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QUAL O PAPEL DO ADVOGADO NA MEDIAÇÃO? 

(WHAT IS THE ROLE OF THE LAWYER IN MEDIATION?) 

 

José de Deus Gonçalves Junior. 

 
 

RESUMO: A dinâmica das interações e transformações sociais compeliu o Estado a enxergar 
os conflitos resultantes com uma nova perspectiva. Os atuais métodos de solução de 
controvérsias despontam com o propósito de tratar o conflito com essa nova óptica, assim, por 
consequência, pretende-se efetivar a solução mais adequada para cada caso concreto. Neste 
contexto, o presente estudo objetivou analisar os papeis que o advogado pode desenvolver na 
mediação judicial e ainda refletir sobre a importância que representa o exercício da advocacia 
neste recente instrumento de resolução de conflito. Para tanto, foi utilizado como método para 
coleta de dados a pesquisa bibliográfica, análise legislativa e análise jurisprudencial, o artigo 
analisou o advogado no papel de mediador, representante da parte e assessor jurídico no 
processo de mediação. A partir da análise foi possível constatar que o advogado carrega a 
expertise fundamental para desempenhar de maneira vultosa os respectivos papeis e por 
consequência contribuir efetivamente com administração da justiça. Enfim, por meio de todo 
estudo realizado foi possível observar que a função do advogado é indispensável para garantir 
a construção efetiva da solução do conflito no processo de mediação judicial. 
 
 
Palavras-chave: Funções. Advogado. Mediação. Judicial.  
 
 
ABSTRACT: The dynamics of social interactions and transformations compelled the State to 
see the resulting conflicts with a new perspective. The current methods of dispute settlement 
emerge with the purpose of treating the conflict with this new perspective, so, consequently, 
we intend to implement the most appropriate solution for each specific case. In this context, 
the present study aimed to analyze the roles that the lawyer can play in judicial mediation and 
also reflect on the importance of the practice of advocacy in this recent conflict resolution 
instrument. For that, bibliographic research, legislative analysis and jurisprudential analysis 
was used as a method for data collection, the article analyzed the lawyer in the role of 
mediator, party representative and legal advisor in the mediation process. From the analysis it 
was possible to verify that the lawyer carries the fundamental expertise to play in a significant 
way the respective roles and, consequently, contribute effectively to the administration of 
justice. Finally, through all the studies carried out, it was possible to observe that the role of 
the lawyer is indispensable to guarantee the effective construction of the solution of the 
conflict in the judicial mediation process. 
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1 INTRODUÇÃO  

O advogado pode desenvolver na mediação judicial funções de extrema importância 

para a finalidade deste contemporâneo método autocompositivo. A importância do advogado 
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nestes papeis está vinculada diretamente aos valores que ele representa para garantia do 

Estado Democrático de Direito. Neste sentido, a sua presença seja ela no papel de mediador, 

representante da parte ou assessor jurídico, certamente contribui para concretude da finalidade 

proposta pela mediação judicial. 

A bússola que aponta a direção correta para o deslocamento do panorama normativo 

do Estado Democrático é a Constituição Federal. Sendo assim, observa-se no bojo do texto 

constitucional a singular importância dada à presença do advogado na administração da 

justiça, no intuito de colaborar com a prestação jurisdicional. O Art. 133 da CF diz que a 

advocacia é uma função essencial, portanto, indispensável à administração da justiça.  

Na mediação judicial, a presença do advogado é indispensável somente no papel de 

assessor jurídico, no entanto, a sua participação nos demais papeis é totalmente relevante para 

que a mediação percorra os caminhos norteados pelos preceitos de ordem pública, estes, 

rudimentares para qualquer relação jurídica, ainda mais quando presente no âmbito judicial. 

A autocomposição é uma porta que recentemente foi aberta no âmbito jurídico 

brasileiro com o propósito de ampliar o acesso à justiça, assim, proporcionou para a advocacia 

possibilidades de atuar como mediador ou representante da parte ou assessor jurídico no 

procedimento de mediação judicial. Portanto, buscou-se informações com o propósito de 

responder o seguinte problema de pesquisa: quais os papéis que o advogado pode desenvolver 

na mediação judicial? 

Conforme Kroetz (2020) embora a presença do advogado não seja necessária em 

alguns papeis dentro da mediação, não diminui a sua importância contributiva para a dinâmica 

do procedimento, haja vista o know-how próprio da advocacia.  

O objetivo de conhecer os papéis que o advogado pode atuar e sua importância para a 

mediação judicial visa alcançar a identificação das possibilidades de atuação do advogado e as 

garantias que podem ser preservadas com a sua atuação, consequentemente, valorando a sua 

presença no procedimento mesmo que dispensável em alguns papéis. Isto, porque à medida 

que o advogado passa a identificar e conhecer essas funções permite que ocorra uma mudança 

de percepção acerca dos meios consensuais para o exercício da advocacia, ampliando a 

possibilidade de atuação do advogado.  

Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, inicialmente é necessário conhecer as 

funções existentes dentro do procedimento com base na Lei de Mediação e o Código de 

Processo Civil. O segundo ponto é verificar a importância da atuação do advogado no papel 

de mediador, atuando nesta oportunidade, como auxiliar da justiça. O terceiro ponto é analisar 

o papel do advogado na função de representante do mediando, função esta de suma 
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importância, pois o representante possui a responsabilidade de alcançar o anseio da parte 

representada. O quarto ponto busca analisar o advogado no exercício de assessor jurídico no 

procedimento de mediação judicial, neste caso, a presença do advogado é indispensável, 

conforme a lei. Por final compreender os papéis que podem ser desenvolvidos é a importância 

do advogado em cada um. 

A mediação judicial apesar de ser um meio de autocomposição não afasta a 

observância dos valores de ordem pública. Neste contexto, a proposta do trabalho científico, 

visa conhecer os participantes da mediação, a importância da atuação do advogado nestas 

funções, baseando-se em valores voltados para a proteção de todos. 

Para o desenvolvimento do artigo foi utilizado como método para coleta de dados a 

pesquisa bibliográfica em obras nacionais e estrangeiras, análise fundamentada na Lei de 

Mediação e Código de Processo Civil que foram os alicerces principais deste trabalho e a 

análise jurisprudencial utilizada de maneira acessória.  

O artigo científico está estruturado em quatro seções, sendo o primeiro acerca da 

importância do advogado no sistema multiportas, de forma específica, na mediação judicial. A 

segunda seção aborda o advogado no exercício de mediador, elemento considerado como 

auxiliar da justiça e imprescindível para conduzir a mediação judicial. A terceira seção trata 

do advogado atuando como representante da parte e demonstra a responsabilidade do 

representante em proteger na audiência o anseio da parte. A quarta trata do exercício da 

advocacia na função de assessor jurídico no procedimento de mediação e ressalta a sua 

indispensabilidade neste momento. Por final busca-se conhecer os papeis que o advogado 

pode desempenhar na mediação judicial e a importância de sua presença. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO ADVOGADO NO SISTEMA MULTIPORTAS 

A busca de respostas mais efetivas para os conflitos que permeiam a sociedade, 

oportunizou o encontro de caminhos alternativos, hábeis para produzirem soluções mais 

satisfatórias para as partes. Neste sentido, o sistema consensual, abre portas alternativas de 

acesso à justiça por meios de métodos que utilizam técnicas adequadas de abordagem aos 

conflitos. Conforme Tartuce (2018) Frank Sander foi o grande propulsor da 

institucionalização das vias alternativas dentro do sistema judiciário americano. O motivo do 

surgimento da via alternativa estava atrelado à insatisfação com a efetividade da resposta pelo 

sistema tradicional de justiça, tal problema, exposto por Frank na Conferência Pound nos 

Estados Unidos em 1976. A partir de então, a via alternativa, tornou-se uma nova porta de 



4 
 

acesso à justiça, além da porta tradicional, assim sendo, denominado como sistema 

multiportas. 

No Brasil o marco importante em termo de normatização e reconhecimento das vias 

alternativas de conflito foi a edição da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça que 

dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

no âmbito do Poder Judiciário. Neste sentido, conforme artigo 4º da Resolução compete ao 

Conselho Nacional de Justiça promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 

pacificação social por meio da conciliação e da mediação.  

A edição do Novo Código de Processo Civil permitiu a utilização dos meios 

alternativos de solução de conflitos antes e no transcurso do processo judicial. Tartuce (2018, 

p. 278) pontua que “A localização dos dispositivos é variada, o que revela a apropriada 

percepção de que a mediação tem potencial para lidar com controvérsias não apenas no 

começo da abordagem do conflito, mas em qualquer momento". Salienta-se que a 

autocomposição foi tratada de forma recorrente na Lei n. 13.105/2015.  

Ainda no panorama normativo, é de extrema importância citar a Lei n. 13.140/2015 

que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre 

a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Nota-se, diante do 

apresentado, que a mediação de conflito no cenário jurídico atual possui um papel de extrema 

importância para resolução de conflito, por abranger em seu processo, métodos capazes de 

compreender a causa e resolver a disputa de maneira consensual e mais efetiva. 

Pode-se dizer que a mediação judicial é um meio consensual de solução de conflito, 

onde um mediador imparcial possui o papel de tão somente aclarar as percepções das partes 

de modo que os mediandos busquem por si mesmos construírem a melhor solução possível 

para todos. Neste contexto, fica claro para Tartuce (2018) que a mediação é um meio 

consensual de controvérsias em que atua um facilitador para que a comunicação entre os 

envolvidos possam atingir resultados produtivos. O mais importante, contudo, é compreender 

que somente a participação ativa e responsável de cada participante, poderá garantir o 

propósito da mediação, seja judicial ou extrajudicial. 

A mediação extrajudicial possui distinções importantes da mediação judicial, desse 

modo, é necessário pontuar as diferenças sob a ótica da normatividade. 

O procedimento da mediação extrajudicial acontece fora do âmbito judicial, podendo 

funcionar como mediador qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja 

capacitada para fazer mediação. A presença do advogado não é essencial, no entanto, se uma 
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das partes estiver acompanhada por assistente jurídico, o mediador tem o dever de suspender a 

audiência até que a outra parte esteja devidamente assistida. 

Já a mediação judicial acontece dentro do Poder Judiciário de maneira pré-processual 

quando ainda não existe um processo ou processual durante a tramitação de um processo. O 

mediador deve ser pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino 

superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido 

capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, 

observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em 

conjunto com o Ministério da Justiça, Art. 11 da Lei de Mediação. O Art. 26 preceitua que as 

partes na audiência de mediação judicial deverão ser assistidas por advogados ou defensores. 

O legislador sensível à necessidade de ampliar o acesso à justiça, através da edição da 

Lei de Mediação possibilitou a construção de soluções mais adequadas para os conflitos 

provenientes das interações dentro da sociedade. Com isso, a mediação surge como método 

adequado para atingir a finalidade da lei. A mediação judicial está inserida dentro de unidades 

do Poder Judiciário, deste modo, observa-se que a lei buscou garantir aspectos julgados 

valorosos para preservação da responsável tutela jurisdicional. 

Sendo assim, todos os participantes do procedimento de mediação judicial devem 

respeitar os preceitos de ordem jurídica. Neste sentido, o advogado com a sua habilidade 

técnica-jurídica pode colaborar sobremaneira na eficácia da mediação judicial, não somente 

no papel de assessor jurídico, mas também na função de mediador judicial ou representante da 

parte. 

 

3 O ADVOGADO MEDIADOR 

O mediador é um dos participantes da mediação que de modo imparcial busca 

reestabelecer o diálogo entre as partes com o fim de pacificar o conflito. De acordo com o Art. 

4º, §1º da Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015, o mediador conduzirá o procedimento de 

comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução 

do conflito. A importância do mediador é aproximar as partes da comunicação que por hora 

foi afetada e possibilitar que os mediandos por si mesmos encontrem a solução do conflito. 

Fica evidente diante do apresentado que o mediador possui um papel de extrema relevância 

para a mediação, pois sua conduta interferirá diretamente para o correto procedimento de 

mediação e também para a validade do possível acordo alcançado pelas partes.  
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É importante considerar a importância que a legislação brasileira tem tratado a 

autocomposição, de modo especial à função do mediador, como estabelecido no Art. 149 do 

Código de Processo Civil que insere no rol de auxiliares da justiça, a função de mediador. 

Considerando a existência desta atual função, o Estado não poderia deixar de regulamentar o 

local onde a mediação judicial deve ocorrer, ou seja, o local de atuação do mediador e 

também definir a responsabilidade para viabilizar a criação e execução dessa nova porta de 

acesso à justiça.  

Com isso, surge à necessidade de citar o Art. 165 do Código de Processo Civil que 

preceitua a responsabilidade para os tribunais criarem os centros judiciários de solução de 

conflitos e cidadania (Cejuscs), local previsto para o mediador judicial realizar as sessões e 

audiências de conciliação e mediação. Desse modo, observa-se o estímulo à busca pelo 

procedimento de mediação por parte do Poder Judiciário, igualmente pela sensibilidade do 

Legislativo, haja vista a edição de normas sobre o tema. 

É fundamental salientar a edição de leis com a finalidade de estimular condutas e 

estabelecer procedimentos no meio consensual de solução de conflitos, a mediação. Neste 

contexto, nota-se que apesar de não essencial no papel de mediador, o advogado nesta função 

pode contribuir de maneira inigualável para preservação dos princípios que norteiam o 

procedimento, pois “en mediación el mediador debe cumplir con las exigencias impuestas em 

las normas específicas de mediación.” (ALGABA, 2017, p. 10). Neste aspecto, a fonte de 

regulamentação brasileira da mediação está inserida no Código de Processo Civil e de modo 

especial na Lei de Mediação, logo, o mediador deve conhecer e cumprir as exigências 

impostas por estas legislações com o propósito de atingir a finalidade da lei. 

No rol dos princípios fundamentais que regem a atuação dos mediadores, está presente 

o princípio da decisão informada que institui o dever do mediador manter o mediando 

plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido, nos 

termos da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, anexo III, Art. 1º, II. O 

princípio da decisão informada está disposto ainda no caput Art. 166 do Código de Processo 

Civil, revelando dessa forma a necessidade de respeito a valores essenciais para o 

procedimento. A relevância do advogado como mediador está neste ponto, o conhecimento 

necessário para o balizamento legal na condução do processo de mediação, respeitando dessa 

forma o princípio da decisão informada e outras questões legais necessárias para o 

procedimento.  

Pode se dizer que o mediador sendo advogado ou não, deve obedecer ao princípio da 

imparcialidade, não podendo interferir na autonomia de vontade das partes no 
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desenvolvimento da solução do conflito, em outras palavras, no direcionamento das decisões 

das partes. No entanto, deve participar ativamente dando suporte com informações necessárias 

autorizas pela legislação vinculada, a fim de garantir o estabelecido no Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores Judiciais. Com isso assegurar que as decisões das partes, 

extrapolem o aspecto abstrato e sejam de fato lastreadas por diretrizes informativas, como 

bem esclarece Tartuce (2018, p. 207): 
Nas sessões consensuais, o condutor imparcial, antes de iniciar a comunicação sobre 
o mérito da disputa, deve se certificar se os envolvidos estão devidamente 
informados sobre o contexto em que se inserem e sobre o direito envolvido; se for o 
caso, ele deve também advertir sobre a necessidade de que se informem com um 
profissional. 

Observa-se que o mediador é responsável por fazer o controle prévio de legalidade, no 

caso acima, demonstra que a continuidade do procedimento sem a presença de um 

profissional poderia resultar em um possível acordo não benéfico para a parte. Tartuce (2018, 

p. 207) relata as consequências na orbita jurídica da inobservância de informações necessárias 

para edificar a manifestação de vontade das partes durante a mediação:  
Essas diretrizes são importantes para que não venham a ser celebrados 
"pseudoacordos": sem haver consentimento genuíno e informado, podem advir 
avenças inexistentes no plano jurídico e ineficazes em termos de cumprimento 
espontâneo. 

Neste caso, no que se refere à decisão informada, fica claro a necessidade de 

conhecimento de toda da lei especial de mediação, do código de processo civil e outras 

legislações que versam sobre o assunto, com intuito de possibilitar o mediador a atuar de 

maneira eficaz no procedimento evitando possíveis defeitos no acordo. O advogado já possui 

o conhecimento sobre o direito, pois estuda este conteúdo desde a faculdade e continua a 

estudar após o término da faculdade para atuar nos casos que diariamente chegam ao 

ambiente de trabalho, sendo assim, sua capacidade para contribuir como mediador é explícita 

e atinge mais facilmente a responsabilidade outorgada pela lei ao mediador, sem deixar de 

considerar a fronteira estabelecida pela legislação no procedimento de autocomposição. 

 O ponto fundamental do advogado no papel do mediador é não descaracterizar a 

essência da mediação e afastar qualquer tipo de defeito processual no procedimento, ou seja, o 

mediador deve administrar o conflito tendo como objetivo principal possibilitar que as partem 

tenham os instrumentos mais adequados para alcançarem o reestabelecimento da 

comunicação, mesmo que não alcancem um acordo, porém sempre respeitando os princípios 

que regulam a mediação. (ALGABA, 2017).  

O Estado estimula a utilização dos métodos de solução consensual de conflitos, mas 

não exige que deles resultem acordos. O parágrafo único do Art. 20 da Lei de Mediação 
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disciplina que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui 

título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 

(grifo nosso). Entende-se então, que a celebração do acordo não é elemento essencial da 

mediação, mas sim, o resultado de um procedimento adequado onde a comunicação ora 

inexistente foi reestabelecida ofertando a possibilidade das partes por si mesmas encontrarem 

uma solução. 

Noutro ponto, fica claro que na hipótese de celebração de acordo, este, deve passar 

pelo crivo de legalidade. Neste sentido, o Código de Processo Civil preceitua no parágrafo 

único do Art. 190 que de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade 

ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade. (grifo nosso). Salienta-se que o supracitado artigo versa sobre os 

procedimentos que admitam autocomposição, dessa forma, é simples compreender que o 

legislador visa garantir que no meio consensual de conflito exista um controle de legalidade a 

fim de salvaguardar os princípios inseridos no texto legal que trata sobre mediação. E por 

consequência permitir que a tutela jurisdicional não descarrilhe dos trilhos do devido processo 

legal. 

Conforme o exposto, a ideia do legislador de inserir o mediador como auxiliar da 

justiça não é pouco relevante, pois sua atuação deve ser adequada, obedecendo também às 

técnicas de mediação com o propósito de permitir que condução nesta via, seja de fato efetiva 

e válida para o fim pretendido pelas partes junto ao judiciário.  

Na mediação judicial de conflito, a técnica jurídica não é egoísta, pois o procedimento 

para que seja adequado exige que outros ramos de estudos estejam presentes, além do direito, 

por isso a dispensabilidade do advogado no papel de mediador e a necessidade da 

interdisciplinaridade como ferramenta indispensável na condução da mediação. Desse modo, 

observa-se que ao utilizar somente o conhecimento técnico-jurídico dentro de um 

procedimento de autocomposição, ou seja, somente o olhar jurídico tradicional que busca a 

realização do acordo, acaba por diluir a essência da mediação que é o reestabelecimento da 

comunicação e o diálogo entre as partes. Logo, fica prejudicado o procedimento, pois não 

atenderá o anseio proposto pela lei, que é estabelecer o acordo de maneira periférica, sendo 

efeito natural e consensual das vontades das partes. 

Algaba (2017, p. 7), relata a característica transdisciplinar da mediação que tem por 

consequência a atenuação da importância da perspectiva jurídica com intuito de alcançar os 
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objetivos da mediação, o reestabelecimento das relações e da comunicação entre os 

mediandos, veja: 
Centrado el término de acuerdo de mediación, su trascedencia em la mediación 
queda afectada por el caráter transdisciplinar de esta institución que determina que 
pueda ser objeto de diferentes miradas. Así mientras el acuerdo de mediación cobra 
especial trascendencia desde la perspectiva del Derecho, sin embargo, desde otros 
âmbitos del conocimiento (psicologia, educación social...) decrece su importância 
pues se considera que el objetivo de la mediación es el restablecimiento de las 
relaciones y comunicación entre los sujetos del conflito. (grifo nosso) 
 

Nota-se que mediação é uma porta construída pelo Estado que se movimenta de 

maneira a extrapolar o ângulo dos limites tradicionais, haja vista sua característica 

interdependende. A correta aplicação de sua essência é apta a produzir efeitos reais e 

relevantes em uma sociedade que busca a efetividade do acesso à justiça. No entanto, o mais 

importante é ressaltar que embora sejam importantes as mudanças de percepção trazidas pelo 

meio consensual, com a consequente e aparente diminuição da importância das linhas 

limítrofes legais no meio de autocomposição, sob o argumento de atingir um propósito maior, 

não se permite na interpretação com base nas leis contemporâneas nacionais sobre o assunto, 

o caminhar no procedimento de mediação sem a observância das placas de orientação do 

devido processo legal. Por isso a construção da resolução de um conflito por mais que seja 

advinda de ramos diversos do estudo, deve possuir sua raiz no direito.  

Neste sentido, o termo final de mediação judicial é o instrumento que carrega o acordo 

de vontades das partes, este termo antes de homologado judicialmente será apreciado pelo juiz 

a fim de verificar pressupostos de validade na relação jurídica, conforme preceitua o 

parágrafo único do Art. 190 do CPC. Dessa maneira, fica entendível que a lei estabeleceu 

parâmetros a fim de zelar pelo devido processo legal. 

Noutro ponto, é importante observar que o legislador nos métodos de autocomposição 

buscou assegurar um ambiente em que as partes pudessem desenvolver a 

autorresponsabilidade, tornando-as independentes para decidir de forma voluntária e não 

coercitiva. Dessa forma observa-se a presença do princípio da autonomia da vontade das 

partes, estabelecida no caput do Art. 166 do Código de Processo Civil e no inciso V do Art. 2º 

da Lei de Mediação, sendo um dentre os princípios informadores que norteiam a mediação 

judicial.  

Na perspectiva do Código de Processo Civil conforme seu § 3 do Art. 3 diz que a 

autocomposição materializa o princípio processual do respeito ao autorregramento da 

vontade. Didier (2015, p. 132) pontua: 
O direito fundamental à liberdade possui conteúdo complexo. Há a liberdade de 
pensamento, de crença, de locomoção, de associação etc. No conteúdo eficacial do 
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direito fundamental à liberdade está o direito ao autorregramento: o direito que todo 
sujeito tem de regular juridicamente os seus interesses, de poder definir o que reputa 
melhor ou mais adequado para a sua existência; o direito de regular a própria 
existência, de construir o próprio caminho e de fazer escolhas. Autonomia privada 
ou autorregramento da vontade é um dos pilares da liberdade e dimensão inafastável 
da dignidade da pessoa humana. 
 

Nota-se que autor demonstrou que no plano do direito processual civil o princípio do 

autorregramento ou autonomia privada garante com que a pessoa capaz tenha a liberdade de 

fazer escolhas, estendendo assim seus efeitos no raio de princípios fundamentais, como no 

caso, o da dignidade da pessoa humana.  

Fiuza e Marques (2006) expressam que na percepção de Kelsen todo Direito Positivo é 

público, não existindo dessa forma a dicotomia de direito público e privado. Essa ressalva é 

necessária, pois, é a lente para compreender que a liberdade para decidir sendo na esfera 

pública ou privada deve respeitar os contornos do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal de 1988 buscou preservar ainda mais a dignidade da pessoa humana 

de decisões que extrapolem a fronteira da boa fé e a função social nas relações jurídicas. Veja 

o posicionando de Edson e Reckziegel (2014, p. 180):   
Enaltecida a pessoa humana no contexto constitucional-civil, a autonomia da 
vontade também sofre influência, haja vista que seu caráter quase absoluto de 
outrora se tornou mais restrito, especialmente pelo princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana. O instituto da autonomia da vontade é admitido no 
ordenamento jurídico brasileiro, como princípio essencialmente de Direito Privado, 
mas a autonomia da vontade da pessoa existe dentro de nosso sistema jurídico desde 
que obedecido o plano constitucional-civil. 
 

O caminho que o processo de mediação judicial deve percorrer é sinalizado por regras 

que regem o procedimento com o propósito de atingir a finalidade para o qual foi instituída. 

Cabe ao mediador conhecer todo o mapa do percurso, reforçando quando necessário às 

sinalizações ora apagadas a fim de proporcionar uma via sinalizada e livre para o 

deslocamento das partes. 

Todo caminho possui margens, caso contrário, o objetivo estaria prejudicado. Didier 

(2015, p. 133) ressalta que: 
Defender o autorregramento da vontade no processo não é necessariamente defender 
um processo estruturado em modelo adversarial. O respeito à liberdade convive 
com a atribuição de poderes ao órgão jurisdicional, até mesmo porque o poder de 
autorregramento da vontade no processo não é ilimitado, como, aliás, não o é em 
nenhum outro ramo do direito. Se não existe autonomia da vontade ilimitada nos 
demais ramos do direito, não faria sentido que logo no Direito Processual Civil ela 
aparecesse. (grifo nosso) 
 

Desse modo, a compreensão de que o princípio processual de autorregramento da 

vontade não é ilimitado e sua extensão alcança também os métodos consensuais de solução de 

conflito. Esse posicionamento não almeja desarranjar a mediação judicial, mas sim 
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“harmonizar a eterna tensão entre a liberdade individual e o exercício do poder pelo Estado”. 

(DIDIER, 2015, p. 133). Segundo Algaba (2017) antes do acordo escrito, ou seja, antes do 

termo final de mediação, existe o acordo em abstrato que é o conjunto dos atos desenvolvidos 

na construção da solução do conflito, sustentados pelos princípios norteadores da mediação. 

Algaba (2017, p. 7) explica que: 
Es em el “pacto em abstracto” donde se encuentra la esencia de la mediación que 
determinará su efectiva eficácia, siendo el acuerdo la materialización de sus 
contenidos. Debe existir plena coincidência entre ellos para evitar que el acuerdo de 
mediación pueda se objeto de “acción de nulidade por las causas que invalidan 
los contratos”, pues el pacto em abstracto acoge el consetimiento de las partes 
(grifo nosso) 
 

Como visto, quando a composição da resolução de controvérsias ignora as legislações 

de que tratam a mediação, o acordo pode ser invalidado, não surtindo assim os efeitos 

desejados. O p.ú. do Art. 190 do CPC estabelece as causas que invalidam os acordos, são eles: 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se 

encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Portando, a inobservância de preceitos 

legais no transcurso da mediação pode resultar em defeito na relação jurídica, invalidando 

assim todo o procedimento. Logo, é clara a percepção da aparente, mas não real simplicidade 

da mediação judicial.  

O mediador possui uma função extremamente importante na administração da justiça, 

é o filtro prévio de legalidade antes do crivo do juiz, seu superficial conhecimento jurídico, 

haja vista a possibilidade de não ser um advogado no exercício de mediador, pode não 

garantir a validade do procedimento de mediação, inutilizando todo esforço e tempo 

despendido antes, durante e pós-audiência de mediação.  

Como já citado, a legislação não trata o mediador judicial como função exclusiva para 

aqueles que possuem conhecimento jurídico. Neste aspecto, ressalta-se a importância de 

mencionar o Art. 11 da Lei de Mediação, que diz: poderá atuar como mediador judicial a 

pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou 

instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos 

mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da 

Justiça.  

Conforme o apresentado acima, não é necessária graduação específica para atuar como 

mediador. No entanto, não é possível afastar o entendimento que o advogado se apresenta 

como elemento que detém a expertise fundamental mais adequada para conduzir a saída de 
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maneira efetiva da porta do acesso à justiça. Percebe-se que a importância do advogado no 

papel de mediador judicial está diretamente atrelada na perspectiva de manutenção, por meio 

de sua habilidade, da existência no processo, de elementos adequados para alcançar os efeitos 

jurídicos esperados com o acordo.  

Bruno (2014) em seu artigo, Dilemas éticos de um conciliador, trabalha a proposta de 

Ellen Waldman, acerca da postura do facilitador, dividindo em três classificações: gerador de 

normas, educador de normas e defensor de normas. O modelo educador de normas se 

apresenta como postura mais adequada e equilibrada a ser observada pelo mediador, pois não 

criam suas próprias normas nem auxiliam as partes na aplicação das normas, veja: 
Tomar uma decisão informada significa conhecer os riscos e benefícios do acordo, 
assim como os riscos e benefícios de uma decisão adjudicatória. De qualquer forma, 
o que é importante destacar nesse modelo é que o terceiro não incita as partes a 
adotarem as normas sociais ou legais apresentadas. Ele apenas apresenta para 
enriquecer a decisão das partes. (BRUNO, 2014, p. 66). 

 O autor assevera que a autonomia das vontades das partes deve ser enriquecida por 

decisões informadas, em outras palavras, o mediador possui a incumbência de expor para os 

envolvidos as normas sociais ou legais pertinentes ao caso concreto. Neste enquadramento, 

fica cristalina a necessidade do mediador deter habilidade técnica-jurídica com a disposição 

de perfazer acordos concretos e válidos na esfera judicial.  

Neste mesmo caminhar, o Art. 1º, § VI, do anexo III, da Resolução 125/2010 do CNJ, 

trata como princípio fundamental o respeito à ordem pública e às leis vigentes, onde o 

mediador possui o dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a 

ordem pública, nem contrarie as leis vigentes.  

Sendo assim, o facilitador deve guardar o conhecimento das legislações vigentes a fim 

de proceder de maneira tecnicamente correta em obediência aos preceitos legais, caso 

contrário, sua conduta poderá incorrer em descumprimento aos princípios elencados no 

Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, nos termos do anexo III, da 

Resolução nº 125/2010 do CNJ. Assim sendo, o atendimento da postura exigida pela norma 

ao mediador judicial é indiscutivelmente melhor atendida quando presente no papel de 

mediador um profissional que tenha ligação com a base do procedimento, no caso o direito.  

A Ordem dos Advogados do Brasil sensível às adequações advindas pelos meios 

alternativos de solução de conflitos e ciente da importância da atuação de um profissional 

para desempenhar o papel de auxiliar da justiça, editou o Provimento nº 196/2020 do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) que reconheceu como 

atividades advocatícias as atuações de advogados como conciliadores e mediadores. 
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O supracitado provimento foi um grande passo para que os advogados possam atuar 

como mediador judicial, porquanto foi reconhecido o advogado no papel de mediador como 

exercício profissional.  

O exercício do advogado na mediação é uma conquista positiva para todos os 

envolvidos na mediação. No entanto, é necessário ressaltar que a atuação do advogado como 

mediador pode acarretar impedimentos. A fim de melhor compreensão, serão demonstrados 

alguns desses impedimentos previstos na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil.  O 

Art. 6º da Lei de Mediação preceitua que o mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, 

contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes. O Código de Processo Civil na mesma linha de pensamento destaca no 

Art. 172 que o conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado 

do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes. O § 5 do Art. 167 do CPC estabelece que os conciliadores e mediadores 

judiciais inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal 

regional federal, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que 

desempenham suas funções. Dessa maneira, fica evidente que existem consequências, de 

outro modo, impedimentos que estão vinculados na atuação do advogado como mediador 

judicial. 

Conclui-se que o papel do advogado como mediador no meio alternativo de solução de 

conflito, a mediação, é fundamental para propiciar um ambiente adequado para o exercício da 

autonomia da vontade das partes e garantia dos princípios norteadores da mediação. Isso 

porque sua presença traz know-how necessário para conduzir o procedimento de maneira 

correta e atuar de forma preventiva nos possíveis defeitos, de modo a garantir também aos 

envolvidos informações fundamentais para tomada de decisão. Assim, demonstra-se a 

importância da participação do advogado como mediador. 

 

4 O ADVOGADO REPRESENTANTE 

A presença das partes na mediação é essencial para a construção eficaz da solução da 

controvérsia. Algaba (2017, p. 4, grifo nosso) preconiza que “La efectiva gestión de los 

conflictos familiares precisa dar un mayor auge al principio de automía de la voluntad pues 

afectados son los que tienen los instrumentos más adóneis para resolver sus propias 

controvérsias.” Com intuito de resguardar a presença das partes no procedimento haja vista 

sua importância para o procedimento, o legislador estabeleceu como ato atentatório a 

dignidade da justiça à ausência injustificada do autor ou réu na audiência de mediação, nos 
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termos do Art. 334, § 9º da Lei 13.105/2015. Noutro ponto, com o propósito de dar 

andamento na mediação quando o motivo da ausência da parte for justificada, o § 10 do 

mesmo artigo estatui que na audiência de mediação a parte poderá constituir representante, 

por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Neste 

enquadramento, revela-se a oportunidade, para a importante, mas não prescindível 

participação do advogado como representante da parte, quando esta, não puder comparecer.  

O representante da parte na mediação tem a responsabilidade de buscar os anseios da 

parte representada e dar prosseguimento no procedimento de mediação. Dessa maneira, fica 

evidente que o representante com poderes para negociar e transigir permitirá com que os atos 

processuais aconteçam na audiência de mediação e o dever da parte de participar da 

audiência, seja suprida, não enquadrando tal conduta como ato atentatório a dignidade da 

justiça. O mais importante, dentro da análise, é constatar que a principal finalidade do 

legislador, foi não retardar a possível pacificação social, pois se por motivo justificado a parte 

não puder ser representado em audiência de mediação, se prolongaria o conflito no tempo e 

consequentemente prolongaria também a resolução pacificadora. Sendo assim, o caminho da 

via alternativa perderia sua característica de celeridade em relação ao padrão tradicional de 

solução de conflitos. 

Neste âmbito, Tartuce considera que “umas das mais fortes razões pelo grande 

interesse na adoção de mecanismos ditos ‘alternativos’ de composição de controvérsias é a 

lentidão do Poder Judiciário.” (BARBOSINHA MOREIRA, 2004, p. 3 apud TARTUCE, 

2018, p. 174). Salienta ainda que “o tempo é um grande inimigo da efetividade da função 

pacificadora, porque a permanência de situações conflituosas indefinidas é fator de angústia e 

infelicidade pessoal.” (CINTRA, p. 26 apud TARTUCE, 2018, p. 174).  

Como o contexto deste tópico é o advogado no papel de representante da parte na 

mediação, na ocasião, ainda oportuna, é importante entender o significado jurídico da palavra 

representação sob o prisma do direito civil na via convencional e legal, com o propósito de 

expandir a percepção do § 10, Art. 334, CPC/2015. Para conseguir alcançar a percepção ora 

dita, buscou-se a definição em dicionário jurídico, acerca de representação convencional: 

“trata-se de representação negocial, contratual ou voluntária, constituída por mandato, no qual 

o mandante confere poderes ao mandatário para que este, em seu nome, pratique atos ou 

administre interesses.” e acerca de representação legal, define: “representação necessária, por 

decorrer de imposição legal em razão da incapacidade absoluta do representado para a prática 

de atos na vida civil.” (DINIZ, 2010, p. 506). 
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É inequívoco que o disposto no § 10 não decorre de imposição legal, mas de 

representação voluntária onde o mandante confere a alguém poderes para praticar atos ou 

administre interesses. Deste modo, o que se extrai do parágrafo supracitado é que o 

representante não necessariamente precisa ser um advogado, mas qualquer pessoa capaz.  

Neste sentido o Recurso Especial n. 1.824.214, faz consideração a respeito do Art. 331 

CPC/1973 relacionado com o Art. 334 do CCPC/2015:  
Observe que qualquer parte pode fazer isso: pessoa natural, pessoa jurídica, 
condomínio, espólio etc.  O uso do termo "representante" em vez de "preposto" 
(utilizado no art. 331, caput, do CPC/1973) teve o nítido propósito de desvincular 
esta representação voluntária da atividade empresarial: qualquer sujeito de direito, 
empresário ou não empresário, tem o direito de fazer-se representar nesta audiência. 
É preciso que este representante voluntário tenha poderes para negociar e transigir. 
A sua atuação restringe-se à negociação e à assinatura do acordo, se for o caso; ele 
não postula, não alega nem depõe pela parte - até porque nem seria este o momento 
adequado. O acordo pode conter cláusulas processuais (art. 190, CPC). Qualquer 
pessoa capaz pode ser constituída como esse representante negocial. (BRASIL, 
2020) 
 

Nota-se que as partes devem ser plenamente capazes, logo, da mesma maneira, o 

representante pode ser qualquer pessoa capaz. No entanto, é vultoso frisar que a parte deve ter 

o pleno entendimento que ao outorgar poderes para o representante, autoriza o mesmo a 

estipular negócios expressamente em seu nome, conforme o Art. 664 do Código Civil. Sobre 

as consequências da participação do representante o Art. 116 expressa que a manifestação de 

vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao 

representado. Por isso, é imperativo refletir a relevância que o representante detém ao 

substituir a parte na audiência de mediação, visto que sua decisão surtirá efeitos benéficos ou 

não para a pessoa representada.  

Aponta-se neste momento, a possibilidade do advogado atuar no papel de 

representante da parte na mediação judicial com poderes específicos para negociar e transigir 

a fim de utilizar de sua expertise para construir um acordo que reflita o anseio da parte, 

calculando em cada movimento os possíveis efeitos benéficos ou não para o representado. 

Visto a importância do advogado neste papel, é razoável verificar se existe disposição 

que impede a atuação do advogado como representante da parte na mediação. Neste sentido, é 

preciso conferir o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (2017), veja: 
Mandando de segurança – Interposição contra ato judicial que aplicou multa por ato 
atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento pessoal da 
autora na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º do CPC – 
Descabimento – Comparecimento da advogada constituída pela parte com poderes 
específicos para transigir que afasta a incidência da penalidade, uma vez que o 
objetivo do legislador é a pacificação dos conflitos, devendo ser punida somente a 
parte que descumprir com o seu dever de colaboração com a ausência injustificada, 
o que não se verifica na hipótese – Direito líquido e certo da impetrante amparado 
pelo art. 334, § 10 do CPC – Ordem Concedida.  
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Conforme o posicionamento do Tribunal, não se constata impedimento para atuação 

do advogado como representante da parte na mediação, não obstante o advogado deve possuir 

poderes específicos outorgados pelo representado.  

Ora, se existe a possibilidade do advogado atuar como representante da parte na 

mediação, qual seria o motivo para não ser o advogado o representante? Considerando que a 

sua presença é quase inevitável no procedimento de mediação judicial como assessor jurídico 

da parte, a não ser se a mesma estiver sendo assistida pela defensoria pública. 

Verifica-se que qualquer pessoa capaz pode representar a parte na mediação, todavia, 

considerando o conhecimento padrão, este representante possivelmente possuirá os seguintes 

elementos para a representação: informações sobre a natureza do contexto que abrange a 

crise, a ciência do interesse e a necessidade da parte. Sendo assim, embora sejam pontos 

importantes para a atuação, não é lógico afastar a possibilidade de aumentar a eficácia do 

acordo. Desse modo, o advogado como representante agrega pilares de sustentação que 

aumentam a percepção sobre o assunto, por meio do seu conhecimento do direito substantivo 

que permeia o fato e a sua expertise no âmbito judicial, traduzindo em aumento na qualidade 

do acordo. 

A lei impõe não de forma absoluta a presença da parte na mediação, como já 

observado, em razão de buscar o valor de onde se origina a finalidade desse método 

consensual, ou seja, a pacificação social. A mediação pode alcançar seu objetivo sem a 

necessidade de existir um acordo, pois visa repelir os obstáculos que prejudicam a 

comunicação, de modo a propiciar um ambiente em que as próprias partes possam encontrar a 

solução do conflito. A razão pela qual o legislador buscou preservar a parte no procedimento 

está no sentido de entender que a própria parte carrega consigo o maior problema que é o 

conflito, e a sua representação não levaria para o ambiente de mediação a principal questão a 

ser resolvida para a construção eficaz de uma solução. 

Neste ponto, é importante tecer curto, mas essencial comentário acerca do conflito, 

este, que é o problema a ser resolvido com o objetivo de restaurar a pacificação social. 

Vezzulla (1998 apud BEZERRA, 2018, p. 33) “nos traz uma classificação dos conflitos 

subdividindo-os entre interpessoais e intrapsíquicos e entre reais e falsos [...].” A fim de 

compreender a diferença exclusivamente entre a classificação de conflitos interpessoais e 

intrapsíquicos. Vezzulla (1998, p. 24 apud BEZERRA, 2018, p. 33) define os conflitos 

interpessoais do seguinte modo: “[...] podemos convir que o conflito consiste em querer 

assumir posições que entram em oposição aos desejos do outro, que envolve uma luta pelo 
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poder e que sua expressão pode ser extraída ou oculta atrás de uma posição ou discurso 

encobridor.” 

Por sua vez, Bezerra (2018, p. 34) relata “que os conflitos intrapsíquicos são inerentes 

ao ser humano e causa de muitos conflitos intersubjetivos.” De forma sucinta e objetiva, 

percebe-se que o conflito denominado intrapsíquico está vinculado à própria natureza humana 

e a classificação de conflito interpessoal está relacionada às interações humanas que possuam 

desejos opostos. Assim, fica evidente que a mediação judicial lida com o conflito interpessoal, 

ou seja, envolve a interação entre pessoas. 

O § 2º do Art. 165 da Lei nº 13.105 preceitua que no procedimento de conciliação, o 

conciliador atuará, preferencialmente nos casos que não houver vínculo anterior entre as 

partes. Já na mediação atuará preferencialmente em casos que houver vínculo anterior, §3º.  

Permite-se interpretar que na mediação diferentemente da conciliação, em tese, há 

vínculo anterior, ou seja, contato com lapso temporal maior entre as partes, logo, naturalmente 

o conflito interpessoal será mais complexo, se comparado a um conflito sem vínculo anterior. 

Ponto relevante para reflexão é buscar mensurar as consequências que a ausência da parte 

pode trazer para o procedimento, haja vista a sua imprescindível presença para a mediação, 

porém relativizada, se justificada nos termos da lei. Ressalta-se ainda que a parte carrega 

consigo o maior obstáculo a ser superado pela mediação, sem levar em consideração o 

conflito intrapsíquico, mas tão somente o conflito interpessoal, que é sua presença no 

procedimento para desconstrução do problema que afeta o desenvolvimento da solução. 

O §8, do Art. 334 do CPC preceitua que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa. Sendo assim, a interpretação é que a multa só poderia ser afastada se ausência for 

justificada. A questão é: quais seriam os motivos que justificariam a ausência da parte? Um 

ponto a ser estudado em outra oportunidade. 

O §10 estabelece que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. Compreende-se com base na lei que a 

presença do mediando não é absoluta, ora, resta saber se somente a presença do representante 

é suficiente para afastar à sanção de multa ou poderia a parte ser representada, se, o motivo de 

sua ausência fosse compreendida como justificada pela justiça. 

Sem mais delongas, sabendo a importância que a parte possui para a eficácia do 

procedimento, de igual modo é a importância daquele que o representa. Cabe ressaltar, neste 

momento, que o exercício da advocacia exige diariamente do advogado a habilidade técnica 

que é capacidade para atuar no cenário jurídico, a habilidade de decisão para atuar em 
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situações complexas, dinâmicas e conflituosas e por final habilidade interpessoal para saber 

ouvir ativamente o representado antes, o mediador e a outra parte durante o procedimento. As 

partes possuem a capacidade para construir a solução mais adequada para o conflito, por isso 

a mediação busca restaurar o diálogo e a comunicação entre eles. Dessa forma, a ausência de 

uma das partes afeta diretamente a finalidade da mediação, pois não ocorrerá o 

restabelecimento entre as partes diretamente, mas sim, entre uma das partes e um 

representante. Assim, o advogado atuando como representante da parte possui habilidades 

para que a finalidade da mediação não seja tão prejudicada. 

Sem deixar de lado a possível lente utilizada pelo legislador para enxergar acerca da 

possibilidade de ausência da parte na mediação, ressalta-se a razoabilidade de compreender 

que pessoas não possuem o controle de tudo, podendo ora ou outra ser afetada por ocasiões 

imprevisíveis ou inevitáveis, resolveu assim, relativizar a presença da parte, se este, 

apresentar motivo justificado. Nota-se que a adequação preconizada no Art. 334, §10 do CPC, 

afastou de forma sensível o efeito esperado pela mediação a fim de atingir um motivo 

secundário, de outro modo, o acordo, para não prolongar a pacificação social. 

Por tudo, é necessário compreender que o representante na mediação deve atuar em 

situações especiais quando a parte não puder se fazer presente por motivo justificado. A 

excepcionalidade é a porta de entrada para à atuação indispensável neste momento do 

representante. Não existe um critério além de ser uma pessoa com capacidade de direito e de 

fato para assumir essa função.  

Por tudo, entende-se que a melhor maneira para construir a solução do conflito é com 

a participação das próprias partes, contudo, poderá o representante atuar defendendo o 

interesse da parte. Neste caso, o advogado se apresenta como pessoa habilitada tecnicamente 

para representar a parte e contribuir para o desenvolvimento adequado da resolução do 

conflito.  

 

5 O ADVOGADO ASSESSOR JURÍDICO  

Na audiência de mediação judicial o advogado como assessor jurídico é indispensável. 

O Código de Processo Civil preceitua no § 9º do Art. 334 que as partes por ocasião da 

audiência de mediação devem estar acompanhadas por seus advogados. O texto legal não 

deixa dúvidas acerca da vontade do legislador em preservar os preceitos de ordem pública 

nesta nova porta de acesso à justiça por meio da advocacia. 
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A advocacia é uma função essencial para a construção da justiça social no Estado 

Democrático de Direito. A Constituição Federal de 1988 assevera em seu Art. 133 que o 

advogado é indispensável à administração da justiça. Isto é, o advogado possui o condão de 

garantir a presença de pilares instituídos pela engenharia constitucional como essenciais para 

a sustentação do Estado Democrático de Direito. 

Para que se conheça a árvore, experimente seus frutos. Neste caso, costumeiramente se 

conhece a advocacia experimentando somente um dos seus frutos, no caso, a postulação em 

juízo. Por consequência, a advocacia é conhecida culturalmente como uma atividade 

contenciosa, pois busca pela via judicial a solução do conflito. A postulação em juízo é uma 

das atividades que legalmente podem ser exercidas pelo advogado. A Lei nº 8.906/1994 que 

dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em seu Art. 

1º estabelece as atividades privativas da advocacia, veja: 
Art. 1º São atividades privativas de advocacia: 
I - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados 
especiais;       (Vide ADIN 1.127-8) 
II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 
[...] 
§ 2º Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, 
só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por 
advogados. 
[...] (grifo nosso) 
 

Nota-se que a postulação ao Poder Judiciário é umas das atividades que o advogado 

pode exercer na advocacia, existindo ainda, as atividades de consultoria, assessoria, direção 

jurídica e a atividade nos atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Dentre esses, a 

atividade de postular em juízo caracteriza de fato como opção litigiosa. Por ser a opção que 

habitualmente o advogado utiliza para resolver os conflitos, criou-se a percepção que os 

conflitos devem ser resolvidos somente pela via judicial. 

Por outro lado, o legislador com o propósito de criar um mecanismo eficaz na solução 

de conflito, abriu uma porta alternativa com a edição de normas que estimulam a utilização 

dos meios consensuais de conflitos, como escrito nos §§ 2º e 3º do Art. 3º do CPC dizem que 

o Estado deve promover e juízes, advogados, defensores públicos deverão estimular os 

métodos de solução consensual de conflitos. Dessa forma os advogados deverão se adaptar a 

este novo sistema, de modo a mudar sua lente e valorar a utilização da advocacia colaborativa, 

como ferramenta adequada para assessorar o mediando. Neste aspecto, é interessante 

considerar o direcionamento que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil assevera acerca da conduta do advogado: 
Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado 
democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1597992
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social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública 
que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado:  
[...]  
VI – estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 
instauração de litígios;  
VII – aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial; 
[...]  
 

Percebe-se então, que o advogado é um elemento que interfere diretamente na escolha 

do sistema a ser utilizado para solucionar o conflito. Por isso a necessidade de mudança de 

perspectiva para que exercício da profissão resgate o entendimento da advocacia preventiva. 

Neste enquadramento, Bezerra (2018, p. 53 e 54) assevera: 
Não se deve perder de vista a importância de se afastar a tão conhecida cultura da 
litigância para reconhecer a importância de estimular uma postura voltada para a 
pacificação social dentro da cultura jurídica brasileira, o que passa necessariamente 
por uma mudança na formação dos juristas de modo a superar uma mentalidade 
estritamente adversarial e litigante no tratamento dos conflitos. 
 

Para que ocorra a mudança de postura, o advogado deve assimilar o entendimento que 

a via consensual é uma alternativa eficaz para a solução de determinados conflitos, 

oportunizando dessa forma que seus efeitos positivos irradiem também para o advogado, pois 

a causa será resolvida de maneira mais célere. Essa nova percepção, possibilitará a escolha do 

sistema mais adequado para cada caso. No âmbito judicial, a escolha pela audiência de 

mediação deve acontecer na petição inicial, onde o autor expressa a vontade pela realização 

ou não da audiência, conforme inciso VII do Art. 319 do CPC. O legislador considerou como 

requisito da petição inicial, a manifestação das partes, pela vontade ou não da audiência. 

Sendo assim, nota-se o estímulo e promoção para utilização dos meios alternativos de solução 

de conflitos. 

A audiência de mediação não acontecerá se autor e réu manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, diz o inciso I, § 4º do Art. 334 do CPC. Assim, é 

compreensível que a manifestação de interesse de uma das partes, é suficiente para que a 

audiência aconteça. Por outro lado, a Lei preceitua que a ausência injustificada da parte no 

procedimento de mediação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada 

quando não justificada, com multa. 

O objetivo principal da mediação não é o acordo, mas sim o restabelecimento da 

comunicação e o diálogo entre os mediandos, pois estes possuem por si só, a capacidade de 

construir soluções mais adequadas e duradouras. Neste diapasão, o p.ú. do Art. 20  da Lei de 

Mediação assevera que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo [...], 

isto é, na hipótese de celebração de acordo no procedimento de mediação, de outro modo, se 

ocorrer acordo, pois o acordo é objetivo secundário da mediação. Portanto, quando na 



21 
 

audiência, estabelecida pela manifestação de interesses de uma ou ambas as partes, não 

alcançar o acordo, não significa que o procedimento não atingiu sua finalidade.  

O legislador busca de forma incisiva a utilização dos meios alternativos, mas não 

impõe a necessidade do acordo. O §3º, do Art. 3º do CPC inserido dentro das normas 

fundamentais de processo civil preceitua que os meios de solução consensual de conflitos 

devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, inclusive no curso do processo judicial. Sendo assim, o não alcance do acordo na 

audiência inicial de mediação não impede que outras audiências aconteçam durante o 

processo judicial.  

 A lei exige que nas audiências de mediação pré-processual ou processual que as 

partes devam estar devidamente acompanhadas por seus assessores jurídicos, sendo estes, 

portadores da necessária mentalidade consensual a fim de buscar com esta nova lente, o 

assessoramento jurídico adequado para que a decisão da parte alcance efetividade e evite o 

prolongamento desnecessário do conflito.  

Evidencia-se que o meio consensual proporcionou uma maior visibilidade e 

necessidade de aplicação da advocacia preventiva. Sendo assim, este novo evento que é a 

mediação faz com que a advocacia tenha que utilizar com maior frequência está roupagem 

que já possuía no guarda roupa, pois o Código de Ética foi editado em 1995. O objetivo de 

almejar a solução pacífica também é tratado pela Constituição Federal de 1988, como se vê no 

preâmbulo: 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifo nosso) 
 

É sabido que o preâmbulo da Constituição não possui força normativa, porém pode ser 

utilizado como referência para interpretar a Constituição. Neste âmbito, observa-se que os 

representantes do povo buscaram introduzir o entendimento de primazia para os métodos de 

solução pacífica dos conflitos. Sendo a mediação, uma realidade deste entendimento, contudo, 

sem dispensar outra forma de solução, pois, cada método de solução deve ser adequado para 

cada caso concreto.  

No que tange a visão contenciosa é relevante pontuar que não existe lei que preconiza 

que toda a busca pela solução do conflito tenha que ser pela via contenciosa, o que impõe isso 

é a habitual manifestação consciente da sociedade sob influência do advogado. Portanto, o 
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preceito escrito que estimula a busca consensual da solução do conflito já existia antes no 

Novo Código de Processo Civil e Lei de Mediação. O que inovou foi à criação por Lei, de 

novos sistemas consensuais, estabelecendo dentro do Poder Judiciário a ocorrência das 

audiências autocompositivas de mediação e conciliação, seja em momento pré-processual ou 

processual. Portanto, a necessidade precípua para o momento é a mudança de percepção do 

advogado, no sentido de entender que a advocacia preventiva é uma atividade adequada para 

o meio autocompositivo de solução de conflito. 

 Neste contexto, nota-se que o advogado possui uma grande responsabilidade para a 

mudança de consciência da sociedade, pois quando um cidadão busca um advogado, 

normalmente é para resolver um conflito, e a cultura litigiosa do próprio advogado, afasta a 

possibilidade da utilização da via consensual que por vezes é a mais adequada para o caso. 

Bezerra (2018, p. 54) de forma categórica, pontua: 
Importante destacar que quando uma pessoa procura um advogado, a fim de 
ingressar com uma demanda judicial, não o faz porque acredita que o processo 
judicial seja o melhor método para resolver o seu conflito, mas por entender que o 
recurso à jurisdição estatal é o único caminho possível. As pessoas têm um problema 
e buscam uma solução, e não necessariamente uma decisão judicial. Desse modo, 
compete ao advogado – o especialista na gestão dos conflitos – esclarecê-la sobre os 
diferentes caminhos para a resolução do conflito, apresentado as vantagens e 
desvantagens de cada um dos métodos.    
 

O advogado tem o dever de empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento 

pessoal conforme o p.ú. do inciso IV do Art. 2º do Código de Ética da OAB. Isto decorre da 

importância que a advocacia representa para a administração da justiça. Logo, a mudança de 

percepção não é uma questão de conveniência, mas sim dever de preservar, em sua conduta, a 

honra, a nobreza, e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e 

indispensabilidade, conforme o p.ú., inciso I do Art. 2º do Código de Ética da OAB. 

O mediador é auxiliar da justiça conforme o Código de Processo Civil. A advocacia, 

que possui como uma de suas atividades privativas o exercício da assessoria jurídica é 

caracterizada constitucionalmente como indispensável para a construção da justiça social, 

desse modo, assim como o mediador, o assessor jurídico deve colaborar para que no 

transcurso desta via consensual, sejam observados os contornos estabelecidos pelo panorama 

normativo. 

O mediador é responsável por propiciar de forma imparcial que a condução do 

procedimento aconteça em um ambiente adequado para o exercício da autonomia da vontade 

livre. Neste momento, é importante lembrar que a audiência de mediação judicial acontece 

nos Cejuscs, que são unidades do Poder Judiciário. Muitas das vezes, acontece do cidadão 

estar pela primeira vez em um ambiente judicial, portanto, acaba sendo algo novo, ou seja, até 
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então desconhecido. Sendo assim, tal fato pode causar insegurança e refletir direta ou 

indiretamente na tomada de decisão da parte. Neste contexto, a presença eficaz do advogado 

na audiência de mediação, transmite para o mediando à confiança necessária para tomar 

decisões com a maior liberdade, garantindo assim, a autonomia de vontade livre da parte, pilar 

indispensável para alcançar a finalidade da mediação. 

Assim, sob a ótica legal, a presença do advogado na mediação judicial é necessária 

para firmar alicerces fundamentais e indispensáveis para o movimento efetivo deste 

contemporâneo meio de solução de conflito. Isto é observado de forma explícita no Art. 133 

da Lei Maior que tutela a presença do advogado na administração da justiça, já no Código de 

Processo Civil no § 9º do Art. 334 preceitua a necessidade das partes estarem acompanhadas 

de seus advogados. Fica claro, que o exercício da advocacia cumpre a função social de 

garantir valores essenciais insculpidos na Lei Suprema e indispensáveis para o Estado 

Democrático de Direito.  

Conforme observado na Carta Magna, pode-se interpretar, considerando o contexto do 

trabalho, que a função do advogado é participar diretamente na gestão dos conflitos que são 

levados para os Cejuscs. Sendo assim, apesar de ser um meio de autocomposição, não afasta a 

presença do advogado haja vista a garantia da presença em lei. Pontua-se que a participação 

do advogado neste procedimento é no exercício de pacificação, ou seja, no assessoramento 

jurídico ao mediando, diferentemente da atuação contenciosa.  

Neste contexto, fica claro enxergar a necessidade da presença do advogado para atuar 

dentro dos sistemas criados pelo Estado para resolver os conflitos no âmbito judicial, seja pela 

heterocomposição, através da advocacia tradicional ou na autocomposição com a advocacia 

preventiva, tudo a fim de salvaguardar direitos fundamentais tão caros para a democracia. Não 

é exagero afirmar que a advocacia possui um encargo público de contribuir efetivamente para 

que a tutela prestada pelo Estado seja adequada. Tal relevância é observada na decisão do 

Habeas Corpus nº 102.019: “a defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente 

habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável.” 

De início para o melhor entendimento é importante frisar que o acima exposto se trata 

do exercício da postulação, ou seja, advocacia litigiosa. Observa-se que a decisão visa à 

preservação da presença do advogado para garantia do princípio da defesa técnica. Na 

mediação judicial a Lei impõe a presença do advogado a fim de proteger valores essenciais, 

como por exemplo, o princípio do devido processo legal, concomitantemente com princípios 

que carregam valores de ordem pública, por exemplo, o princípio da garantia processual, 



24 
 

portanto, por analogia, entende-se que a presença da advocacia na mediação judicial é um 

direito indisponível e irrenunciável.  

A Lei de Mediação em seu Art. 26, caput, segue a inteligência constitucional e 

estabelece que as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, 

ressalvadas as hipóteses previstas nas Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 que trata dos 

Juizados Cíveis e Criminais, e 10.259, de 12 de julho de 2001 que trata da instituição dos 

Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. O legislador deixa claro a 

importância da presença do advogado na gestão de conflitos nos Cejuscs a fim de contribuir 

para a integralidade do acesso à justiça.  

O Poder Legislativo torna indubitável o entendimento que a necessidade da presença 

de princípios constitucionais norteadores é que torna o assessor jurídico indispensável na 

mediação de conflito judicial. Não é por acaso, que o parágrafo único do Art. 26 da Lei de 

Mediação estabeleceu que aos que comprovarem a insuficiência de recursos, deverão receber 

assistência jurídica integral e gratuita por parte do Estado. Desse modo, é possível visualizar 

que a regra constitucional do Art. 134 buscou dar efetividade ao Art. 26 da Lei de Mediação e 

o Art. 5º, LXXIV da CF que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos, protegendo assim valores constitucionais. O 

mais significante, neste âmbito, é constatar que o constituinte originário elencou o direito 

fundamental de acesso à justiça no inciso XXXV e no inciso LV o direito de acesso à justiça 

plena, possibilitando o raciocínio que o acesso à justiça não está somente vinculado ao acesso, 

mas a todo o processo e por derradeiro, a saída com a tutela dos direitos fundamentais. 

É transparente que o legislador construiu as legislações infraconstitucionais com base 

na Constituição Federal, pois refletiu o entendimento da importância do advogado como 

garantidor da solução efetiva de toda demanda que se apresentar no Poder Judiciário, seja pela 

heterocomposição ou autocomposição, ressalvadas as situações dispostas no Art. 26 da Lei de 

Mediação. 

De outro modo, é interessante considerar que a ausência de advogado no processo de 

mediação tem um potencial negativo para resolução do conflito. Neste contexto, é digno de 

consideração o Art. 11 da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina 

que nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania poderão atuar membros do 

Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados. O artigo em questão 

suscita dúvidas e possibilita o entendimento da dispensabilidade da representação por 

advogado no âmbito dos centros judiciários. 
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Neste diapasão, o Conselho Nacional de Justiça, em resposta ao Pedido de 

Providências 0004837-35.2017.2.00.0000, manifestou acerca da interpretação do Art. 11 da 

Resolução nº 125 do CNJ da seguinte forma: 
A Resolução CNJ n. 125/2010 contempla dimensões distintas de acesso à ordem 
jurídica justa e, por essa perspectiva ampliada de acesso à justiça, prevê a 
possibilidade, e não a obrigatoriedade, de atuação de membros do Ministério 
Público, de defensores públicos, de procuradores e/ou de advogados nas demandas 
apresentadas aos CEJUSCs. (RECURSO EM SEDE DE PEDIDOS DE 
PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 125/2010. PARTICIPAÇÃO 
FACULTATIVA DE ADVOGADOS NOS CEJUSCS. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.) 
 

O posicionamento do Plenário do Conselho Nacional de Justiça é no sentido de não 

exigir a atuação de advogados nas demandas apresentadas aos centros judiciários. 

Didier afirma que “não se admite uma interpretação de um texto normativo que 

dificulte ou impeça a realização do fim almejado pelo princípio.” (DIDIER JR, 2015, p. 50) 

É forçoso compreender que para o Conselho Nacional de Justiça, o exercício da 

advocacia, possui a possibilidade de não beneficiar a resolução do conflito nas novas formas 

de acesso à justiça, ou seja, sua presença pode ser indiferente, ou até prejudicar em 

determinadas ocasiões, por isso a não obrigatoriedade. Esse posicionamento, sob o pretexto de 

ampliar o acesso à justiça, mostra-se desprezível com o exercício advocacia e por 

consequência com a Constituição Federal, a Lei Maior, pois desconsidera o status 

constitucional trazido pelo constituinte originário e parece desconhecer que a legislação 

infraconstitucional também assevera a necessidade da presença do advogado na mediação 

judicial a fim de garantir valores essenciais para a dignidade da pessoa humana e para o 

Estado Democrático de Direito. 

É explícita a percepção dos legisladores acerca da importância do advogado no papel 

de assessor jurídico na mediação judicial dentro do judiciário, em razão de obediência a 

garantia constitucional do processo, nos termos do Art. 133 da CF. Esse entendimento é 

reforçado no Art. 334, §9º do Novo Código de Processo Civil, que trata como obrigatório a 

presença do advogado das partes na mediação. Ainda mais, o Art. 1º do CPC diz que o 

processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se 

as disposições do próprio código. Portando, o processo deve caminhar observando o mapa 

constitucional para que o objetivo constitucional seja alcançado. 

Didier (2015, p. 45) pontua “[...] a importância que se deve dar aos valores 

constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamentais na construção e aplicação 

do formalismo processual.” 
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Diante o exposto, a percepção adequada, é que, não é o advogado em si que possui a 

indispensabilidade, mas sim a sua função essencial estabelecida pela Carta Magna como 

garantidor dos direitos dos cidadãos no processo de mediação. Ora, é muito mais do que 

somente estar presente, é carregar através do seu efetivo exercício, o múnus público de firmar 

a essência do Estado Democrático de Direito e de forma responsável apregoar por meio de 

seus conhecimentos técnicos jurídicos, os valores fundamentais de preservação que o Estado 

deve possibilitar a todos que buscam o Poder Judiciário. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise da atuação do 

advogado nas diversas funções no procedimento de mediação judicial, trazendo os benefícios 

das respectivas atuações para o êxito do procedimento. 

O conhecimento jurídico do advogado na atuação como mediador, pode traduzir e 

expor de maneira real a vontade da lei para a função. A expertise da advocacia possibilita com 

que o mediador conduza a audiência nos trilhos adequados, a fim de alcançar a finalidade da 

mediação e a validade do acordo. No que tange ao papel desenvolvido como representante da 

parte, percebe-se que o advogado é a pessoa detentora de habilitadas que muito podem 

contribuir para o desenvolvimento adequado da resolução do conflito. Como assessor jurídico 

o advogado atua no exercício privativo da advocacia, pois carrega através do seu efetivo 

exercício, o múnus público de garantir valores fundamentais para preservação da adequada 

tutela jurisdicional. 

A importância do assunto abre a possibilidade de desenvolvimento de trabalhos que 

visem estudar a indispensabilidade da vinculação da atuação do mediador judicial com a 

capacidade técnica jurídica a fim de diminuir a chance de invalidade do acordo. De outro 

modo, é importante o estudo acerca dos motivos que justificam a ausência da parte em uma 

audiência de mediação judicial, haja vista o representante não possuir o obstáculo que afeta o 

acordo, ou seja, o conflito. Nesta mesma linha, é interessante o aprofundamento a fim de 

compreender se somente a presença do representante já afasta a sanção de multa para a parte, 

ou se, além do representante, seria necessário um motivo justificado para a não aplicação da 

sanção. 

Nesse sentido, o estudo dos papéis que podem ser desenvolvidos pelo advogado na 

mediação judicial, permite com que a profissão amplie a percepção do exercício da advocacia 

nos métodos autocompositivos de solução de conflitos, possibilitando a mudança de 

percepção acerca desta via alternativa, porém adequada, se respeitada os contornos legais. 
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