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RESUMO

Na busca de compreender as mudanças ocorridas no Estado, no Poder e no Direito de Acesso à
Justiça e seus fenômenos complexos de transformação da jurisdição no decorrer da história, o
estudo da tese realizou-se com o título A jurisdição compartilhada como pressuposto à
mediação de conflitos. A pesquisa aborda as mudanças no conceito de jurisdição tradicional e
a extensão da jurisdição para os meios autocompositivos na esfera judicial, partilhando-se-a
com os auxiliares da justiça (mediadores e conciliadores) e realizando uma nova jurisdição
denominada de compartilhada. Utiliza-se da pesquisa bibliográfica, em legilação e em doutrina
nacional e estrangeira, o que se faz pelos métodos investigativos histórico-comparativo e
hipotético-dedutivo, frente à problemática apresentada: O conjunto normativo vigente no Brasil
(Constituição Federal de 1988, Emenda Constitucional nº 45, Resolução do CNJ nº 125/2010,
Leis Ordinárias nº 13.105 e nº 13.140/2015) permite observar mudanças no conceito de
jurisdição tradicional e criar uma nova forma de jurisdição compartilhada? A partir desse
pressuposto positivo, é possível identificar os benefícios dessa nova forma de tratamento
autocompositivo, que conduz os jurisdicionados ao efetivo tratamento do conflito, de forma
adequada e integral, bem como propõe a humanização da justiça estatal e a satisfação dos
jurisdicionados com a tutela jurisdicional realizada. Para tanto, demonstram-se, as principais
características da nova jurisdição compartilhada que são: a) um novo ambiente para a justiça
(eco jurisdição) um ambiente de oralidade, informalidade, autonomia, imparcialidade,
confidencialidade, igualdade, respeito e harmonização social entre todos os co-participantes; b)
responsabilidades compartilhadas entre as partes, em que, para obter uma justiça participativa,
democrática e emancipatória, as próprias partes, com o auxílio do facilitador-mediador,
realizam diálogos construtivos e se tornam co-responsáveis pela construção da melhor opção
de resolução de seu conflito; c) justiça adequada, efetiva e satisfatória na prestação
jurisdicional aos seus jurisdicionados, já que as partes podem escolher o meio autocompositivo
e mais adequado ao tratamento de seus conflitos. A jurisdição compartilhada é exercida pelo
juiz de direito e estendida ao mediador (auxiliar da justiça), que irá conduzir a mediação com
imparcialidade, autonomia, oralidade, informalidade e confidencialidade, no intuito de
proporcionar aos jurisdicionados um novo ambiente da justiça, proporcionando o tratamento
adequado do conflito. As partes, por sua vez, cumprirão o convencionado, pois foram autores
e coautores da resolução. Essa reengenharia da nova Jurisdição Compartilhada na esfera estatal
encontra-se em construção e em desenvolvimento, num contexto de necessidades de uma
sociedade líquida, complexa e globalizada, que espera da mediação a transformação dos
indivíduos em agentes autossuficientes, empoderados e emancipados da chancela estatal,
afastando-se da cultura da litigiosidade e contribuindo para um novo conhecimento
democrático, emancipatório e cooperativo da jurisdição estatal.
Palavras-Chave: Democracia. Emancipação. Jurisdição Compartilhada. Mediação de
conflitos.

ABSTRACT
In the quest to understand the changes that have taken place in the State, , in the Power and in
the right of access to justice and its complex phenomena of transformation of jurisdiction in the
course of the story, the thesis study was held with the title The shared jurisdiction as assumption
to mediation of conflicts. The research addresses the changes in the concept of tradicional
jurisdiction in Brazil and the extension of the jurisdiction for the media autocompositivos,
sharing with the auxiliaries of justice (mediators and conciliators) and performing a new
jurisdiction called shared. There are use of bibliographical research, in legilação and in national
and foreign doctrine, what is done by the investigative methods comparative-historical and
hypothetical-deductive, facing the problematic presented: The juridical current standard set in
Brazil (Federal Constitution of 1988, Constitutional Amendment nº 45, CNJ Resolution nº
125/2010, ordinary acts nº 13.105 and nº 13.140/2015) allows to observe changes in the concept
of traditional jurisdiction and create a new form of shared jurisdiction? From that positive
premise, it is possible to identify the benefits of this new form of non-binding treatment, leading
the courts, by parties and judicial assistants, to the effective treatment of conflict, properly and
in full, as well as proposes to the humanization of Justice of the state courts and the satisfaction
of the parties with the judicial protection proceedings. Research argues that the main features
of shared jurisdiction are: a) a new environment for Justice (eco jurisdiction) of orality,
informality, autonomy, impartiality, confidentiality, equality, respect and social harmonisation
between all co-participants; b) shared responsibilities between the parties, in which, for a
participatory, democratic and emancipatory justice, the parties themselves, with the assistance
of the facilitator-mediator, held constructive dialogues and become jointly responsible for
building the best option of your conflict resolution; c) an appropriate, effective and satisfactory
justice, in providing to their judicial conflicts, considering that the parties may choose the nonbinding medium (autocompositive form) and best suited to the processing of their conflicts.
Shared jurisdiction is exercised by the judge and extended to the mediator (auxiliary of Justice),
which will conduct the mediation with impartiality, autonomy, orality, informality and
confidentiality, in order to provide to the parties a new environment in the courts of Justice,
providing the proper treatment of the conflict. The parties, for your time, will comply with the
agreements, because they were authors and co-authors of the resolution. This re-engineering of
the new Shared Jurisdiction in the State sphere, that is under construction and developing in the
context of the needs of a globalized, complex and liquid society, expects of the mediation the
transformation of individuals in self-sufficient agents, empowered and emancipated by the State
certification, away from the culture of litigation, and contributing to a new, democratic and
emancipatory knowledge to a cooperative State jurisdiction.
Key Words: Democracy. Emancipation. Mediation of conflicts. Shared Jurisdiction.
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