
                                                                   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 
 

A iniciativa 

O Instituto Pro Bono foi fundado em 2001 com a missão de promover o acesso à justiça 

de populações vulneráveis e organizações da sociedade civil por meio do estímulo à advocacia 

voluntária e ao intercâmbio de conhecimentos jurídicos. 

A Clínica de Mediação e Facilitação de Diálogos é uma atividade das alunas da FGV 

Direito SP e tem por objetivo promover a reflexão e o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltados a um olhar mais aprofundado dos conflitos, por meio de projetos que 

promovam a interação com instituições e com a comunidade. 

Nesse semestre, um dos temas abordados foi o papel da advogada na mediação, 

questão essa que também vem sendo discutida no âmbito dos projetos do Instituto Pro Bono. 

Nesse sentido, o Instituto Pro Bono e a Clínica de Prática Jurídica de Mediação e Facilitação 

de Diálogos da FGV Direito SP decidiram organizar em parceria a Oficina "O papel do 

advogado na mediação" para debater os paradigmas próprios desses meios de solução de 

conflito e os diferentes papéis que a advogada pode exercer.  
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A mediação, como um meio consensual de resolução de conflitos, vem ganhando 

destaque no cenário brasileiro, principalmente porque permite a construção de soluções que 

melhor atendem o interesse das partes perante problemas complexos. Por meio de sessões 

de mediação, as partes podem encontrar um caminho comum em que seus interesses sejam 

atendidos. E esse caminho não é exclusivo do âmbito dos negócios - na verdade, ele pode 

ocorrer, dentre outros âmbitos, em contextos familiares e de trabalho. 

No Brasil, há dois grandes marcos regulatórios envolvendo a mediação: a Lei de 

Mediação (Lei 13.140/2015) e o Código de Processo Civil de 2015 ("CPC", Lei 13.105/2015). O 

CPC, em seu art. 3º, parágrafo 3º, dispõe que a mediação deve ser estimulada por juízas, 

advogadas, defensoras públicas e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial. Prevê também a realização obrigatória da audiência preliminar de 

conciliação ou mediação (art. 334), assim como o estímulo ao uso de meios consensuais 

particularmente nas ações de família (art. 694), preferencialmente com o envolvimento de 

profissionais de outras áreas para uma abordagem interdisciplinar.  

Dessa maneira, a partir de 2015, a mediação no Brasil passou a ter contornos legais 

mais delimitados, o que contribui para que a adoção de tal método cresça muito no país, seja 

por meios totalmente extrajudiciais, seja no âmbito pré-processual (porém dentro da 

estrutura do Judiciário) ou mesmo durante a tramitação do processo, com a designação da 

audiência prevista no artigo 334 do CPC. 

Apesar da participação da advogada não ser obrigatória em todos os procedimentos, 

como já decidido pelo Conselho Nacional Justiça em 2018 (Pedido de Providência n. 0004837-

35.2017.2.00.0000), por exemplo, em relação às mediações dos Centros Judiciários de 



                                                                   
 
 

Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), as advogadas podem exercer um papel 

determinante na resolução das controvérsias. 

O papel da advogada na mediação não é regulado por lei, isto é, a advogada não tem 

um passo a passo de como deve atuar em sessões de mediação. Apenas sabe que deve atentar 

às disposições normativas e éticas gerais, como o Código de Ética e Estatuto da Advocacia da 

OAB. 

Entretanto, para que a mediação seja uma boa alternativa para as partes, as 

advogadas desempenham um papel importante em seu procedimento e suas condutas 

podem interferir no processo. Com boas práticas, as e advogadas na mediação podem passar 

maior segurança e empoderar as partes para que estas cheguem em um acordo sem muitas 

delongas, o que ocorreria se o procedimento ocorresse em vias judiciais. Mas o fim da 

controvérsia é apenas um dos variados destinos almejados pelas partes e por suas respectivas 

advogadas. Por trás de um bom acordo, há um caminho a ser percorrido, e a advogada, pode 

“orientar juridicamente as partes nesse caminho e auxiliá-las na adequada compreensão dos 

interesses em debate e nas consequências de eventual acordo"1. 

A mediação, conforme princípios previstos pela Lei de Mediação, pelo CPC e pelo 

Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça (previsto pela Resolução n. 125/2010), deve 

ser orientada pela imparcialidade da mediadora, isonomia entre as partes, informalidade, 

autonomia de vontade das partes, boa-fé, oralidade, busca de um consenso e pela 

confidencialidade. Considerando esses princípios e a sua aplicação prática, percebe-se que 

não é desejável que a advogada exerça o papel de mediadora. A advogada não é a mediadora 

e a mediadora não é a advogada do conflito. A mediadora atua como agente imparcial 

facilitador do diálogo entre as partes e da percepção destas sobre o conflito, enquanto a 

advogada orienta uma das partes, não sendo, portanto, imparcial.  Entretanto, nada impede 

que a advogada atue de maneira colaborativa com a mediadora. Muito pelo contrário, é de 

extrema relevância que a advogada entenda como atuar e atue de maneira colaborativa na 

                                                
1 DEMARCHI, Juliana. Técnicas de conciliação e mediação. In Mediação e gerenciamento do processo. SP: 

Atlas, 2007, p. 56. 



                                                                   
 
 

mediação, de modo que as advogadas e a mediadora construam um ambiente que facilite 

que as partes se escutem, aproximando-os da superação da controvérsia.  

A advogada, por mais que oriente juridicamente as partes, pode migrar de sua posição 

predominante e tendência litigante para uma posição de facilitador de diálogos, considerando 

a autonomia de vontade das partes e o papel da mediadora. No curso de uma mediação, a 

advogada não é a protagonista. Também não lhe cabe convencer a mediadora, que não irá 

julgar ou sequer avaliar o caso, mas sim estar sempre atento e assegurar que o método está 

adequadamente sendo aplicado, que o cliente não está sendo pressionado, que está 

entendendo o procedimento e conseguindo se expressar de forma livre e segura, garantindo 

que ele está escutando a outra parte e que está consciente das opções em jogo. É importante 

que a advogada tenha escuta ativa, ouvindo também a outra parte e evitando julgamentos, 

além de confirmar com a outra parte seu entendimento de tal colocação, de modo que possa 

ajudar seu cliente a construir e avaliar opções e apoiá-lo na construção de um acordo, se for 

o caso, que seja interessante para seu cliente, factível de ser cumprido e dentro dos ditames 

legais. 

Na maior parte dos cursos de direito brasileiro e na atuação diária no mercado de 

trabalho, a advogada está preocupada em reconstruir fatos a partir de evidências. O fato que 

é importante é aquele que embasa o direito e que tem documentos e outras provas. Em uma 

mediação, na maioria dos casos, não é sobre o quem está certo e quem está errado, mas sim 

o que é certo para as partes. Nesse sentido, a advogada é interessada e foca no relato das 

partes, nos interesses e no entendimento da relação envolvida no conflito. Nessa atuação, as 

perguntas não estão focadas na construção do que o direito prevê e no que a jurisprudência 

entende. Isso pode estar no radar da advogada para que os direitos de seu cliente não sejam 

violados, mas não é alvo da discussão. Deve-se focar na compreensão daquilo que é 

importante para as partes, preocupando-se mais em entender e ajudar o cliente a entender 

as diferentes possibilidades e menos em instruir uma tese jurídica. 

 Nos parâmetros de justiça, métodos de negociação e noções de êxito de uma sessão 

de mediação, as advogadas podem apresentar diferentes pontos de vista e postura, tendo em 

vista as diferentes vertentes e escolas de negociação e mediação. Entre os principais métodos, 



                                                                   
 
 

destacam-se três: a Escola de Harvard, a Mediação Transformativa e a Mediação Circular-

Narrativa. É interessante que as advogadas conheçam essas diferentes abordagens (dentre 

outras possíveis) e suas técnicas para poder ajudar seus clientes a melhor encaminhar seus 

conflitos e saber como agir e como orientar seu cliente em uma sessão de mediação.  

       A Escola de Harvard tem como pressuposto a necessidade de resolução do conflito, sendo 

assim, as partes devem assumir o papel de um negociador cooperativo, que busca o "ganha-

ganha". Parte crucial dessa abordagem é o foco nos interesses, que são as necessidades e os 

desejos reais que estão por trás do que as partes dizem querer.2 A partir do foco nos 

interesses as partes conseguem ver o conflito como um problema mútuo, que deve ser 

solucionado a partir da cooperação de todos.  

A Mediação Transformativa surge como um contraponto à Escola de Harvard, 

sugerindo que somente o foco nos interesses e posições por trás do conflito não é suficiente. 

Nesse método, prevalece o aspecto intersubjetivo da controvérsia, de modo a aprimorar a 

capacidade reflexiva das partes envolvidas na mediação, tendo estas o poder de restaurar a 

interação e relação entre elas3.  Por isso que tal método tem potencial transformativo, uma 

vez que permite "desenvolver e integrar as capacidades de autodeterminação e 

responsividade aos outros"4. 

A Escola Circular Narrativa foi criada a partir da percepção da professora Sara Cobb de 

que a ausência de novos conflitos não significa que a justiça foi atingida5. A partir da visão 

circular-narrativa, a comunicação e a mensagem transmitidas pelas partes precisam ser 

ouvidas de diferentes pontos de vista, para que seja possível construir uma narrativa não 

contaminada da realidade dos fatos. Busca-se desconstruir as histórias narradas pelas partes 

para que se possa construir uma narrativa única.  

                                                
2 FALECK, Diego. TARTUCE, Fernanda. Introdução histórica e modelos de mediação. Disponível em 

www.fernandatartuce.com.br/artigosdaprofessora. Acesso em 26/05/2019. 
3 VASCONCELLOS, Carlos Eduardo de. Negociação e modelos de mediação. In: Mediação de conflitos e 

práticas restaurativas: modelos, processo, ética e aplicações. 2 ed. Editora Método, São Paulo 
4 Idem. 
5 GLASER, Tania; COBB, Sara. Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective. In: Negotiation Journal 

9:3 (July 1993), pp. 245-255. Disponível em http://www.colorado.edu/conflict/transform/cobb.htm acesso em 

25/05/2019. 

http://www.colorado.edu/conflict/transform/cobb.htm


                                                                   
 
 

   O quadro a seguir resume os principais pressupostos de cada uma das escolas: 

Mediação Harvardiana Mediação Transformativa Mediação Circular Narrativa 

Foco nos interesses e 

posições por trás da disputa 

Foco nas partes e nas suas 

relações 

Foco nas histórias contadas 

pelas partes 

Busca solução win-win, em 

que todas as partes 

consigam, de certa forma, 

atender seus interesses 

Busca mudança na 

comunicação e reflexão dos 

mediandos na relação entre 

eles 

Busca promover justiça na 

solução do conflito 

 

A partir da análise das diferentes abordagens de mediação apresentadas, é necessário 

ressignificar o conceito de êxito visto pelas advogadas. O sucesso da mediação 

transformativa, como explicado, não é necessariamente um acordo ou um acordo somente 

benéfico para o seu cliente ou atender apenas aos interesses por trás do conflito, mas sim 

trabalhar nas relações entre as partes. Dessa forma, a prática de mediação propõe uma forma 

de alcançar os objetivos das partes por meio do protagonismo destas, assim a advogada 

desempenha papel de guia de seus clientes. 

É importante ressaltar que a advogada assume papéis diferentes nos diferentes 

estágios da mediação. Antes da mediação, é importante que, uma vez surgido o conflito, a 

advogada saiba identificar a possibilidade da mediação e que proponha essa forma de solução 

de controvérsias ao cliente. A mediação muitas vezes não é uma saída óbvia, mas é papel da 

advogada enxergar a possibilidade de mediar o conflito ao invés de levá-lo diretamente ao 

judiciário.  

Uma vez decidido pela mediação, durante as sessões a advogada precisa entender que 

seu papel não é de protagonismo, diferente do que acontece no judiciário. A advogada não é 

porta-voz do cliente, que deve falar por si só, nem conduz a sessão, papel exclusivo da 

mediadora. A advogada que acompanhar o cliente nas sessões deve ficar atento às falas da 

outra parte, certificando-se de que não há ilegalidades, e aconselhar o cliente nos momentos 



                                                                   
 
 

entre sessões, evitando interromper o momento da mediação. Uma vez atingido acordo, a 

advogada deve certificar-se de que a solução atingida tem respaldo legal, além de auxiliar o 

cliente no que tange à execução. Assim, a atuação da advogada não é importante somente 

antes e durante a sessão, como também depois da mediação para garantir que o acordo tenha 

os efeitos esperados. 
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O caso dos irmãos 

 

Maria Eduarda é casada com Caio. Durante toda a união, Maria dedicou-se e dedica-se 

exclusivamente aos cuidados da casa e dos seus dois filhos. Caio, por seu turno, provê o 

sustento financeiro da família trabalhando como construtor de pneus.  

 

Fernanda, irmã de Caio, dona do salão de beleza mais conhecido do bairro, é proprietária de 

duas casas no mesmo quarteirão. Desde 2010, por ser muito amiga de Maria Eduarda e 

madrinha de um dos seus dois filhos, deixou o irmão e a cunhada ficarem em uma de suas 

casas, cobrando, do casal, um valor simbólico (bem abaixo do de mercado), em razão do 

grande apreço que mantinha pelos dois. Maria Eduarda, muito dedicada e carinhosa, sempre 

cuidou da filha da cunhada enquanto Fernanda trabalhava. 

  

Em 2016, Caio perdeu seu emprego. Diante da crise econômica enfrentada pelo Brasil, não 

conseguiu se recolocar no mercado até hoje. O salão de beleza de Fernanda, antes sempre 

muito movimentado, também sofreu os impactos da crise, tendo seu faturamento reduzido, 

inclusive, com a saída de sua cabeleireira principal. 

 

No Natal de 2016, durante a confraternização familiar, Fernanda alegou estar passando por 

dificuldades econômicas e não mais conseguir manter seu padrão de vida, o qual incluía 

escola particular para a filha, viagem de final de ano e veículo próprio. Caio, que havia bebido, 

confrontou a irmã na frente das crianças, alegando que ela estava “reclamando de barriga 

cheia” uma vez que sua família passava por problemas muito maiores, como dívidas 

inadimplidas e uma vida extremamente simples, sem absolutamente nenhum luxo. Maria 

Eduarda tirou as crianças da sala e a briga dos irmãos continuou em um tom de voz alto e 

palavras agressivas. 

 

Fernanda se sentiu extremamente chateada e confrontada, uma vez que sempre trabalhou 

muito para o crescimento de seu negócio (o salão). Caio, em contrapartida, ficou muito bravo 

por ver a irmã reclamando da ausência de suas regalias enquanto sua família passava por 

dificuldades mais elementares.  

 

Então, em 29 de dezembro, Fernanda mandou a seguinte mensagem para seu irmão:  

 

“Caio, estou muitíssimo chateada com as palavras que me dirigiu na 

noite de Natal. Estou cancelando, então, a nossa comemoração de 

Ano Novo. Aproveito para dizer, que a partir de janeiro, cobrarei o 

preço de mercado pelo aluguel da minha casa onde vocês moram. 



                                                                   
 
 

Caso não consigam pagar, peço que deixem o imóvel em um mês, pois 

já estou em contato com uma imobiliária para encontrar um 

locatário.” 

 

Diante da mensagem, o casal sentiu-se bastante humilhado. Maria Eduarda, que até então 

não tinha se manifestado, mandou um áudio via “WhatsApp” para a cunhada chamando-a de 

“mesquinha e mimada” e afirmando que não mais cuidaria da sobrinha enquanto a mãe 

trabalhava, apesar de ser período de férias escolares. Disse, também, que para tirar o casal 

da casa, só “chamando a polícia’’, já que o casal não tinha para onde ir. Em contrapartida, 

Fernanda disse que a cunhada era “folgada e braço curto”, não tendo trabalhado durante sua 

vida inteira. 

 

Um mês se passou sem qualquer tipo de contato entre as famílias, e Caio e Maria Eduarda 

não conseguiram pagar sequer o valor “amigável” que Fernanda havia sugerido, antes da 

briga entre eles, para o casal ficar em sua casa. Frente a este cenário, Fernanda, proprietária 

do imóvel, se viu obrigada a buscar os meios necessários para retomar a posse do imóvel, 

recorrendo, em momento oportuno, a um advogado particular.  

 


