidade no que diz respeito à confiança da sociedade no órgão como 
prestador exclusivo da jurisdição, na medida em que há algum tempo já não 
mais se apresenta como um mecanismo apto a absorver – quiçá responder – 
aos litígios contemporâneos.  

Said (2011) expõe uma visão doutrinária da crise que assola as funções 

constitucionalmente estabelecidas pelo Estado. Justamente por se tratar de funções 

legalmente estipuladas, faz-se necessário reforçar o questionamento de que a crise 

se encontra mais concentrada na implementação da Constituição, da legislação 

infraconstitucional, bem como das políticas públicas a elas ligadas do que na produção 

legislativa. 

2.2 O problema estrutural da prestação jurisdicional 

Segundo Fonseca (2011), a chamada crise da prestação jurisdicional seria 

melhor traduzida como um mau funcionamento de sua estrutura. Conforme a autora, 

fomentar a ideia de crise na verdade mascara a real situação do órgão judiciário, que 

segundo ela possui três aspectos: 

a) verdadeiro efeito das medidas adotadas; 

b) deficiência de recursos financeiros e humanos; 

c) funcionamento do sistema como planejado. 

                                            

4 Função jurisdicional 
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Fonseca (2011) analisa as mudanças legislativas realizadas até à época de seu 

estudo, que intuíam diminuir o demandismo judicial, como por exemplo modificações 

no procedimento, alterações dos órgãos do Judiciário e de sua competência, 

valorização da jurisprudência como fonte do direito e restrições ao cabimento de 

recursos. Atualmente, tem-se o Novo Código de Processo Civil que possui uma 

abordagem voltada para a efetividade jurisdicional. 

A conclusão que Fonseca (2011) chegou é que os dados fornecidos pelo CNJ 

à época não lhe permitiram concluir que as mudanças legislativas realizadas 

contribuíram para o descongestionamento do poder judiciário. 

Em relação aos efeitos da nova legislação processual, ainda não é possível 

chegar a qualquer conclusão no que tange ao alcance de seus objetivos, e, tão pouco 

é esse o objetivo desta monografia. 

O que é importante problematizar e que foi objeto de estudo de Fonseca (2011) 

é a constatação da deficiência de recursos materiais e humanos nos órgãos 

responsáveis pela prestação jurisdicional. A referida autora afirma não haver juízes 

suficientes, nem investimentos. À época do referido estudo o investimento de cada 

Estado na prestação jurisdicional era de 0,67 % do PIB; o Estado que mais investia 

era o Amapá, com uma contribuição de 1,97% do PIB.5 

Outros dados importantes também apresentados por Fonseca (2011) referem-

se aos números de juízes por 100 mil habitantes, dados fornecidos pelo CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça). Na Justiça Estadual Brasileira haviam 5,9 juízes para 

cada 100 mil habitantes. Na Espanha, esse número era de 10,1, e em Portugal 17,4. 

Na Alemanha, país referência em efetividade jurisdicional, haviam 20.101 

juízes, enquanto no Brasil eram 16.108. À época haviam 24,57 juízes por 100 mil 

habitantes alemães, ou seja, quatro vezes mais que no Brasil.  

Segundo Montenegro (2018), ao reportar os dados fornecido pelo CNJ, em 

2017 635 juízes ingressaram no quadro na justiça brasileira, em 2016 haviam 18.011 

                                            

5 O contexto abordado gera as chamadas etapas mortas do processo, que nada mais é o 
tempo que existente entre um ato processual e outro (DIAS, 2015, p. 219). 
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juízes no país; em 2009 esse número era de 15.946. Contudo, o próprio CNJ afirma 

que esse número é insuficiente diante da demanda da sociedade brasileira, mesmo 

com o aumento da produtividade do setor. 

Estaticamente, a força de trabalho da magistratura cresce proporcionalmente à 

população brasileira, que em 2010 era de 190,7 milhões e em 2016 passou para 206 

milhões. A proporção de magistrados para cada 100 mil habitantes, no entanto, não 

variou muito: em 2010 era de 8,6 e em 2016 de 8,2. 

Ainda existem muitos municípios sem juiz titular. Os cargos vagos representam 

19,8% dos 18 mil juízes do país. Cargos são criados, porém, não são preenchidos por 

falta de candidatos aprovados ou por restrições orçamentárias. Existem 26% de 

cargos vagos na Justiça Federal e na Justiça Estadual é de 23%, onde o número de 

vagas é o maior em absoluto, faltando 4.391 juízes (MONTENEGRO, 2018). 

Considerando que as ações judiciais tiveram um crescimento de 31% entre 

2009 e 2016 e a proporção de juízes por habitantes não se alterou muito, o cenário 

não é muito promissor.  

Segundo FONSECA (2011 apud CAPONI, 2010), existem três fatores que 

colaboram para uma prestação jurisdicional efetiva: i) disciplina legislativa; ii) recursos 

humanos e materiais para aplicar as leis processuais e iii) fator cultural: competência 

dos agentes que irão trabalhar com os recursos como advogados, juízes e seus 

auxiliares. 

Segundo a autora supracitada, o primeiro fator é o menos importante, o 

segundo o mais importante e o terceiro pode maximizar os dois primeiros. 

O Código de Processo de 2015 trabalha com o primeiro fator, mas está longe 

de sozinho solucionar os problemas de celeridade do judiciário, ainda sendo 

importante considerar o terceiro fator abordado por Fonseca (2011), que problematiza 

o funcionamento do sistema como planejado dentro dos fatores ocultos pela crise. 

A autora trabalha com ideia de que cada sistema é criado com uma intenção, e 

a do sistema processual à época do estudo em questão priorizava a segurança em 

detrimento da celeridade processual. A pesquisadora em voga afirma que esses dois 
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princípios são irreconciliáveis, no sentido de que não seria possível alcança-los de 

forma plena.  

Fonseca (2011) afirma que a justiça brasileira busca a verdade real ou formal, 

em que uma parte está certa e ganha a causa e a outra está errada e perde, contudo, 

problematiza tal questão ao dizer que essa busca é utópica e colabora com a 

morosidade processual, bem como que um sistema processual baseado em buscar 

essa segurança beneficia os litigantes habituais 6 como o Estado, que muitas vezes 

se beneficiam da inefetividade do judiciário.  

 Levando em consideração o abandono da busca pela verdade utópica, a 

autora aborda que a exequibilidade das decisões de primeira instância pode ser um 

meio de se alcançar a efetividade na prestação jurisdicional. É então levantado o 

questionamento de que se a reapreciação das decisões em instâncias superiores 

fosse tratada como exceção e não como regra, poderíamos ter uma tramitação 

processual mais efetiva. 

Defende, ainda, a ampliação da defensoria pública como caminho para 

efetivação do acesso à justiça, argumentando que uma ideologia processual que 

prima pela segurança defende os valores liberais, corroborando com a manutenção 

do contexto atual e não com a defesa dos direitos dos que possuem necessidades 

mais urgentes. Fonseca (2011) sustenta a ideia de um sistema processual, que inclui 

aspectos legais, estruturais, ideológicos e finalísticos que levem ao atendimento dos 

anseios da população, cumprindo sua verdadeira finalidade: concretizar o direito 

material através de uma jurisdição efetiva. 

A celeridade é de suma importância, contudo não deve ser alcançada a custo 

da segurança jurídica, ou de qualquer outro direito fundamental processual. Juízes, 

bem como advogados e todos os envolvidos em um processo judicial são passíveis 

de cometerem erros. Portanto, o direito à revisão processual deve ser mantido, 

evitando, contudo, a sua banalização através do uso protelatório. 

                                            

6 Partes que litigam em grande escala em demandas semelhantes (GALANTER, 1975). 
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Esse é realmente o grande desafio de qualquer prestação jurisdicional: atender 

aos anseios da sociedade, garantindo-lhe a efetividade de seus direitos da forma mais 

célere possível. Nesse intuito é que se promulgou o Novo Código de Processo Civil, 

bem como várias ações são realizadas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 

dentro dos limites de sua autonomia, com o objetivo de melhor a qualidade da 

prestação jurisdicional.  

2.3 A reforma gerencial do órgão Judiciário  

A reforma gerencial do judiciário consiste em trazer ao poder público práticas 

de gestão, a fim de gerar mais efetividade à prestação jurisdicional. O marco dessa 

mudança ocorreu com a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, 

com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (NUNES e TEIXEIRA, 2013). 

Segundo a visão de Nunes e Teixeira (2013), com a implementação de um 

planejamento estratégico para o Poder Judiciário, instituída pela resolução nº 70 de 

18 de março de 2009, o que deveria ser um meio, se tornou um fim. Cumprir metas, 

apresentar números e estatísticas de julgamento tornou-se o objetivo da Justiça, no 

lugar de se buscar uma justiça mais protetora, democrática e acessível. 

O crescimento ano a ano do estoque de processos no órgão responsável pela 

prestação jurisdicional, conforme apontado no início deste capítulo, comprova a 

veracidade da colocação de Nunes e Teixeira (2013), no sentido de que o objetivo em 

proporcionar uma justiça acessível a todos, de forma mais protetora e democrática, 

não tem alcançado sucesso. 

Diante dessa constatação é que Said (2017) defende a mudança adotada pelo 

legislador com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015. É o que se 

verifica no seguinte trecho: 
Nesse momento, para aprimorar a compreensão sobre este tópico e propiciar 
a visão mais crítica acerca da crise que afeta o Poder Judiciário (e o exercício 
da jurisdição), torna-se indispensável compreender que o novo Código de 
Processo Civil convida a romper com a sistemática atual de centralização das 
demandas na via jurisdicional. Trata-se de reconhecer um novo modelo 
(multiportas) de distribuição da justiça consubstanciado no pressuposto de 
que não há uma técnica principal de (re)solução de conflitos, mas sim 
entender que cada fórmula se mostra mais ou menos oportuna para as 
características do litígio que se propõe a analisar, ressaltando a noção “de 
que há vantagens e desvantagens em cada caso específico ao usar um ou 
outro processo de resolução de disputas, sendo que a existência de várias 
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possibilidades é a situação ideal”, devendo o Estado promover tais 
mecanismos e colocá-los à disposição do jurisdicionado (jurisdição, 
conciliação, mediação e arbitragem) (SAID, 2017, p. 195). 

O mesmo posicionamento possui Watanabe (2000) apud Nunes e Teixeira 

(2013), ao interpretar o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. O referido 

inciso preconiza o seguinte: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”. Dessa forma, para o autor supramencionado, é atribuição legal 

do Estado realizar a prestação jurisdicional, e, por meio do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), coordenar os meios consensuais de soluções de conflitos, defendendo 

a institucionalização destes meios. 

Entretanto, conforme Rebouças (2010 apud NUNES e TEIXEIRA, 2013), a 

institucionalização dos meios consensuais de solução de conflito seria uma tentativa 

do próprio órgão judiciário para diminuir o número de demandas judiciais. Assim, 

Nunes e Teixeira (2013) defendem que essa institucionalização contraria a virtude 

emancipatória desses institutos consensuais de soluções de conflitos, pois a opção 

pelo uso desses meios acontece por coação e não pela escolha livre das partes. 

Esses autores ainda afirmam que o economicamente desfavorável pode se ver 

muitas vezes coagido a renunciar direitos ou se submeter a transações 

desproporcionalmente desfavoráveis, diante da ameaça de improcedência de seus 

pedidos. Dessa forma, o resultado seria “mais próximo da segmentação que da 

democratização do acesso à justiça” (NUNES e TEIXEIRA, 2013, p. 135). 

Assim, denota-se que a celeridade, entendendo-se como a tentativa do 

judiciário em diminuir o número de demandas pendentes no menor tempo processual 

possível, não pode ser um fim em si mesma, correndo-se o risco de decisões 

insuficientemente fundamentadas que, de alguma forma acabariam sendo injustas e 

antidemocráticas.  

É possível também perceber que com as medidas adotadas com o objetivo de 

diminuir o número de ações ajuizadas, corre-se o risco de gerar sérios problemas 

sociais. O cidadão procura o judiciário para garantir um direito seu que tem sido 

violado - podendo ocorrer por falta de informação deste -, a aceitação de uma 

transação que não garanta o direito pleiteado, mas que legitime a lesão sofrida, com 

uma sentença homologatória deste acordo.  
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3. JURISDIÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E GARANTIAS 
PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS 

A forma de governo constitucionalmente escolhida pelo constituinte de 1988 foi 

o Estado Democrático de Direito. Em suma, conforme o parágrafo único, art. 1º da 

CF/88, significa dizer que o povo sede seu poder para o Estado criado, e, por 

conseguinte, o aparato estatal se organizará para a manutenção da ordem sem 

restringir os direitos da população. Muito pelo contrário: além de não violar direitos, o 

Estado deverá promover a concretização dos direitos e garantias fundamentais (DIAS, 

2015). 

O poder soberano, emanado do povo, na forma de governo escolhida existem 

as funções legislativa, executiva e judiciária, que de acordo com a corrente doutrinária 

mais recente, citando Dias, Ronaldo (2015, p.26), se define como “sistemas ou 

complexos de órgãos aos quais as normas da Constituição atribuem competências 

para o exercício das qualificadas funções fundamentais do Estado”. 

De forma simplória tem-se que a função legislativa é responsável pela criação 

de leis que permitam a concretização dos ditames constitucionais. A função executiva 

deverá elaborar e concretizar planos de governo para atender os interesses dos 

cidadãos e do Estado como um todo. A função judiciária é responsável pela resolução 

de conflitos entre os cidadãos e, também, para proteger o cidadão dos abusos 

cometidos pelo próprio Estado. 

A função judiciária ou jurisdicional deve zelar para garantir à população o direito 

à jurisdição, que, segundo Dias (2015, p. 90), é o direito de se postular do Estado à 

jurisdição. Tal é direito é constitucionalmente garantido no rol de direitos fundamentais 

do art. 5º, em seu inciso XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito” em combinação com o inciso II do mesmo artigo, no qual 

a obrigação de fazer ou de não fazer algo só poderá decorrer de dispositivos legais. 

Assim, para garantir uma jurisdição efetiva é que existe o chamado processo 

constitucional. O direito à jurisdição garante que qualquer cidadão poderá pleitear em 

juízo caso tenha sido lesado ou esteja na iminência de sofrer alguma lesão em seus 

direitos. Por sua vez, o processo constitucional garante que a apreciação jurisdicional 
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ocorrerá segundo os princípios constitucionais processuais, podendo-se denominá-

los, também, de garantais processuais constitucionais. 

Umas dessas garantias processuais, segundo Dias (2015, p. 30), é o próprio 

direito de ação. Por meio deste qualquer cidadão pode postular em juízo, a fim de 

questionar a constitucionalidade de quaisquer atos ou negócio jurídico, seja na esfera 

privada ou estatal. 

É a função jurisdicional do Estado que embasa o direito de postular em juízo. 

Citando o doutrinador Carnelluti (1942 apud DIAS, 2015, p. 34), “a função jurisdicional 

ou jurisdição declararia direitos e produziria preceitos para cada caso concreto levado 

à apreciação do Estado pelas partes envolvidas em conflitos de interesses”.  

Ainda segundo Dias (2015), a função jurisdicional irá concretizar o direito em 

situações de conflitos entre as partes; lesões a direitos, como nos casos de 

cometimento de crimes; omissões da função executiva; dentre outras situações.  

Diferentemente do que ocorre na função executiva, em que a iniciativa é o do 

próprio órgão público, na função jurisdicional a iniciativa cabe às partes, seja ela 

pessoa física, jurídica ou pessoa jurídica de direito público. Trata-se do princípio da 

inércia, explicitado no art. 2º do CPC/15 (BRASIL, 2015), ou seja, a função jurisdicional 

só se concretiza quando provocada através do poder judiciário.  

As funções legislativas e executivas são exercidas de ofício pelos 

representantes escolhidos democraticamente. Já a função jurisdicional, “atividade-

dever do Estado” (DIAS, 2015, p.38) como abordado acima está à disposição do 

cidadão, aguardando a sua provocação junto aos órgãos competentes instituídos pela 

Constituição vigente. (DIAS, 2015) 

A referida provocação é realizada através do processo que na definição de 

Gonçalves (1992 apud DIAS, 2015) é “procedimento em contraditório”. Assim, a partir 

do momento que o cidadão, denominado de parte no órgão judiciário, apresenta uma 

demanda a ser resolvida pela jurisdição, inicia-se o referido processo. A Constituição 

Federal de 1988 instituiu os princípios balizadores do processo para a decisão seja 

tomada respeitando-se os direitos das partes. Dentre estes tem-se o princípio do 

contraditório, no art. 5º, inciso LV. 
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Didier (2016, p. 81-89) classifica o princípio do contraditório como 

concretização do princípio democrático, já que consiste em garantir a participação de 

todas as partes no processo, bem como a possibilidade de influência na decisão.  

Seguindo princípio do contraditório é que as partes devem ser intimadas a se 

manifestarem para que se posicionem diante de qualquer mudança fática ou de direito 

no processo, ou até mesmo para se manifestarem antes que o juiz profira alguma 

decisão em seu desfavor, conforme preconiza o art. 9º do CPC. 

Ainda conforme Didier (2016, p. 81-89), a efetivação do princípio do 

contraditório está diretamente ligada ao cumprimento de outro princípio - o da ampla 

defesa -, tanto que estão presentes no mesmo dispositivo legal. Para que a parte 

tenha efetiva influência em paridade de armas na formação da opinião do julgador, a 

ampla defesa é necessária, sendo de grande importância o acompanhamento de um 

advogado.  

A temática é bem explicitada pelo referido autor no seguinte trecho: 
A dimensão substancial do contraditório é o fundamento para que se 
considere como fundamental o direito de ser acompanhado por um advogado. 
O acompanhamento técnico é importantíssimo, ao menos como regra, para 
a efetivação do direito ao contraditório. (DIDIER, 2016, p. 83) 

A existência, bem como a aplicação dos princípios abordados acima, leva os 

doutrinadores Nunes (2008 apud DIAS, 2015) a classificar o devido processo legal em 

processo constitucional.  

Dessa forma, doutrinariamente a melhor forma de denominar o processo à luz 

da Constituição seria como Modelo Constitucional de Processo.  
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4. O ADVOGADO COMO AGENTE INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DA 
JUSTIÇA 

O parágrafo primeiro da CF/88 institui a República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos entes federativos, quais sejam os Estados, 

Municípios e Distrito Federal, constituindo-a como Estado Democrático de Direito. 

Esse paradigma instaurado com a Constituição Federal de 1988 trouxe a jurisdição 

por meio do modelo constitucional de processo como instrumento para a 

concretização dos direitos constitucionalmente instituídos.  

Nesse contexto, o art.5º, inciso II institui o princípio da reserva legal, em que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. E, 

para complementá-lo, o inciso XXXV do mesmo artigo assegura a apreciação do 

judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito.  

Por outro lado, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal, conforme o art.5º, inciso LIV da CF/88, ocasião em que lhe 

serão asseguradas aos litigantes, - seja em processo judicial ou administrativo - o 

contraditório e a ampla defesa, dispondo dos meios e recursos a eles inerentes 

(BRASIL, 1988).  

Como anteriormente abordado, o direito ao contraditório abrange a isonomia 

ou paridade de armas, bem como o poder de influência que serão exercidos através 

de uma ampla defesa. Ou melhor dizendo, uma ampla argumentação. 

Como prova de que esses direitos foram de fato concedidos às partes é que as 

decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. O 

juiz deve demostrar que levou em consideração todos os fatos e argumentos trazidos 

pelas partes, bem como oportunizou a manifestação de ambas antes de tomar 

qualquer decisão segundo art. 93, inciso IX da CF/88 (BRASIL, 1988).   

O princípio da fundamentação das decisões evidencia que a jurisdição é uma 

construção entre os indivíduos processuais, devendo o juiz decidir com base nessa 

construção e não em convicções pessoais (princípio da imparcialidade). 

Segundo Faria (2015), os princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

isonomia constituem os princípios institutivos que compõe a base mínima do Modelo 
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Constitucional de Processo. Faria (2015) afirma, ainda, a necessidade de um 

profissional tecnicamente capaz de garantir a efetivação desses princípios, pois só 

dessa forma a parte estaria exercendo devidamente o seu poder de influência, e 

estaria efetivamente implementando-se um contraditório dinâmico eficaz, em que a 

parte assessorada por um advogado estaria em pleno uso dos direitos da paridade de 

armas e da ampla defesa.  

Assim, dentro dessa metodologia normativa do modelo constitucional de 

processo o advogado é figura fundamental na garantia dos direitos constitucionais. A 

própria Constituição Federal vigente deixou claro o papel do advogado na função 

jurisdicional. Dispõe a Constituição Federal: 
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei (BRASIL, 1988). 

Dias (2015) explica que a denominada administração da justiça nada mais é 

que a função jurisdicional exercida pelo Estado segundo os ditames constitucionais. 

A parte, por si só não possui formação que lhe permita contribuir tecnicamente para 

com o convencimento do juiz e assim ter efetiva influência tanto na matéria fática, 

quanto mais na jurídica. O papel do defensor é justamente desenvolver uma 

argumentação fática-jurídica a favor do seu cliente, a fim de que seja efetivado os 

seus direitos constitucionais que por ventura estejam sob ameaça no caso concreto. 

De acordo com Dias (2015), o modelo constitucional de processo foi instituído 

no Estado Democrático de Direito a fim de que em qualquer situação de ameaça de 

direitos, omissão do Estado no exercício de suas funções na promoção da dignidade 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88) e direitos fundamentais afins (art. 5º, CF/88), abuso 

de poder de qualquer órgão estatal e violação de direitos de uma maneira geral, o 

cidadão esteja seguro de que a forma como seus direitos serão resguardados ocorrerá 

da maneira mais justa e segura (BRASIL, 1988). 

Para tanto, o poder constituinte instituiu os princípios institutivos processuais. 

Contudo, conforme se verificou, a implementação de tais princípios está diretamente 

atrelada à figura do advogado, tanto é que este mesmo poder o considerou 

indispensável para a concretização da função jurisdicional. De fato, é o advogado que, 

oportunamente, poderá garantir a implementação dos princípios do contraditório, da 
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ampla defesa/argumentação e isonomia. A partir do seu conhecimento técnico, tal 

profissional agirá de modo a zelar pelos direitos de seu cliente. 

Dessa forma, quando o juiz conceder prazo para manifestação acerca de um 

fato novo apresentado pela outra parte, o advogado é a figura apta a analisar a 

questão, levantar os argumentos jurídicos a favor de seu cliente cabíveis ao caso, e, 

apresentando a petição no prazo processual, estar-se-á garantindo ao seu 

representado os direitos ao contraditório, com poder de influência na decisão, da 

ampla argumentação e da isonomia, já que após manifestação da parte contrária foi-

lhe oportunizado posicionar-se argumentativamente.  
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5. OS MODELOS DA ADVOCACIA DEMANDISTA E DA ADVOCACIA 
RESOLUTIVA 

Conforme abordado no item anterior, o advogado possui papel indispensável 

no modelo constitucional de processo. Portanto, se esse modelo é estruturado para 

garantir todos os direitos fundamentais ao cidadão, o advogado é o agente 

tecnicamente capacitado para colaborar de forma significativa para a efetivação de tal 

modelo. 

A maior parte das causas patrocinadas atualmente é na área contenciosa, em 

que é iniciado a um processo judicial, no qual a decisão será tomada por um terceiro 

imparcial. 

Contudo, diante da carência de estrutura do judiciário (órgão responsável pela 

prestação jurisdicional), há uma demora irrazoável na duração do processo, tanto na 

fase de conhecimento, quanto - e principalmente - na fase de execução, segundo 

dados apresentados do item 1 desta monografia. 

O direito a uma prestação jurisdicional no tempo devido é garantido 

constitucionalmente e internacionalmente, sendo um dos pilares do modelo 

constitucional de processo, conforme inciso LXXVIII, do art. 5º da CF/88: “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Direito este reforçado no 

atual Código de Processo Civil, em seu art. 4º: “as partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (BRASIL, 

2015; Barros, 2013). 

Todavia, o referido direito à uma razoável duração do processo, não tem sido 

atendida, consoante comprovações do item 1 desta monografia, bem como constatou-

se que a denominada crise do judiciário, a qual foi-lhe imputada a causa da 

morosidade processual, na verdade se refira a mais o seu mau funcionamento, ou, 

ainda, a um funcionamento como planejado, priorizando a segurança em detrimento 

da celeridade. 

A normalidade é que em um processo judicial, as partes estejam representadas 

por seus advogados, agentes indispensáveis para a garantia dos direitos processuais 



26 

 

como o contraditório, entendido, também, como um poder de influência e não 

surpresa, bem como o direito à ampla defesa/argumentação.  

Como de praxe, em um processo judicial, uma parte terá sua reivindicação 

atendida, total ou parcialmente, e só para chegar a esse ponto teve que dispender 

tempo e recursos financeiros. Após sentenciado, ainda se iniciará a fase de execução, 

que de acordo com dados apresentados no item 1, é a fase de maior duração no 

processo como um todo.      

Esse é o cenário de morosidade processual por muitas vezes vivido pelos 

advogados e por seus clientes. Então, verifica-se que enquanto o processo for 

enxergado como uma disputa, e isso for fomentado pelos advogados, o cenário tem 

grandes chances de continuar o mesmo.  

O modelo até então abordado é o da advocacia demandista ou contenciosa. 

Azevedo e Wald (2018) defendem que os escritórios de advocacia devem criar setores 

resolutivos e abandonar o setor contencioso. Afirmam, também, que em 2006 ocorreu 

a implementação da conciliação no judiciário pelo CNJ, e que no início houve uma 

certa resistência por parte dos advogados públicos e privados. 

No momento presente, a aceitação é praticamente unânime, mas o foco da 

advocacia ainda é a prática contenciosa. Os autores supramencionados definem a 

advocacia contenciosa como aquela que avalia a probabilidade de êxito do cliente, 

sob a perspectiva deste, numa possível ação judicial, bem como traça a estratégia 

jurídica para tanto. 

Azevedo e Wald (2018) atentam para o risco de que a credibilidade do 

advogado nesta afeição, ou melhor, a sua certeza de alcançar determinado resultado, 

pode prejudicar o seu cliente em construções consensuais de resolução de conflitos. 

Esses autores defendem que a advocacia deve abandonar o modelo 

contencioso e adotar o resolutivo, haja vista que nem sempre a melhor solução é 

judicializar a causa. Eles definem a advocacia resolutiva nos seguintes termos:  
aquela baseada em análises objetivas de probabilidade de êxito, identificação 
apropriada de interesses reais das partes, criação de valor em razão de 
abordagens integrativas, auxílio com a escolha procedimental adequada 
baseada em critérios objetivos referentes aos diversos processos de 
resolução de disputas e apoio às partes no desenvolvimento de competências 
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emocionais que permitam o distanciamento de escolhas baseadas em 
paixões ou posições irracionais (AZEVEDO e WALD, 2018). 

Ainda de acordo Azevedo e Wald (2018), a advocacia resolutiva, que também 

pode ser chamada de advocacia colaborativa, propõe que se tire o foco da disputa e 

se coloque o foco na resolução, incluindo auxiliar as partes a possuírem clareza de 

suas motivações no conflito. Esse novo modelo traz a inclusão de todas as 

ferramentas e conhecimentos científicos para corroborar com a solução do empasse 

trazido pelo cliente. 

O mesmo conceito é apresentado por Pinho e Alves (2015, p. 67-68) apud 

Trentin e Casagrande (2017): 
[...] originalmente idealizada pelo advogado norte-americano Stuart Webb 
para casos que envolvam Direito de Família, a advocacia colaborativa 
aportou no Brasil em 2011, através de uma médica, Dra. Tania Almeida, e 
duas advogadas, Dras. Fernanda Paiva e Flávia Soeiro (PRÁTICAS 
COLABORATIVAS, s.d.). A advocacia colaborativa nasceu da constatação 
de Stuart Webb de que, ao final dos processos de divórcio, todos, mesmo os 
“vencedores”, saíam perdendo, em decorrência das consequências negativas 
que a litigância trazia para as suas vidas. Por isso, surgiu a ideia de se criar 
um espaço extrajudicial e multidisciplinar de colaboração e diálogo no qual as 
partes buscam em conjunto, com o auxílio de um advogado e de outros 
profissionais, como psicólogos, uma solução que melhor se ajuste aos 
interesses da família, e não aos interesses individuais. Enquanto o advogado 
contencioso briga por seu cliente e, muitas vezes, até piora o relacionamento 
entre as partes, o colaborativo se coloca como um resolvedor de problemas 
(“problem solver”), como alguém disposto a ajudar a remover os obstáculos 
que impedem o consenso. A aplicação do princípio da cooperação nesse 
ambiente traz inúmeros benefícios para as partes em conflito, pois permite 
uma redução da adversidade, e um incentivo à colaboração para alcançar o 
melhor resultado possível para todos. Parece que, à medida que o princípio 
da cooperação vai conquistando espaço no próprio processo civil, a 
advocacia colaborativa tem a oportunidade de receber cada vez mais adeptos 
que buscam a possibilidade de uma melhor gestão de seus conflitos. Os bons 
resultados da advocacia colaborativa têm acarretado a sua expansão para 
outras áreas do Direito, como a civil e a empresarial. Através da advocacia 
colaborativa, as partes se comprometeriam a não litigar enquanto a questão 
estivesse submetida a esse “mecanismo” e deveriam colaborar entre si para 
alcançarem um bom acordo para todos. Nesse processo, é essencial que as 
partes estejam realmente empenhadas e imbuídas do espírito colaborativo, 
devendo estar sempre abertas ao diálogo e ser transparentes umas com as 
outras, para que o empreendimento seja bem-sucedido (PINHO e ALVES, 
2015, p. 67-68). 

Denardi et al. (2017) abordam atuação dessa advocacia em divórcios. Contudo, 

esclarecem bem a lógica desse novo modelo independente da área de atuação. Eles 

apresentam como foco da advocacia colaborativa a preservação dos vínculos afetivos 

e o desenvolvimento de habilidades comunicacionais, os quais permitirão a confecção 

de uma solução que atenda aos anseios de todos, sem ganhadores e perdedores. E, 
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ainda, todo esse processo ocorrerá de forma mais rápida, econômica, proporcionando 

um resultado mais eficaz e duradouro. 

Os procedimentos colaborativos ocorrem totalmente fora do judiciário. Os 

advogados, bem como demais profissionais que se fizerem necessários, assinam um 

termo de confidencialidade e não litigância. O ambiente é de colaboração e não de 

disputa, pautado pelo diálogo e comprometimento (DENARDI et al., 2017). 

Em complementação, Trentin e Casagrande (2017) analisam a advocacia 

colaborativa sob uma perspectiva constitucional e legislativa, afirmando, com base 

nos arts. 3º, inciso I e 4º, inciso VII da CF/88, que a solução pacífica de controvérsias 

é objetivo do Estado brasileiro. Argumentam, também, que esse novo paradigma 

fomenta a mudança da cultura do litígio para a do diálogo, no qual as partes envolvidas 

se tornarão protagonistas no encontro da solução de seus conflitos, através da 

construção de uma comunicação saudável.  

Os referidos autores apesentam a presença dessa mudança no Estatuto do 

Advogado em seu art. 2º, que afirma ser o advogado indispensável à administração 

da justiça, bem como essencial no auxílio a seus clientes, cuja instrução se estende 

às demandas litigiosas e consensuais.  Por sua vez, o Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em seu art. 2º, inciso VI do seu parágrafo 

único, institui que é dever do advogado “estimular a conciliação entre os litigantes, 

prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios”. 

Trentin e Casagrande (2017) ainda atentam para a resolução 125 do CNJ, que 

estabelece como sua competência agir de modo a incentivar a auto composição dos 

conflitos por meio da conciliação e mediação, bem como para o disposto no art. 334, 

§9º do CPC, que torna obrigatória a presença do advogado nas audiências de 

mediação e conciliação e, ainda, pelo disposto nos arts. 3º, § 3º e 6º do mesmo 

disposto legal, os quais preconizam, respectivamente, que os juízes, advogados e 

defensores públicos deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos e que todas as partes envolvidas no processo 

devem colaborar para a duração razoável deste. 

O advogado resolutivo (ou colaborativo) deve preparar-se junto ao seu cliente 

para qualquer audiência que visa a resolução consensual de conflitos, garantindo a 
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transparência, ajudando o envolvido a entender suas motivações no conflito, quais 

seus direitos e deveres, bem como os da outra parte. Tudo isso fomentará para o 

sucesso de uma negociação, assim como para a construção informada das decisões 

em que a lei será um parâmetro e não uma imposição, seja ela em práticas 

colaborativas extrajudiciais ou judiciais (TRENTIN e CASAGRANDE, 2017; DENARDI 

et al., 2017). 

A advocacia colaborativa amplifica o campo de visão processual, sem se 

esquecer dos princípios balizadores do modelo constitucional de processo, de forma 

a atentar para: a necessidades das partes; um senso de justiça, para as realidades 

prática e econômica dos envolvidos; acordos prévios, bem como fatores culturais e 

emocionais de cada cliente. Ainda se pauta na boa-fé, não deturpando documentos 

ou fatos, agindo sempre de forma consciente e incluindo, sempre que necessário, 

profissionais de outras áreas (DENARDI et al., 2017).  

Por seu turno, Azevedo e Wald (2018) mencionam uma ferramenta chamada 

‘árvore de decisões’, em que o advogado resolutivo realizará o exame das variáveis 

diretas, atribuirá um percentual de êxito da causa e multiplicará pelo valor pretendido 

inicialmente, e, ao final, delimitará uma faixa de valor para um possível acordo. Após 

realizado esse processo, o advogado apresentará ao seu cliente, de forma técnica e 

clara, as vantagens do uso de cada meio de resolução de conflitos, incluindo a aferição 

monetária. 

Diante de todo o exposto, os advogados resolutivos ou colaborativos, 

juntamente com seu cliente, poderão analisar as vantagens e desvantagens dos 

métodos resolutivos em comparação com o meio tradicional. Dessa forma, o caminho 

a percorrer será traçado e, consequentemente o cliente terá mais chances de ter o 

seu direito material garantido, sem nenhuma violação aos seus direitos processuais. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo geral desta monografia consistiu em analisar se a advocacia 

demandista corrobora, no contexto atual de inefetividade da prestação jurisdicional, 

com a concretização da advocacia como indispensável à administração da Justiça, 

consoante previsão do art. 133 da CF/88, sendo esta a pergunta-problema a ser 

respondida, bem como a hipótese consiste na conclusão de que o modelo da 

advocacia demandista já não cumpre a sua função constitucional. 

Para que tal análise fosse possível, foi necessário abordar, no primeiro capítulo, 

o contexto da prestação jurisdicional atual. Oportunidade em que se constatou que o 

congestionamento de processos no órgão Judiciário brasileiro é considerável, não 

obstante o aumento da produtividade do juízes e servidores públicos. Também foi 

importante para o desenvolvimento deste trabalho o entendimento de que a crise da 

prestação jurisdicional se encontra inserida em um contexto de uma crise estatal. Não 

se poderia deixar de levar em consideração uma consequência da crise estatal que 

afeta diretamente a prestação jurisdicional: a falta de recursos pessoais e materiais, 

ou seja, não há juízes e servidores, bem como recursos materiais suficientes ante a 

necessidade do jurisdicionado brasileiro. E por fim, para finalizar o primeiro capítulo, 

foi importante considerar a reforma gerencial realizada no órgão judiciário na busca 

pela celeridade, bem como as mudanças trazidas pelo Novo Código de Processo Civil 

com mesmo intuito e que trazem consigo o risco de em nome de uma prestação 

jurisdicional célere, na realidade ocorrer uma prestação jurisdicional inefetiva. 

Após uma análise contextual, foi necessária uma abordagem doutrinária sobre 

as funções estatais, dando-se ênfase à função jurisdicional. Reconheceu-se que esta 

é a ferramenta garantidora dos direitos fundamentais constitucionais, garantia que só 

é possível através do modelo constitucional de processo. E dentro desse modelo dois 

princípios são de suma importância: o contraditório e a ampla defesa, com seus 

respectivos desdobramentos. 

Nesse interim tem-se o papel do advogado como agente garantidor dos direitos 

de seus clientes, sendo este agente indispensável dentro do modelo constitucional de 

processo. Assim, considerada a importância da advocacia e ao mesmo tempo a sua 

impotência diante da denominada crise do judiciário, bem como a constatação de um 
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processo de mudança para uma atuação mais colaborativa é que foi possível a 

confirmação na hipótese suscitada por este trabalho.  

É então no capítulo 4 do presente estudo que a pergunta-problema levantada 

foi examinada e respondida, cuja conclusão só foi possível após a análise do contexto 

atual de inefetividade do judiciário e da constatação da existência de um modelo 

constitucional de processo como direito fundamental de todo cidadão brasileiro, em 

que o advogado se faz indispensável para a efetividade deste modelo. 

Dessa forma, confirmando a hipótese levantada, no capítulo supracitado, 

verificou-se que a atuação tradicional da advocacia, denominada neste trabalho como 

demandista, por mais que exerça com primazia suas funções de zelar pelo 

contraditório e pela ampla defesa em uma ação judicial, dentro de uma conjuntura 

maior de promoção da justiça, através da garantia dos direitos de seus clientes, acaba 

por falhar diante de uma prestação jurisdicional morosa e ineficaz, não cumprindo 

plenamente seu papel de indispensabilidade à administração da justiça, conforme 

preconiza o art. 133 da CF/88 (BRASIL, 1988). 

Assim sendo, problematizou-se o atual papel da advocacia e ainda, com a 

apresentação do modelo da advocacia resolutiva ou colaborativa, no capítulo 4, e 

discutiu-se a necessidade de mudança na atuação dos advogados. 

 Tudo isso considerando que a morosidade processual é uma realidade, bem 

como a falta de estrutura do judiciário, órgão responsável pela prestação jurisdicional, 

e ante o risco de supressão de direitos com a adoção de audiências de 

conciliação/mediação dentro do próprio judiciário. Esse contexto, abordado nesta 

monografia, coloca em risco os direitos do jurisdicionado, como a duração razoável 

do processo, o contraditório e a ampla defesa. Considerando o papel constitucional 

do advogado como garantidor de tais direitos, tem-se que a depender do caso 

concreto, se ele se valer das práticas colaborativas, o sucesso na efetivação de sua 

função de indispensabilidade à administração da justiça estará mais próximo da 

realidade do que se fosse adotada as práticas tradicionais da advocacia demandista 

(ou contenciosa).  
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