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A mediação como instrumento para solução e garantia ao acesso à justiça 

 

1. Resumo 

 

A mediação é um mecanismo alternativo de solução de conflitos, por meio 

do qual uma terceira pessoa imparcial, escolhida ou aceita pelas partes, trabalha no 

intuito de auxiliar e encorajar as mesmas.  

O instituto é fundamentado no diálogo colaborativo, que necessita da 

participação das pessoas que estão envolvidas no litígio para que as mesmas 

percebam o conflito e possam lidar com ele, encontrando suas diferenças, e 

estimulando a percepção do problema.  

Atualmente é possível perceber as dificuldades que o Poder Judiciário 

vem enfrentando. A morosidade serve como empecilho para o desenvolvimento 

econômico do país, tornando a Justiça ineficaz. O acúmulo de poderes, e a grande 

quantidade de demandas que chegam ao judiciário todos os dias contribuem para a 

demora nos julgamentos dos processos, atingindo toda a sociedade.  

Esse estudo tem, portanto o objetivo de demonstrar que deve-se 

primeiramente privilegiar os meios consensuais de solução de conflitos, assim como 

a mediação. E, além disso, impulsionar uma mudança na mentalidade dos 

operadores do Direito, assim como na sociedade, transformando a cultura do litígio 

em uma cultura de pacificação, a partir do tratamento adequado ao conflito.  

Baseando-se em princípios como o da autonomia da vontade, igualdade 

nos julgamento dos processos e acesso à justiça. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa tem como fundamento os métodos histórico e 

dedutivo, além de estudos e gráficos, exemplificando como a mediação funciona na 

prática. 

 O presente artigo tem como um de seus objetivos institucionalizar de fato 

a utilização da mediação em nosso pais. Garantindo o efetivo acesso à Justiça ao 

maior número de pessoas possíveis, diminuindo o número de processos levados ao 

Poder Judiciário, e contribuindo para soluções efetivas e rápidas dos litígios.  

Utilizando-se da Lei de mediação 13.140/2015, como principal acessório 

para que tal desejo realmente seja alcançado. Contando com outros métodos 

alternativos de resolução de conflitos, como a conciliação e a arbitragem, além de 



dispositivos atualizados como o Código de Processo Civil Lei 13.105/2015, que 

mostram como a justiça no Brasil precisa se adequar aos novos métodos. 

 Dessa forma o que se pretende deixar claro é que existem formas mais 

rápidas de resolver os litígios da sociedade utilizando-se de meios alternativos como 

a mediação, o resultado final será a qualidade do devido acesso à justiça, e a 

efetivação de um dos princípios basilares da constituição. 

 

2. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar que apesar da 

resolução do conflito ser um dos elementos centrais da definição de mediação, esse 

não é o real objetivo da prática deste instituto, o objetivo central é o reconhecimento 

do conflito, para sua possível solução. 

O método alternativo de resolução de litígio chamado mediação, é 

um instrumento de gestão de conflitos, voltado especificamente às relações 

continuadas, objetivando a funcionalidade comunicativa e relacional. O futuro acordo 

virá das partes, e pelas partes, sendo fruto de uma mudança no padrão 

comunicativo, que foi redimensionado pelo mediador. 

Analisando o cenário atual em que se encontra o Poder Judiciário no 

Brasil, podemos ver claramente que o mesmo não conseguirá mais seguir em frente 

sem a ajuda dos métodos alternativos de solução de conflitos, e de dispositivos que 

se atualizem a luz dos novos métodos, como aconteceu com o Código de Processo 

Civil, é nítido que a justiça em nosso país não possui mais capacidade para atender 

a demanda. 

Desse modo a mudança deve acontecer primeiramente no 

pensamento das pessoas, ou seja, deve ser deixado para trás a cultura de 

litigiosidade, e abrir espaço para a cultura da negociação, “cultura da paz” 

abrangendo toda sociedade. 

Assim este estudo tem como objetivo principal o aprofundamento 

sobre o instituto da mediação como forma de garantir o acesso à justiça ao maior 

número de pessoas possíveis no Brasil, diminuindo o número de processos levado 

ao Poder Judiciário, e contribuindo para soluções efetivas e rápidas dos litígios, 

pacificando a sociedade.  



Demonstrando que a mediação através da possibilidade de 

identificar e solucionar o conflito é um instrumento pacificador do direito e detentor 

da garantia efetivada pela Constituição, de que todos nós temos direito ao acesso à 

uma justiça digna e justa de forma igualitária. 

 Efetivando o princípio da autonomia, presente na mediação, o qual 

é pilar do Estado Democrático de Direito e deve prevalecer nas relações sociais, 

privilegiando assim a busca de uma sociedade fraterna e de um Poder Judiciário 

humanizado, tudo em consonância com a dignidade da pessoa que é metadireito 

norteador da humanidade.  

 

3. Objetivo  

A utilização da mediação como forma eficaz de solução de conflito visa 

garantir o acesso à justiça, com a resolução efetiva do problema evitando o 

acionamento do Poder Estatal em uma mesma demanda por diversas vezes. 

 Pois um dos principais objetivos da mediação é justamente a solução 

pacífica de conflitos, ou seja, a boa administração da celeuma, além da inclusão 

social e da paz social. É nítido que um problema mal resolvido, gera um conflito 

ainda maior entre as partes.  

O papel do mediador, portanto, é de contribuir para a solução deste 

problema, alcançando primeiramente o diálogo entre as partes. O desafio é de 

efetivar a mediação no ordenamento jurídico brasileiro, como forma de solução de 

conflitos, como já acontece com os outros institutos, como a conciliação, que é um 

meio de solução de conflitos no qual as pessoas buscam sanar as divergências com 

o auxílio de terceiro, o qual é chamado de conciliador.  

O conciliador tem o poder de sugerir um possível acordo, após uma 

avaliação das vantagens e desvantagens que tal propositura traria às partes. O 

conciliador interfere na discussão entre as pessoas, sugerindo soluções para o 

conflito, na mediação não há interferência.  

A arbitragem regulamentada pela Lei n° 13.129/2015, é o método 

alternativo na qual as partes escolhem um árbitro que decide a questão, as partes 

não possuem o poder de decisão como na mediação e na conciliação. 



A utilização dos métodos autocompositivos está ganhando seu devido 

espaço no Estado, que está ciente dessa nova tendência, da necessidade de 

ampliar a atuação do Judiciário e de se educar a sociedade para uma cultura de paz.  

Nessa linha o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou, em 29/11/10, 

a Resolução n°125, que trata sobre a necessidade de se consolidar uma política 

pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais 

de solução de litígios, além de dar outras providências acerca do tema.  

 O colégio de presidentes da OAB Ordem dos Advogados do Brasil 

aprovou no dia 06/03/2015 o Pacto Nacional da Advocacia pelos métodos 

extrajudiciais de solução de conflitos, no qual os principais objetivos se referem 

exatamente ao tema principal, desse presente trabalho, ou seja, a redução da 

demanda de casos, que são levados ao judiciário, sendo que alguns deles poderiam 

ser resolvidos por um mediador.  

O resultado final será a efetivação do devido acesso à justiça e do 

principio da autonomia da vontade das partes, pilares do Estado Democrático de 

Direito. 

 

4. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa tem como 

fundamento os métodos histórico e dedutivo, além de estudos e tabelas, que 

exemplificam como a mediação funciona na prática. 

 Baseando-se em doutrinas e leis, aplicando o processo comparativo 

entre conciliação e mediação com os entendimentos do Novo Código de Processo 

Civil e a Lei de Mediação. Além de análises de noções históricas em relação ao 

tema objeto da pesquisa, desde o seu surgimento e a evolução até os dias atuais. 

 

5. Desenvolvimento 

 

O instituto da mediação, que no ordenamento jurídico brasileiro 

sempre foi conhecido como conciliação, faz parte da história do Brasil desde a fase 

colonial.  

A independência do Brasil foi proclamada em 1822, e em 1824 

tivemos a primeira Constituição, e nela foi adotada a mais abrangente política 



pública de tratamento dos conflitos de interesses, dispondo em seu art. 161° e 162° 

que:  

 

Art. 161° Sem se fazer constar, que se tenha intentado o meio da 
reconciliação, não se começará Processo algum. 
Art. 162° Para este fim haverá juízes de Paz, os quais serão eletivos pelo 
mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Câmaras. 
Suas atribuições, e Distritos serão regulados por Lei. 

1
 

 

A política publica adotada era arrojada para a época e adequada à 

sociedade que se tinha, mais houve falhas quanto a sua implementação e, mais 

grave ainda, houve sua inadequada utilização política.  

Dessa forma a “conciliação” e seu agente executor, que era o “juiz 

de paz”, foi objeto de intensa disputa política entre dois grupos políticos que se 

contrapunham os liberais e os conservadores. Os métodos de solução de conflitos 

tornaram-se instrumentos políticos ao invés de instrumentos de solução de litígios. 

Sendo eliminados das leis processuais logo após a proclamação da República, pelo 

seu total desuso. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, os métodos 

alternativos de resolução de conflitos passaram a resurgir, o código passou 

mencionar a conciliação em vários dispositivos. Sendo adotada de maneira explicita 

pela Lei n° 9.099/95 Lei dos Juizados Especiais Cíveis ou de Pequenas Causas. 

 Portanto a história da mediação está ligada ao movimento de 

acesso à Justiça desde a independência do Brasil. Ficando claro que a sociedade 

sempre clamou por alterações que mudassem a forma de como à Justiça chegava 

aos jurisdicionados. 

Não é de agora que se buscam meios de resolução de conflitos que 

se realizem sem a imposição do poder do mais forte ou sem uma norma positivada 

que desconsidera a participação direta do usuário na solução do litígio.  

Atualmente esse é sem duvida um dos maiores desafios da Justiça 

desenvolver procedimentos que sejam considerados justos pelas próprias pessoas 

que os utilizam, claro que não apenas pelos resultados obtidos, mas também na 

forma de participação no curso da relação jurídica processual.  

                                                             
1 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro. 25 de mar. 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm > Acesso em: 06 ago. 2015. 



Os operadores do direito têm investido em novos incentivos a 

processos que busquem atender de forma satisfatória a expectativa do 

jurisdicionado de ter no Estado um acelerador de relações interpessoais, 

fortalecendo assim a sociedade. Esse movimento pelo devido acesso à Justiça no 

Brasil, como já foi explicado, vem acontecendo desde meados da década de 70 

como mostra o seguinte trecho da obra:  

 

Apenas com a edição do Código de Processo Civil de 1973, que manteve o 
principio do impulso oficial e atenuou sobremaneira a oralidade no processo 
civil, a conciliação voltou a ser disciplinada, mas ainda assim, como forma 
de se encerrar o processo, não lhe atribuindo à lei caráter preliminar ou 
obrigatório.  
Mas os grandes avanços dos métodos consensuais de solução de conflitos 
ocorreram na década de 80, quando teve inicio o movimento das reformas 
processuais, merecendo destaque, a promulgação da Lei de Pequenas 
Causas (Lei n° 7.244/84), que importou em verdadeira revolução no direito 
processual ampliando o acesso ao Poder Judiciário e valorizando a 
conciliação como forma de solução de conflitos. 
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Deixa-se claro que o acesso à Justiça não deve ser confundido com 

o acesso ao Judiciário, afinal ele não visa apenas levar as demandas dos 

necessitados ao Poder, e sim incluir aqueles que estão sob a jurisdição de um Juiz, 

ou seja, a margem do sistema, e dessa forma propagar e educar os usuários a 

melhor resolverem suas celeumas por métodos mais comunicativos. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, afirmam que:  

 

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento 
dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. 
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O verdadeiro acesso à Justiça tenta viabilizar não apenas a 

prevenção e reparação dos direitos, mas a realização de soluções negociadas e a 

mobilização da sociedade, para que essa possa participar ativamente dos 

procedimentos de resolução de conflitos, assim como dos resultados. Resolvendo 

seus litígios de forma rápida e eficiente, sendo estimulados por terceiros, como na 

mediação. 

                                                             
2 LUCHIARI. Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação e Conciliação: Evolução histórica rumo ao futuro. In SILVEIRA, 
José Custódio da; AMORIM, José Roberto Neves (Org). A nova ordem das soluções alternativas de conflitos e o 
conselho nacional de justiça. Brasília: Gazeta Juridica, 2013.  p. 325-342. 
3 CAPELLETI, Mauro.; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Ed. Pallotti, 1988, p. 13. 



6. Resultados 

 

Como toda política pública, uma das primeiras medidas adotadas pelo 

Conselho foi promover o diagnóstico de como o conflito era tratado pelo Judiciário. 

Em outras palavras era preciso criar estatísticas para avaliar o Poder Judiciário. Até 

então, não possuíam mecanismos para avaliar a prestação do serviço, de 

atendimento do jurisdicionado. Não se sabia ao menos os números de processo que 

tramitavam nas unidades judiciárias. 

Aos poucos os avanços foram chegando, e hoje já se sabe a quantidade 

de demandas que chegam todos os dias ao judiciário. Cerca de 25 milhões, 

distribuídas entre 16 mil magistrados, que além desses novos, tem cerca de 48 

milhões de processos pendentes dos anos anteriores. 4 

Com isso, o movimento da conciliação e mediação, surgiu desse anseio 

por uma nova frente de trabalhos dos operadores do direito. Tendo como primeiro 

passo, alterar a cultura da litigiosidade, que se tornou um entrave para a 

modernização e celeridade do judiciário. Tal movimento visa à solução do conflito 

por meio da celebração de um acordo pelas partes. 

Assim as Semanas de Conciliação, na realidade uma estratégia de 

divulgação para aumentar paulatinamente a adesão dos tribunais, vem 

demonstrando a consolidação do movimento. No ano de 2006, foram cerca de, 46 

mil acordos, em 2007, 96 mil, 135 mil em 2008, 122 mil em 2009, 172 mil em 2010 e 

170 mil em 2011. No total apenas nas semanas de conciliação foram realizadas 

cerca de, 1,5 milhões de audiências, e cerca de 750 mil acordos efetuados. Sendo 

que mais de 3 milhões de pessoas foram atendidas.  

 

7. Considerações Finais 

Para que a Lei de Mediação, assim como os métodos alternativos de 

solução de conflitos tornem-se institutos básicos e de acesso obrigatório para a 

entrada com uma demanda, temos um longo caminho a percorrer ainda em busca 

de uma ordem jurídica justa e do devido acesso à justiça. 

                                                             
4
AMORIM, José Roberto Neves. A nova ordem de soluções alternativas de conflitos e o conselho nacional de 

justiça. In: ______. SILVEIRA, João José Custódio da (Org). As Políticas Públicas em conciliação e mediação 

no Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 216-224. 



Como vimos durante toda a apresentação deste artigo, a 

problemática do acesso à justiça é de longa data e existe até os dias de hoje, talvez 

com mais intensidade, pois o número de processos que chegam até o judiciário é 

muito maior do que no passado, afinal o conhecimento da sociedade no quesito da 

entrada de demandas floresceu durante todo esse tempo. 

O direito ao acesso à justiça é considerado como direito humano 

fundamental, pois é o único que proporciona condições de se tutelar devidamente os 

demais direitos, além de estar expresso em nossa Constituição. 

Além dos mais, tal direito faz parte dos princípios que norteiam o instituto 

da mediação, mostrando que esse método possui características que estão 

totalmente de acordo com os ditames das leis processuais no Brasil, e o mais 

importante frente aos princípios basilares da carta magna que rege o Direito em 

nosso país. 

A morosidade no Poder judiciário causa impactos econômicos na 

sociedade, e descaracteriza o princípio fundamental da igualdade presente na 

constituição. Soma-se a isso a falta de estrutura organizacional, falta de 

funcionários, e deficiência na qualificação dos profissionais. 

 Esse não acesso à tutela dos direitos, que é fundamento básico do Poder 

Público gera a essência da injustiça. Sendo assim, magistrados e cidadãos precisam 

esquecer o sistema judiciário arcaico e aproveitar os benefícios que a justiça 

restaurativa tem para oferecer. 

É tentando solucionar esses e outros problemas que a mediação pretende 

ganhar seu espaço no cenário jurista atual. O método da mediação tem o intuito de 

acabar com a morosidade do judiciário, entendendo o conflito, e fazendo com que as 

próprias partes o resolvam. Dessa forma não se aciona a tutela estatal diminuindo 

assim, a quantidade de demandas, contribuindo para uma sociedade mais coesa. 

Na verdade a mediação assim como os outros métodos autocompositivos 

de solução de conflitos possuem a função de pacificadores da sociedade, além da 

bonificação de reduzirem o número de processos em tramitação no Brasil. 

Resta claro, que a mediação não visa apenas acabar com a morosidade 

da justiça, e desjudicializar o conflito, esse não é o único intuito desse instituto, a 

verdadeira função desse método juntamente com os outros é de promover a 

pacificação social. 



Toda a pesquisa realizada mostra que a mediação está ajudando a mudar 

a cultura do país, que antigamente baseava-se na cultura do litígio. Pois o fato do 

próprio cidadão poder resolver ou ajudar a resolver seu próprio conflito é um grande 

passo na evolução jurídica do Brasil. Além de termos uma demanda a menos, 

fortalecemos o conceito de democracia e cidadania previstos na Constituição. É 

cidadão participando, isso é a verdadeira democracia participativa. 

Enfim o processo da medição merece ser respeitado, estudado e 

praticado por tudo e por todos, é preceito Constitucional, garantidor da democracia 

participativa e efetivo instrumento de pacificação na busca de uma sociedade mais 

justa fraterna e igualitária. O instituto da mediação torna o processo de mais fácil 

acesso, célere e com maior porcentagem de satisfação para ambas às partes, 

praticando e efetivando a pacificação social.  
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