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3EDITORIAL

O que podemos
fazer juntos?

Sabemos que nossa luta não é fácil, exige atenção diária. Por isso, as 
comemorações do Dia do Administrador, as homenagens recebidas e 
prestadas, os eventos, as semanas de gestão e os encontros promovidos foram 
atividades pensadas e desenvolvidas para você, profissional da Administração, 
para reconhecer sua importância, proporcionar ferramentas de trabalho mais 
adequadas e garantir a qualidade dos serviços prestados. Os resultados estão 
registrados aqui, nas páginas deste informativo, que nesta edição aborda também 
onde a carreira do profissional de Administração começa – na universidade, 
a importância de uma formação de excelência e as ações do CRA-MG para 
contribuir neste sentido. 

Entendemos que um ensino de qualidade é o primeiro passo para formar 
ótimos profissionais. Por isso, promovemos o XII Encontro de Coordenadores do 
Curso de Administração, com o objetivo de servir como incentivo para todos os 
coordenadores da área a refletirem sobre os resultados alcançados no Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Em 2016, tivemos cinco 
universidades mineiras entre as 50 melhores notas desse exame no País, o que 
nos deixa com a sensação de que estamos no caminho certo. 

Seguindo o mesmo raciocínio, promovemos a Semana da Gestão na nossa 
seccional de Uberaba. O encontro, gratuito, teve a sala ocupada por alunos e 
profissionais de Administração para assistir a palestras de Administradores 
renomados. 

Trazemos também uma matéria sobre empreendedores jovens, na qual 
mostramos o resultado da principal pesquisa sobre empreendedorismo realizada 
no mundo, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2016, em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. Posso 
adiantar que os números são bastante interessantes e nos convidam a uma 
reflexão (pág. 10). 

Encerramos as comemorações do Mês do profissional de Administração com a 
sensação de que tudo o que acontece hoje foi sonhado há muito tempo, desejado 
e construído passo a passo ao longo de todos esses 52 anos de história. O crédito 
é de todos os profissionais.
Adm. Antônio Eustáquio Barbosa
Presidente do CRA-MG

EXPEDIENTE
CONSELHEIROS DO CRA-MG • Efetivos: Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar, Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, Adm. 
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Fernandes Novaes, Adm. Magno Luiz Coelho de Moura, Adm. Nourival de Souza Resende Filho, Adm. Paulo César Mageste 
de Carvalho, Adm. Raul Alberto Marinuzzi • Suplentes: Adm. Dante Grassi Pinto Ferreira, Adm. Clever Soares David Amorim, 
Adm. Marcos Eduardo Tanner, Adm. Wander Luis Silva, Adm. Cláudia Aparecida Machado, Adm. Wanda Cristina Rocha 
Wenceslau, Adm. Cleber de Moura Barros Amaral, Adm. Marcos Tanure Sanabio, Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis. 
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4ENCONTRO

Saiba mais sobre o XII Encontro
de Coordenadores do Curso
de Administração
A reunião aconteceu no dia 30 de setembro e contou com 
debates sobre os impactos e desafios da profissão

No dia 30 de setembro, foi realizado o XII 
Encontro de Coordenadores do Curso de 
Administração, em Minas Gerais, com o objetivo 
de convidar a todos os coordenadores da área 
a refletirem sobre os resultados alcançados 
no Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade).

Com a abertura do presidente do Conselho 

Professor Adm. Mauro Kreuz, diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA; Adm. Nourival de Souza 
Resende Filho, vice-presidente de Formação Profissional; Adm. Mário César Barreto Morais, membro da 
Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior do MEC; Adm. Gilmar Camargo, vice-presidente 
de Marketing do CRA-MG; e Adm Taiguara de Freitas Langrafe, presidente da Associação Nacional dos 
Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD)

Adm. Taiguara de Freitas Langrafe, presidente da Associação Nacional dos 
Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD)

Regional de Administração de Minas Gerais 
(CRA-MG), Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, o 
evento contou com vários painéis de discussão 
para análise dos resultados das edições de 2009, 
2012 e 2015 do Exame. Além disso, o encontro 
teve também como premissa compreender as 
realidades e perspectivas do Enade e saber como 
prosseguir em relação aos impactos e desafios 
da avaliação sobre os cursos da profissão. 
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O encontro também teve participação do vice-
presidente de Marketing, Adm. Gilmar Camargo, 
do vice-presidente de Formação Profissional, 
Adm. Nourival Resende, e do conselheiro e 
Adm. Luciano Novaes. As palestras foram 
ministradas pelos Administradores Taiguara 
de Freitas Langrafe, presidente da Associação 
Nacional dos Cursos de Graduação em 
Administração (ANGRAD), professor Adm. 
Mauro Kreuz, diretor da Câmara de Formação 
Profissional do CFA, e Adm. Mário César 
Barreto Morais, membro da Comissão Nacional 
de Avaliação de Educação Superior do MEC. 

Entre os principais temas abordados, 
estiveram as tendências e os contextos 
do Ensino Superior, Overview do Sinaes, o 
Enade  e os indicadores de qualidade dos 
cursos de Graduação em Administração de 
2009, 2012 e 2015.

Além de debater sobre as qualidades 
e características dos cursos de 
Administração, o professor Adm. Mauro 
Kreuz também dialogou sobre os novos 
projetos do CFA/CRAs, enquanto o Adm. 
Mário César Barreto abordou o tema 
“Analisando o Enade de Administração”.

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, presidente do CRA-MG

Saiba mais sobre os pontos que foram 
estabelecidos no encontro: 

• Avanços em abordagens progressistas 
de aprendizagem requerem mudança de 
cultura;

• Habilidades do mundo real são necessárias 
para reforçar empregabilidade; 

• Colaboração é a chave para soluções 

efetivas escaláveis;
• Apesar da proliferação e tecnologias, o 

acesso é desigual; 
• Processos para avaliar habilidades 

específicas em nível pessoal são 
necessários; 

• Fluência digital é mais do que saber usar 
tecnologias;

• Aprendizado online, por celular e híbrido 
são inevitáveis; 

• Ecossistemas de aprendizagem precisam 
ter agilidade suficiente para atender às 
mudanças ambientais;

• O Ensino Superior é uma incubadora para 
o desenvolvimento de computadores 
mais intuitivos;

• Educação Continuada deve “estar no 
sangue” das IES. 

Na área de indicadores de qualidade dos 
cursos de graduação de Administração, 
foram analisados os seguintes temas: 

• Distribuição percentual dos conceitos 
Enade;

• Comparação de notas brutas em 
relação à formação geral;

• Médias do Enade por região e durante 
os anos;

• A diferença das médias em instituições 
privadas e públicas;

• A porcentagem de acertos em 
formação geral;

• A distribuição dos IDDS; 
• Percentual acumulado do mínimo 

de mestres;
• Percentual acumulado de doutores;
• Regime de trabalho;
• Porcentagem de mestres;
• Porcentagem de doutores.

Além dos debates, houve ainda um 
panorama sobre quais serão os próximos 
passos da ANGRAD, com apresentação 
de chapas, da nova Diretoria e dos 
objetivos estatutários estabelecidos 
para a gestão de 2018/2019.
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Experienciação no mercado de trabalho, quarta 
revolução industrial, educação financeira, 
imagem e credibilidade, coaching, perícia judicial, 
arbitragem, empreendedorismo, comportamento 
profissional, lucratividade empresarial e futuro 
da profissão. Esses foram alguns dos temas 
abordados nas palestras que celebraram o 
Mês do Profissional de Administração em Minas 
Gerais. O Dia do Administrador é comemorado no 
dia 9 de setembro, por ser a data de assinatura da 
Lei nº 4769, em 1965, que criou e regulamentou 
a profissão de Administrador.

Com temas relevantes, os presentes puderam 
se atualizar quanto às principais demandas 
profissionais do momento. A noite de 
encerramento do mês comemorativo contou 
com espaço de relacionamento para que 
os profissionais pudessem discutir e refletir 
sobre a Administração, sua importância para a 
construção da sociedade e seu futuro. 

Com o salão cheio, o presidente do CRA-MG, 

Construindo e 
debatendo a 
profissão 
Dezesseis palestras agitaram o mês do 
profissional de Administração em Minas Gerais

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, enfatizou 
em seu discurso o trabalho do Conselho em 
valorizar a profissão. “A classe valorizada e 
respeitada pode exercer com maior dignidade 
e competência a profissão, trabalhando mais 
e mais pela integração entre os profissionais 
da área. Acreditamos que essa união trará 
maior reconhecimento e solidez no mercado de 
trabalho”, afirmou Barbosa. 

O CRA-MG, como instituição que anda lado 
a lado com o poder público, auxiliando, 
sugerindo melhorias e lutando pela profissão, 
foi homenageado em cinco casas legislativas 
dos 65 municípios que instituíram dia 9 de 
setembro no calendário oficial como Dia do 
Profissional de Administração. As homenagens 
aconteceram nas câmaras municipais de Teófilo 
Otoni, Manhuaçu, Viçosa, Belo Horizonte e na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Adm. Gilson Elesbão de Siqueira, conselheiro; Adm. Raul Alberto Marinuzzi, vice-presidente de Relações Institucionais; 
Sebastião Alvino Colomarte, superintendente-executivo do CIEE, deputado Bráulio Brás, coautor da homenagem; Adm. 
Antônio Eustáquio Barbosa, presidente do CRA-MG; deputado Antônio Carlos Arantes, coautor da homenagem; Adm. 
Gilmar Camargo de Almeida, vice-presidente de Marketing; Adm. Wander Luiz Silva, conselheiro; Adm. Nourival de Souza 
Resende Filho, vice-presidente de Formação Profissional

Adm. Raul Alberto Marinuzzi; entre a Adm. Nayara Márcia 
Marquito e Álvaro Gonzaga, chefe de Gabinete
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Adm. Raquel Couto, palestrante na noite de encerramento 
do mês do profissional de Administração

“É fundamental essa relação com a Assembleia 
– a casa do povo –, e com o Conselho também. 
Os profissionais de Administração, identificados 
com a sociedade, tornam-se fundamentais 
para divulgar a todos a nossa presença com 
o intuito de minimizar os anseios e até tornar 
viável a expectativa da sociedade”, declarou o 
presidente do CRA-MG.

A importância do profissional de 
Administração para recuperação e 
crescimento do país foi lembrada em todos 
os discursos da reunião especial realizada 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
“A profissão de vocês é fundamental. A 
cada dia, formar novos administradores, que 
pensam grande, que sejam modernos, que 
a inovação hoje exige; mas que administrem 
de jeito diferente do que muitos exemplos 
que existem nesse país”, opinou o deputado 
Antônio Carlos Arantes.

“E é com muita alegria que estamos aqui hoje, 
para comemorar essa data tão importante. 
Com certeza, nós faremos uma reunião para 
ficar gravada na história da Assembleia 
Legislativa e também do Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais”, declarou 
o deputado Bráulio Braz.

Já na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, o vice-presidente de Relações 
Institucionais do CRA-MG, Adm. Raul 
Marinuzzi, representando o presidente, 
ressaltou a trajetória da Administração, 
citando fatos bíblicos e históricos para 
mostrar que, apesar da regulamentação 

jovem, a profissão do Administrador se fez 
necessária desde os primórdios. 

“É uma profissão antiquíssima. Sem ela, 
não teriam vida as grandes civilizações do 
passado. Agora, no Brasil, o reconhecimento 
oficial vem com o surgimento e a oficialização 
do Conselho – tanto Federal quanto os 
regionais”, constatou Marinuzzi. 

Convidada pelo vereador Eduardo da 
Ambulância, autor da homenagem, a compor 
a mesa da sessão, a Adm. Nayara Marquito 
expressou seu contentamento em representar 
os profissionais durante a cerimônia e destacou 
a importância da homenagem para a profissão. 
“O Administrador tem grande responsabilidade 
no desenvolvimento da sociedade. Hoje, nós, 
com uma formação capacitada, temos meios 
de trabalhar através de empresas públicas e 
privadas”, explica Nayara.

O ensino da Administração também compôs 
o calendário de eventos do mês. No dia 30 de 
setembro, foi realizado, conforme páginas 4 e 
5, o 12º Encontro de Coordenadores de Cursos 
de Administração e o 6º Encontro Estadual 
da ANGRAD de Minas Gerais, debatendo a 
qualidade dos cursos de Administração, do 
Enade e desafios aos coordenadores.

"O CRA-MG aproveita o momento para fazer um 
convite especial. Quando nos perguntam ‘o que 
o CRA pode fazer por nós, Administradores?’ 
– eu acho que temos que trabalhar em uma 
relação de mão dupla. Perguntar para esse 
profissional o que ele e nós poderíamos fazer 
juntos”, declarou o presidente do CRA-MG, 
Adm. Antônio Eustáquio Barbosa. 

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, presidente do CRA-MG
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O espírito empreendedor move a 
Administradora Thaís de Paula Ribeiro, 31 
anos, fundadora e CEO da Íntegra Soluções 
Empresariais, com sede em Pouso Alegre – 
MG e São Paulo - SP. Desde muito pequena, 
a jovem sabia o que queria e lutou para 
isso. De família humilde, aos três anos de 
idade teve uma grave doença que a deixou 
em coma. Para poder retornar aos estudos, 
foi obrigada a realizar muitos testes para 
comprovar que não havia ficado com 
sequelas, o que a impulsionou ainda mais 
a se dedicar à escola. O resultado? Aos 16 
anos já estava na universidade, três meses 
depois já havia ganhado uma bolsa do IEL-
MG para um projeto do Sebrae nacional e, 
um ano depois, recebeu o 1º lugar pelos 
resultados obtidos no programa. Por conta 
disso, participou do Empretec, seminário 
desenvolvido pela ONU em 34 países.

Mas até a abertura da sua empresa, em 
2010, Thaís passou por vários desafios, 
o principal deles foi quebrar crenças 
limitadoras de pessoas que não acreditavam 
na sua forma de pensar, incluindo familiares, 
colegas e empresários. “Essa situação me 
fez quebrar muito mais crenças dentro de 
mim e fortalecer ainda mais minhas ideias, 
comportamentos e objetivos. É uma prova 
de resistência e persistência diária, o ciclo 
nunca termina por onde eu passo, ainda mais 
porque sou jovem e mulher”, resume. Desde 
sua fundação, a empresa de consultoria 
empresarial de Thaís já atendeu mais de 
cem clientes corporativos, entre indústrias 
em geral, cartórios, laboratórios clínicos, 
associações, entre outros. Seu maior projeto 
foi aos 25 anos, quando implantou o Sistema 
de Gestão da Qualidade em mais de 80 
cartórios do Mato Grosso, o que tornou o 
Estado referência nacional na área de Direito 
Notarial e Registral. 

O sonho da carreira solo vem crescendo entre 
os jovens brasileiros, de histórias parecidas 
com a de Thaís. A principal pesquisa sobre 
empreendedorismo realizada no mundo, 
a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
de 2016, em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Carreira solo
Em busca de independência e satisfação pessoal, jovens brasileiros estão, 
cada vez mais, trocando a carteira assinada pelo próprio negócio
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Empresas – Sebrae, apontou que 30,3% 
dos empreendedores brasileiros com 
negócios com até três anos e meio de 
atividade são formados por jovens entre 
25 e 34 anos. De acordo com o Adm. 
Wilton Rezende de Freitas, coordenador do 
curso de Administração da Universidade 
de Uberaba (Uniube), os jovens estão 
partindo para o negócio próprio por lhe 
proporcionar maiores desafios, maior 
flexibilidade e, dependendo do seu esforço, 
melhores rendimentos. “O emprego com 
carteira assinada condiz muito pouco com 
as aspirações do jovem contemporâneo: 
dinamismo, desafios motivadores e boas 
chances de se tornar um profissional de 
sucesso, reconhecido no mercado”, aponta.

Outro estudo, “Perfil do Jovem Empreendedor 
Brasileiro – Relatório Executivo – 2016”, 
realizado pela Confederação Nacional dos 
Jovens Empresários (Conaje), apontou 
que 25% dos entrevistados decidiram ser 
empresários por identificar oportunidade 
de negócio, 25% sempre quiseram ser 
empreendedores e 18% por querer mais 
independência. A pesquisa ouviu  cinco 
mil pessoas com idade entre 18 e 39 anos, 
de 26 Estados mais o Distrito Federal. Para 
Freitas, porém, ainda há um longo caminho 
a percorrer. “Mudanças nas políticas 
públicas do Brasil e no ensino deveriam 
ocorrer para facilitar o sonho de quem quer 
ser dono do seu próprio negócio, como: 
investir mais na educação, sobretudo 
de base; inserir o empreendedorismo 
como disciplina obrigatória nos ensinos 
fundamental e médio; e, por fim, tornar o 
empreendedorismo mais democrático, de 
modo a fazer com que os jovens das classes 
C, D e E saibam o que ele significa, os seus 
benefícios e o quão bom e compensador é 
ter o seu próprio negócio”, avalia. 

O caminho das pedras – Para Thaís de Paula 
Ribeiro, da Íntegra Soluções Empresariais, 
a definição clara dos seus objetivos e a 
obstinação pelo sucesso foram os principais 
fatores que fizeram sua empresa chegar 
aonde está. “O desafio é constante na 
vida de um empreendedor. Existem muitas 
variáveis que podem levá-lo ao sucesso 

“Sem desculpas, sem queixas e 
justificativas, é fazer acontecer de 

qualquer jeito. Não precisa ser a versão 
excelente da coisa, mas tirar as ideias da 
cabeça e jogá-las no mercado já faz uma 

grande diferença na vida de qualquer 
pessoa que queira empreender."

Thaís de Paula Ribeiro
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ou ao fracasso. O desafio que mais se 
destacou na minha jornada, sem dúvida, foi 
o de acreditar que era possível para mim. 
Sempre tive bem definido meus objetivos, 
mas nunca medi esforço para dar o meu 
melhor e fazer tudo o que tinha que ser feito, 
para atingir aquele resultado. Eu não tinha a 
mínima ideia do que eu teria que fazer, mas 
me virei. Sem desculpas, sem queixas e 
justificativas, é fazer acontecer de qualquer 
jeito. Não precisa ser a versão excelente da 
coisa, mas tirar as ideias da cabeça e jogá-
las no mercado, já faz uma grande diferença 

na vida de qualquer pessoa que queira 
empreender”, ensina.

Para o prof. Freitas, o caminho do 
jovem que deseja empreender passa, 
primeiramente, por muito estudo. “O sucesso 
de um empreendedor alia dois fatores 
fundamentais: motivação e conhecimento. 
Sem conhecimento, o jovem pode até 
ter boas ideias e querer muito que elas 
prosperem, porém, lhe faltarão as ferramentas 
necessárias para planejar, dirigir e controlar 
o empreendimento”, finaliza.

25% - Oportunidades

18% - Independência

32% - Outros

25% - Desejo de Empreender71% - Homem

29% - Mulher

42% - Ensino Superior

39% - Pós-Graduação

12% - Ensino Médio

7% - Outros

35% - 26 a 30 anos

18% - 21 a 25 anos

28% - 31 a 35 anos

19% - Outros

Dados da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje),
em seu estudo “Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro –

Relatório Executivo – 2016

5% - Outros

6% - Logística

8% - Legislação

23% - Burocracia

58% - Alta Carga Tributária

GÊNERO

MOTIVOS

IDADE

ESCOLARIDADE

BARREIRAS

Programas com conteúdo produzido por 
profissionais de Administração de Minas Gerais e 

que objetivam dar visibilidade à profissão e 
contribuir para o desenvolvimeno da boa 

Administração nas empresas, gerar mais emprego e 
trabalho para a sociedade.

 
Saiba como participar do Minuto no site do CRA-MG:

 
www.cramg.org.br/participe-do-minuto-do-administrador

Inscreva-se em nosso canal no YouTube
e acompanhe todo o conteúdo do Conselho
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Semana da Gestão faz sucesso 
em Novembro
Palestras foram divulgadas pela internet e atraíram os
alunos de Administração

A Semana da Gestão, evento promovido 
pelo Conselho Regional de Administração 
de Minas Gerais, ocorreu entre os dias 6 
e 10 de novembro, em Uberaba (MG), na 
Seccional do CRA-MG. O encontro, que 
foi gratuito, contou com a participação de 
Administradores renomados. Os alunos 
do curso de graduação de Administração, 
interessados pelos temas e conhecimentos 
sobre a área, estiveram presentes e 
receberam seus certificados. 

Segundo o Adm. Lucas Amoni, que coordenou 
a semana de palestras, o evento trouxe uma 
reflexão muito positiva e fez sucesso entre 
os alunos do curso de Administração. “Com 
palestrantes experientes no mercado, as 
palestras conseguiram dar resultado mesmo 
durante horário de aula dos alunos, já que as 
faculdades os liberaram para comparecer 
ao encontro”, conta o Administrador.

Adm. Raul Alberto Marinuzzi, vice-presidente de Relações Institucionais do CRA-MG; Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, presidente 
do CRA-MG; Mauro Sérgio De Melo, conselheiro do CRC-MG; Adm. Lucas Amoni, coordenador da semana de palestras; prof. Wilton 
Resende, palestrante e coordenador dos cursos de Gestão da Uniube; e Adm. Flávia Borges, gerente de Relações Institucionais
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Entre os temas abordados no evento, 
estiveram:

— “Práticas de PNL aplicadas à 
motivação”, ministrada no dia 6 de novembro 
pelo Adm. Alessandro Monteiro Sanchez, 
professor universitário e consultor empresarial; 

— “Descubra o empreendedor que 
existe em você”, ministrada no dia 7 de 
novembro pelo Adm. Wilton Rezende 
de Freitas, professor universitário e 
coordenador dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Gestão Financeira e 
Tecnologia em Logística da Universidade 
de Uberaba (Uniube); 

— “Empreendedorismo digital”, 
ministrada no dia 8 de novembro pelo 
Adm. Daniel Angotti Moises Marques, 
professor universitário, coordenador 
de cursos de Gestão da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro 
(FCETM) e empresário;

— “Finanças pessoais”, ministrada no 
dia 9 de novembro pelo Adm. Renato de 
Souza Meirelles, professor universitário, 
coordenador de cursos de gestão da Facthus 
e ex-executivo de grandes empresas; 

— “Os jovens administradores e o 
mercado de trabalho”, ministrada no dia 
10 de novembro pelo Adm. Guilherme 
Ezequiel, professor universitário e gestor em 
reestruturação e recuperação de empresas.

“As palestras mais destacadas pelos alunos 
foram a de Práticas de PNL aplicadas à 
motivação e a de Finanças Pessoais”, 
comenta Amoni. Com o objetivo de atender à 
comunidade com palestras e conhecimentos 
sobre gestão e negócios, o evento superou 
as expectativas e gerou ainda mais 
curiosidade e interesse no mercado de 
Administração pelos graduandos. 

Adm. Lucas Amoni, coordenador da Semana de Gestão, e Daniel Angotti, coordenador dos cursos de Gestão da FCETM
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Projeto de Lei torna obrigatória 
a participação de Advogado em 
conciliações e mediações
Para Administrador, a obrigatoriedade adiaria a tão esperada 
solução de sofrimento e perda de tempo para as partes

A presença de um advogado na solução 
consensual de conflitos, tais como conciliação 
e mediação, está mais perto de se tornar 
obrigatória. O Projeto de Lei 5.511/2016, 
aprovado no último dia 28 de setembro 
pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara Federal, segue 
agora para o Senado Federal. Se aprovado, 
o acompanhamento do profissional será 
necessário tanto nos processos em trâmite no 
âmbito judicial como nos que são resolvidos 
em ambientes alternativos, como cartórios, 
câmaras ou tribunais arbitrais. 

Para o deputado federal José Mentor (PT-
SP), autor do PL, a ausência da assistência 
jurídica, nos casos em que a presença do 
advogado é opcional, poderá deixar a parte 
desassistida em desvantagem. Além disso, 
afrontaria o artigo 133 da Constituição, que 
considera como “indispensável” a presença 
do advogado em métodos alternativos de 
pacificação de conflitos.

Por outro lado, o Administrador Onofre 
Junqueira Júnior*, diretor Técnico da CCC 
Consultoria e Assessoria Ltda., membro do 
Conselho Jurídico da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas Gerais (ACMinas) e diretor 
do Sindicato das Empresas de Consultoria, 
Assessoramento, Perícias, Informações, 
Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis 
do Estado (Sescon/MG), acredita que a prática 
da mediação e conciliação não precisa de 
qualquer  regulamentação, tampouco de 

autorização de quem quer que seja, para ser 
utilizada (exercida). 

“Mediar e conciliar são, indiscutivelmente, 
habilidades e funcionalidades próprias do ser 
humano. A vida em sociedade exige a busca 
constante do equilíbrio entre direito e dever 
de cada homem, porque a sustentação das 
relações humanas perpassa, mesmo que 
imperceptivelmente, mas, de forma natural, 
por uma sequência, múltipla e inesgotável, de 
micro processos de mediação e conciliação, na 
medida do que for possível, durante a vida das 
pessoas físicas e jurídicas”, explica. Confira 
a entrevista completa que o Adm. Onofre 
Junqueira Júnior concedeu ao ADM Notícias:
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ADM Notícias – Qual a sua opinião, como 
Administrador, sobre o PL 5.511/2016? 

Onofre – Seria ousado demais falar aqui, em 
nome dos Administradores, sobre tema tão 
importante para a classe como este. Mesmo 
porque sequer tenho autorização. Mas posso 
dar a minha opinião. E baseado nela, numa 
ousadia muitas vezes menor, esperar que, 
em vários pontos, colegas Administradores 
possam concordar comigo.

Inicialmente, é preciso contextualizar que 
a mediação e conciliação constituem-se 
naquele raríssimo tipo de prática atemporal, 
sendo ao mesmo tempo secular e atual. 
Vêm sendo utilizadas como eficientes 
ferramentas de solução de disputas, 
das mais diversas naturezas, desde os 
primórdios da civilização até hoje. O PL 
5.511/2016 cria, sem dúvida, embaraços 
ao desenvolvimento livre e histórico destas 
ferramentas tão atemporais. Além disso, 
em nada ofende o art. 133 da CF (como 
aborda o Relatório da CCJ), já que existe a 
possibilidade de se escolher um mediador 
e/ou conciliador, com formação técnica 
específica na matéria em discussão.  

ADM Notícias – Por que, na sua opinião, o 
Relatório da CCJ é falho?

Onofre – O Relatório da CCJ analisa apenas 
a constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa, e mérito do PL 5.511/2016, 
como se os demais atributos necessários 
(aplicabilidade e oportunidade) pudessem 
ser ignorados. O conciliador e mediador não 
é generalista como um Juiz togado, que, por 
sua circunstância funcional, é obrigado a 
decidir um leque enorme de matérias, desde 
um simples pedido de despejo por falta de 
aluguel, até lucro cessante de empresas de 
energia nuclear ou questões de reparação de 
planos de saúde, apenas para exemplificar.

Assim, se, por definição, a mediação e 
conciliação primam pela maior liberdade 
de execução possível e não comportam 
regulamentação danosa, por que se fixar 
a obrigatoriedade de acompanhamento, 
especificamente, por um profissional de 
advocacia se a cultura envolvendo a mediação 
e a conciliação é exatamente de caráter 
informal? Sustentar esta ideia seria trazer 
para elas [mediação e conciliação] todos os 
problemas de congestionamento por falta de 
estrutura e atendimento ao grande público, 
presentes nas circunstâncias cartoriais.

ADM Notícias – De que forma a presença 
obrigatória de um Advogado poderia 
interferir nos processos de mediação e 
conciliação? De que forma estes processos 
são ferramentas mais acessíveis?

Onofre – Os participantes que procuram, via 
de regra, a mediação e conciliação querem 
não só a administração da Justiça em si e 
isolada. Na maioria das vezes, o grande 
sonho, em disputas tidas mesmo como 
“sem solução” é obter-se, finalmente, a tão 
inatingível e esperada solução para algo que 
esteja trazendo sofrimento e perda de tempo 
para as partes. 

São situações em que se almeja muito mais 
uma solução do que, especificamente, a 
administração da Justiça. A solução pode 
até não ser justa, mas é solução e foi, 
livremente, consensual. E é isto, exatamente, 
o que as partes preferem ter, impedindo que 
o conflito se eternize e, por consequência, o 
sofrimento envolvido. 

A mediação e a conciliação se apresentam 
como ferramenta fácil, descomplicada e 
acessível ao cidadão comum para resolver 
seus conflitos de qualquer natureza. Esta 
situação é extremamente agravada quando 
se trata do Brasil. Aqui, a estrutura legal é 
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anacrônica e sacrifica, em muito, a sociedade 
civil organizada. Assim, definitivamente, não 
se pode permitir que prospere este PL, que 
trará, sem dúvida, uma danosa distorção 
na natureza e formatação da mediação e 
conciliação, cujos princípios são universais e 
seculares, antecedendo, em muito, àqueles 
presentes no Código de Processo Civil de 
2015 brasileiro. 

ADM Notícias - O Relatório da CCJ 
aponta que presença do Advogado em 
toda mediação e conciliação se torna 
indispensável devido ao fato de que há 
situações em que uma das partes, por ter 
menos condições de posses, e/ou saber, 
poderia ser induzida a aceitar uma solução, 
extremamente desvantajosa para si, mas 
que, a presença do profissional Advogado, 
impediria tal desenvolvimento. Qual a sua 
opinião sofre tal afirmação?

Onofre – Existe profissional sem ética em 
qualquer profissão, não sendo garantia 
de que o concurso do Advogado torna a 

mediação e a conciliação imunes a falcatruas 
e negociatas. Outro ponto defendido no 
Relatório da CCJ e que também sucumbe é 
aquele que se refere à ação da Defensoria 
Pública. Ele afirma que a DP não pode atuar na 
mediação e conciliação por falta de previsão 
legal, e que, com o texto do PL 5.511/2016, 
a obrigatoriedade da participação do 
Advogado, traria, e firmaria, a previsão da lei, 
induzindo a presença do Defensor Público. 
 
Isso não procede. Também é de 
domínio público que, quando uma parte 
não tem condições de arcar com um 
Advogado, e depende da participação 
de um Defensor Público, na prática, este 
expediente, frequentemente, não resolve 
ou prospera, pois os Defensores Públicos 
estão, sabidamente, sobrecarregados, 
constituindo-se em um dos grandes gargalos 
da estrutura jurisdicional brasileira.

*Onof re  Junque i ra  Jún io r  também 
tem fo rmação  super io r  em D i re i to , 
C iênc ias  Con tábe is ,  Economia  e 

Engenhar ia  Meta lú rg ica .

“A mediação e conciliação são 
eficientes ferramentas de solução 

de disputas, das mais diversas 
naturezas, desde os primórdios da 

civilização. O PL 5.511/2016 cria 
embaraços ao desenvolvimento 

livre e histórico destas ferramentas 
tão atemporais.”




