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1. RESUMO 

Há algum tempo surgiram debates acerca da ineficiência do Poder Judiciário, os 

quais lançaram luz sobre a importância de se institucionalizar meios alternativos 

para a solução dos conflitos, primados esses observados pela ordem jurídica que 

normatizou a mediação no Código de Processo Civil de 2015 e na Lei de Mediação 

(Lei n. 13.140/15). Nessa linha, o presente trabalho tem por objetivo a análise do 

instituto da mediação no âmbito judicial, abordando as inovações trazidas pela nova 

legislação, além de promover um estudo sobre como esse instituto colabora com o 

direito fundamental de acesso à justiça, dentro outros direitos fundamentais que 

devem ser observado na prestação jurisdicional. A pesquisa pretende analisar os 

principais aspectos que impulsionam a litigiosidade, entre os quais a utilização do 

processo como um instrumento de competição (jogo) que, na maioria das vezes, 

instiga os litigantes a buscar a via judicial apenas com o objetivo de colher uma 

vitória e impor ao adversário o jugo de uma derrota.  

2. INTRODUÇÃO 

Com o advento CPC/15, buscou-se a implementação no processo de diversos 

valores e princípios fundamentais, notadamente previstos no bojo da Constituição 

Federal, de 1988. Logo nas normas fundamentais, prevê que o Estado fomentará a 

solução consensual dos conflitos através da via transacional dos institutos da 

conciliação, mediação e arbitragem, bem como outros possíveis métodos. No 

mesmo sentido, distribui a competência, para os tribunais, de criação de centros 

judiciários para a realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, a 

fim de estimular a autocomposição. De fato, esses valores consensuais também 

decorrem de normas infralegais previamente estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), a exemplo da Recomendação nº 50, de 08/05/2014, bem como a 

Resolução nº 125, de 29/11/2010. As técnicas de conciliação e de mediação 

endoprocessuais constituem na garantia do direito fundamental da duração razoável 

do processo (LXXVIII, art. 5º, da CF/88), uma vez que resguardam meios para a 

celeridade e economia processual, rechaçando de vez a morosidade. Por outro lado, 

verifica-se que a litigiosidade decorre muitas vezes de uma postura das partes 

litigantes em buscar a resposta jurisdicional para atender um afã inconsciente 

relacionada à competição. O processo, na esteira do que preconizava Calamandrei, 

pode transformar-se em um palco de disputas que visam apenas a obtenção de um 

resultado, afastando-se, lamentavelmente, da ideia de que o processo deva, 



genuinamente, constituir-se ferramenta para a realização do direito material e 

pacificação social.  

3. OBJETIVOS 

i) promover uma análise sobre as características, peculiaridades e benefícios da 

mediação judicial, na perspectiva de como esse mecanismo de autocomposição 

pode contribuir para a resolução dos conflitos; ii) analisar como sua aplicação pode 

contribuir para que as partes alcancem a tão almejada celeridade e efetividade do 

processo; e, iii) como esse instrumento pode colaborar com a concretização do 

direito constitucional de acesso à justiça e a realização do direito material, 

especialmente o fomento de uma nova cultura que afaste a errônea noção de que o 

processo seja utilizado como um jogo, cujo objetivo é derrotar o adversário. 

4. METODOLOGIA 

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

bibliográfica com ênfase na mediação, bem como pela análise das inovações 

legislativas processuais a partir no novo regramento processual civil brasileiro.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Consiste a mediação na atuação imparcial do mediador em estimular e auxiliar as 

partes em identificarem e desenvolverem, por si próprias, a solução do litígio, 

regendo-se pelos princípios da imparcialidade do mediador, isonomia entre as 

partes, informalidade, autonomia da vontade, busca do consenso, dentre outros. 

Portanto, a pretensão do CPC está voltada à condução do processo de modo a 

proporcionar a resolução consensual da lide, almejando-se a celeridade e a 

efetividade processual, bem como o incentivo ao abandono da cultura de 

litigiosidade. Desde os primórdios da humanidade a batalha é vista como algo 

natural, inerente ao homem, justificada, por vezes, pela expansão territorial ou 

divergência cultural. Há um bom tempo, como bem colocou Thomas Hobbes em 

célebre obra “Leviatã”, o homem tem sido “o lobo do homem” e na busca pelo tão 

querido bem comum acaba por dar causa a ínfimas ou estrondosas destruições. 

Posto isto, o que deve ser analisado não é uma maneira de entender ou aceitar a 

batalha, mas lutar contra e buscar entender que o principal propulsor de qualquer 

dos seus tipos é o interesse particular de cada um. Partindo dessa ideia, com a 

civilização e a instituição do processo, tem sido possível notar que o litígio também 

se encontra inserido em uma espécie de batalha ou, como é preferível se chamar 

pela conotação mais branda, um jogo. Isto se dá por alguns fatores, dentre eles 



envolvimentos psicológicos, os interesses particulares das partes no processo e a 

lógica processual de que deve sempre haver um vencedor. O principal fator 

propulsor do jogo processual são os interesses particulares das partes que já entram 

no processo com a mentalidade direcionada ao litígio, constituindo um dos principais 

empecilhos à mediação. Esse fato não pode ser ligado tão somente às partes 

envolvidas no conflito, mas, também, aos juristas de modo geral. Cabe aos 

operadores do direito a compreensão de que o processo vai muito além dos códigos, 

das leis e regras processuais em sua literalidade e que a solução de uma contenda 

depende da observância de que as pessoas envolvidas são seres humanos. A nova 

perspectiva desenhada pela ordem jurídica depende, no entanto, da implementação 

de uma nova cultura processual capaz de criar a compreensão de que o processo 

não pode ser visto como um jogo, mas como instrumento da realização de direitos 

materiais que podem ser satisfeito de modo muito mais eficaz e sereno através dos 

métodos alternativos de solução de conflitos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

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

busca e aprimoramento da conscientização dos juristas de que o processo não mais 

deve ser enxergado como jogo. Há um longo caminho a ser percorrido para 

aprimorar as técnicas capazes de revelar esse novo paradigma e definitivamente 

abrir as portas pra que os métodos alternativos, apesar de ainda pouco utilizados, 

apareçam como meio efetivos para a solução de conflitos. Apesar das dificuldades, 

auxiliar para encontrar-se e buscar esse novo panorama é o desafio a que se propõe 

a pesquisa.  
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