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RESUMO 

O trabalho analisa a situação atual da mediação e arbitragem na estrutura do 

Poder Judiciário, projetando sua repercussão com a entrada em vigor do novo 

Código de Processo Civil e a ampliação da oferta da conciliação pela atuação e 

expansão dos CEJUSC. 

INTRODUÇÃO 

A crise do sistema judiciário brasileiro vem sendo anunciada há tempos 

pela melhor doutrina e operadores do direito, sugerindo uma constante reavaliação 

de seus conceitos e métodos. 

A despeito de tal quadro desalentador, a população brasileira não se 

arrisca em abrir mão da submissão de seus conflitos à apreciação do Poder 

Judiciário, o que resulta na dificuldade encontrada para a proliferação da mediação e 

da arbitragem como soluções alternativas menos onerosas do ponto de vista social. 

O trabalho proposto discutirá as causas e consequências desse 

sentimento de impunidade que grassa na sociedade, alimentado pelo senso comum, 

que vê na atuação do Poder Judiciário menos a solução de seus problemas do que 

a eternização do sofrimento, pela demora na obtenção de um resultado 

minimamente satisfatório das demandas. 

OBJETIVOS 

Pretende-se identificar quais os principais fatores apontados na doutrina e 

jurisprudência para a demora na prestação jurisdicional, quais as consequências 

sociais da atuaçãodeficiente do Poder Judiciário e sua implicação para o amplo 

exercício da cidadania. 

Pretende-se ainda apontar as soluções disponibilizadas atualmente como 

método alternativo de composição de litígios, sua viabilidade, extensão, 

aplicabilidade, utilização pela jurisprudência e pertinência com o novo projeto de 

Código de Processo Civil. 

METODOLOGIA 

Adotar-se-á o método dedutivo, ou seja, a partir de um comportamento 

social geral, qual seja, a rejeição aos métodos atuais de solução judicial de conflitos, 

tentará explicar um comportamento particular, qual seja, a falta de aceitação social 

ampla das técnicas de conciliação e arbitragem, procedimentos extrajudiciais de 

grande aceitação no direito comparado. 



Faz parte da metodologia a ser aplicada a pesquisa nos sítios 

especializados as informações referentes ao desempenho dos tribunais superiores 

proporcionalmente ao número de usuários, comparando-o ao longo da vigência da 

Lei da Arbitragem. 

DESENVOLVIMENTO 

A prestação jurisdicional deficiente, além de consumir 

desnecessariamente verba pública oriunda de impostos acachapantes, no caso 

brasileiro, ainda produz uma série de anomalias sociais e pessoais, justificando a 

pesquisa pretendida. 

A oferta de métodos de composição de conflitos fora do âmbito judiciário 

mostra-se como um avanço nas relações interpessoais, na medida em que diminui o 

contato diuturno da pessoa ofendida com o problema e com o ofensor, com grandes 

ganhos na formulação psíquica da personalidade e, consequentemente na 

construção e exercício da própria cidadania. 

Busca-se responder à indagação sobre a necessidade de difusão de 

novos métodos de composição de conflitos, e sua implicação no exercício da 

cidadania. 

Buscará descobrir também a pertinência dos novos métodos de 

composição de litígios com as disposições do novo CPC. 

A legislação, que trata da Arbitragem, estabelece as bases jurídicas para 

a solução extrajudicial de conflitos particulares e a presente pesquisa pretende 

investigar se sua vigência por dezoito anos foi suficiente para desafogar ou melhorar 

o desempenho do Poder Judiciário. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em razão da fase embrionária (2 meses), destaca-se apenas o grande 

interesse dos pesquisadores no assunto. 

O grupo inicial foi dividido em subgrupos para aprofundar a pesquisa. Os 

subgrupos ficaram separados da seguinte forma: estrutura atual e proposta de 

alteração do Poder Judiciário; análise sociológica do acesso à justiça; legislação; 

direitos fundamentais e os reflexos da cidadania. 
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