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1. RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade de analisar a atuação do advogado na 

mediação extrajudicial como forma de resolução dos conflitos entre partes que 

protagonizam o conflito. O crescente aumento do número de demandas levadas à 

apreciação do Poder Judiciário evidencia as carências sistêmicas e faz com que o 

trâmite processual inviabilize uma possível solução do conflito através da 

autocomposição. Nesse sentido, o estudo busca demonstrar que os conflitos, além 

das questões objetivas, possuem questões subjetivas que nem sempre são, 

satisfatoriamente, solucionadas por meio de uma decisão judicial, deixando-se de 

lado, muitas vezes, a real pretensão das partes. A implementação de uma cultura 

que minimize a ideia de que a competição judicial seria a ferramenta mais adequada 

para atender os interesses das partes sede lugar à concepção de que a mediação 

extrajudicial constitui-se instrumento à disposição da advocacia para a justa e eficaz 

satisfação do direito material. 

2. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização o homem busca defender seus próprios 

interesses, demanda essa que resvala, muitas vezes, em obstáculos não 

propriamente relacionados ao direito material. Entre os méritos da mediação 

extrajudicial está a oportunidade de investigar e discutir as verdadeiras causas do 

conflito, muitas vezes não relacionadas especificamente ao direito substantivo em si, 

mas decorrente de agruras que se alojam fora do espetro do próprio direito material. 

A mediação, método alternativo de solução de conflitos, poderá ser buscada pelas 

partes para solução das controvérsias dentro do processo judicial. A busca pelo 

Poder Judiciário, no entanto, traz consigo riscos de ineficácia da prestação 

jurisdicional, decorrente tanto da morosidade processual quanto da potencialização 

de aspectos laterais ao direito material. E é exatamente nesse ponto que se insere a 

figura do advogado na mediação. Para obter êxito na mediação, uma ou ambas as 

partes abrem mão do seu interesse ou de parte dele e nisto revela-se o papel 

fundamental do mediador em facilitar o diálogo entre os envolvidos para que estes, 

por si próprios, encontrem soluções para os conflitos. Sabe-se que as partes 

possuem pretensões e imaginam formas para que seus interesses sejam atingidos. 

Identificar dentro da pretensão das partes o que genuinamente está catalogado no 

direito material é uma função que poder ser exercida com maior primor pelo 

advogado. Caso as partes possam incluir no rol de elementos que constituem a 



pretensão de solução do conflito elementos estranhos ao direito material (mágoas, 

ressentimentos e outros aspectos inconscientes que não repercutem no direito 

material) poderá constituir-se em entraves de difícil solução na mediação. Desta 

forma, as pretensões dos envolvidos no litígio e que buscam a mediação para 

chegarem a uma solução devem ser analisadas e conduzidas cuidadosamente, 

distinguindo-se a pretensão calcada no direito material de outros aspectos para, 

assim, trilhar o melhor caminho e atingir a pacificação social desejada. 

3. OBJETIVOS 

i) promover uma análise sobre as benesses do uso da mediação extrajudicial para a 

resolução dos conflitos, com ênfase na atuação do advogado; ii) analisar o instituto 

da mediação extrajudicial como meio efetivo para efetivação dos direitos 

constitucionais, como acesso à justiça e tutela jurisdicional efetiva e promoção da 

pacificação social. 

 4. METODOLOGIA 

O método de investigação adotado na pesquisa é o dedutivo, pautado na pesquisa 

bibliográfica sobre os métodos alternativos para a resolução dos conflitos, com 

ênfase na mediação extrajudicial. Também serão analisadas as legislações 

processuais que instituem os métodos alternativos em nosso sistema jurídico.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A ineficiência do sistema jurídico atual, que muitas vezes não consegue dissolver e 

pacificar os litígios de maneira satisfatória abre espaço para a implementação de 

meios alternativos para a solução dos conflitos. Busca-se através da mediação uma 

solução pacífica das divergências existentes entre os litigantes, de modo que a 

relação entre eles seja fortalecida e os laços de confiança preservados. Apesar da 

presença do advogado não ser obrigatória na mediação extrajudicial (art. 10, Lei n. 

13.140/15), importante ressaltar que sua participação é recomendável para 

identificar na pretensão o que deveras encontra raiz no direito material, afastar 

eventuais interferências decorrentes de outros aspectos e, desse modo, contribuir 

com soluções criativas para o conflito, com plena consciência de seus deveres e 

direitos. A conscientização de que a presença do advogado na mediação, apesar de 

não obrigatória segundo a ordem jurídica, é recomendável para que esse o filtro 

referido acima seja implementado. Com isso será possível compreender que o papel 

do advogado na solução de conflitos vai além da crença de que a defesa do 

constituinte em juízo é seu papel exclusivo. Mais do que isso, o advogado pode e 



deve trabalhar na identificação do direito material e posicionar-se nesse novo 

contexto como um instrumento para a solução do conflito. O cenário atual do Poder 

Judiciário, abarrotado de processos, carente de infraestrutura e pessoal, revela a 

impossibilidade estatal de promover uma tutela jurisdicional em consonância com os 

ditames constitucionais. Por tal razão, a atuação do advogado, fundamental no 

exercício de identificação da genuína pretensão de direito material, deve-se pautar 

na busca de soluções mais rápidas e efetivas aos interesses de seus constituintes. A 

implantação de uma nova cultura capaz de conscientizar partes e juristas da 

importância da mediação extrajudicial e da atuação do advogado nesse cenário 

poderá, a um só tempo, estabelecer novos paradigmas na atuação do causídico e 

contribuir para a redução do número de processos. Além disso, poderá contribuir 

para o equacionamento de dúvidas relacionadas aos direitos e deveres das pessoas 

envolvidas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Preliminarmente, pode-se chegar à conclusão no sentido de que a mediação pode 

ser uma opção muito atrativa para a resolução dos conflitos por promover a 

satisfação plena dos litigantes e com isso atingir o acesso integral à justiça. Mas é 

preciso caminhar para além de uma compreensão da mediação do ponto de vista 

formal e criar uma cultura capaz de gerar nos juristas em geral a plena necessidade 

de identificar a verdadeira pretensão de direito material, afastando incursões alheias 

aos direitos substantivos e para tanto a atuação do advogado apraz-se fundamental. 

Tal compreensão depende da conscientização do próprio advogado de que a 

resposta do conflito como produto de uma competição não se constitui ferramenta 

harmônica aos primados que buscam encontrar na mediação a satisfação dos 

direitos.  
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