11 DICAS PARA O ADVOGADO NA MEDIAÇÃO
A Mediação tem fundamento legal
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Está disciplinada pela Lei de Mediação (Lei nº 13.140/15), pelo Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/15), pela Resolução nº 125/10 do Conselho
Nacional de Justiça e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB.
“Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas 2 partes, as auxilia
e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”
(Art. 1º, parágrafo único, Lei de Mediação)

Prepare o seu cliente para o ambiente da mediação
Explique o procedimento, a função que cada um desempenhará, e
esclareça possíveis dúvidas. Informação, colaboração e foco fazem
toda a diferença no resultado.

Participe da mediação!
O advogado é imprescindível e tem o importante papel de assessorar
juridicamente seu cliente antes, durante e depois da mediação.

Contrate previamente os honorários com o seu cliente
Considere o procedimento de mediação como uma oportunidade amigável, tal
como previsto no Código de Ética do Advogado
“§ 5º É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados
em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de
solução extrajudicial” (Art. 48, parágrafo 5º, Código de Ética e Disciplina da OAB)

Aproveite a confidencialidade da mediação.
A confidencialidade assegura ao seu cliente que os fatos revelados em
sessões conjuntas ou privadas não servirão como prova em eventual
processo judicial. Fique atento às exceções previstas na Lei (art. 30, Lei de
Mediação)

Conte com o mediador!
O mediador é um profissional capacitado para lidar com as informações de
maneira imparcial e com confidencialidade.
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Incentive o protagonismo!
As partes, bem orientadas por seus advogados, têm condições de fazer as
próprias escolhas.

Controle os riscos!
A mediação tem por objetivo encontrar soluções efetivas para as partes e
mitigar os possíveis riscos.

Mantenha o foco nos interesses do seu cliente.
Explore com ele as motivações do pedido.

A mediação trabalha com direitos disponíveis ou
indisponíveis que admitam transação.
Dentro das possíveis soluções jurídicas, procure um espaço para o diálogo.

O acordo na mediação tem força legal.
Um dos resultados da mediação pode ser um acordo, que será redigido com
a assessoria jurídica do advogado e terá força de título executivo judicial ou
extrajudicial.
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“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo
com os artigos previstos neste Título:
(...)
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;” (Art.
515, Código de Processo Civil)
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela
Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou
por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;” (Art. 784, Código de
Processo Civil)
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