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RESUMO: O objeto desse estudo é demonstrar a importância do papel do 
advogado privado para a sessão de mediação, primordial para a divulgação e 
aceitação pela sociedade brasileira da cultura de solução de conflitos pelos 
métodos autocompositivos. É um tema relevante tendo em vista existirem 
controvérsias sobre a obrigatoriedade da presença do advogado nas sessões de 
mediação, após três anos de vigência do Novo Código de Processo Civil e quatro 
anos da Lei de Mediação. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica 
nos livros sobre Mediação e Deontologia Jurídica, no ordenamento jurídico 
brasileiro, sítios jurídicos e artigos da internet. Sob o enfoque filosófico das 
teorias da justiça social de Rawls e da ética discursiva de Habermas, buscou-se 
refletir sobre a ética do advogado privado voltada para evitar o litígio, focando na 
mediação preconizada no novo código de ética profissional. Ressalte-se que o 
Código anterior fazia menção somente à conciliação, portanto a mediação 
tornou-se relevante na vida profissional do advogado brasileiro. Para Rawls, os 
cidadãos devem possuir, minimamente, uma ideia do direito e da justiça como 
base objetiva necessária para sua decisão. Já para Habermas, há algo acima do 
que objetivamente cada cidadão possui que é o saber cultural no qual estão 
mergulhados. Isto nos faz refletir sobre as condições existentes na sessão de 
mediação, considerando-a como um microssistema, capaz de absorver esses 
alicerces individuais conforme Rawls e culturais e universais conforme 
Habermas. Tanto a mediação quanto a conciliação são regidas conforme a livre 
autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras 
procedimentais, portanto a presença do advogado ganha tons de colaboração. 
Esse artigo tem como objetivo geral demonstrar como a ética advocatícia se 
expande para outras formas de atuação profissional que busca evitar litígios e 
orientar o cliente para ser o real protagonista da solução de suas questões, por 
meio de princípios como o da cooperação e da decisão informada. Nos casos 
em que as partes possuem vínculo anterior e continuado, por questão ética e 
pelo princípio da cooperação, o advogado, quando possível, deve evitar a 
judicialização de litígios e assumir uma postura colaborativa e prospectiva diante 
do conflito e pelo princípio da decisão informada, deve prover o seu cliente das 
informações necessárias para a tomada de decisão na sessão de mediação. 
Como resultados, observa-se que a mediação, enquanto um microssistema, 
significa a interação do Estado, advogado, mediador, mediandos e outros 
profissionais, quando necessários. Pelo princípio da decisão informada e com 
base na teoria de Rawls, os advogados devem proporcionar aos mediandos uma 
noção de seus direitos e obrigações para buscarem um acordo justo e pelo 
princípio da cooperação e teoria de Habermas primarem pela cultura da 
pacificação dos litígios, promovendo que as partes tenham em si a valorização 
desse conhecimento básico voltado para uma postura conciliatória. Com esses 



pensamentos filosóficos e éticos, buscou-se definir a importância do advogado 
privado para seu cliente na era da mediação. 
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