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A PARCERIA REVOLUCIONÁRIA: PRINCÍPIOS PROCESSUAIS 

CONSTITUCIONAIS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS DA MEDIAÇÃO 

JUDICIAL AO PROCESSO HUMANIZADO 

RESUMO 

Este estudo objetivou apreender como os princípios processuais constitucionais 

concernentes às normas fundamentais do processo civil podem interagir e, sobretudo, 

submeter as técnicas e ferramentas da mediação judicial, ora adotada oficialmente por sua 

absorção pelo direito e pela prática forense dos tribunais brasileiros desde a nova ideologia 

contida no Anteprojeto de Lei nº 166, de 2010 do Novo Código de Processo Civil,em 

contexto de reforma do processo civil. A metodologia de pesquisa adotada para a presente 

dissertação constituiu-se, basicamente, em consulta bibliográfica, mas também, para melhor 

compreensão e exposição do conteúdo deste estudo científico, em reflexões teóricas acerca da 

utilização prática das técnicas e ferramentas do mencionado procedimento autocompositivo, 

aliada à análise e interpretação da doutrina processual constitucional civil brasileira. 

Observando a aplicação interdisciplinar da metodologia híbrida, flexível e informal da 

mediação no direito, fez-se fundamental a pesquisa bibliográfica sobre a contribuição dos 

saberes das ciências humanas, em parceria com as ciências sociais ao campo do direito, já que 

surge a problemática acerca da assimilação da mediação no Brasil e a exigência de clara 

compreensão multidisciplinar dos conflitos interpessoais que desembocam no Poder 

Judiciário, ambos os pontos tratados na pesquisa que demandam o apoio científico 

proveniente da união desses diversos saberes. A interdisciplinaridade e multidisciplinaridade 

são justificadas pelo transplante e a inserção da metodologia da mediação ao contexto 

brasileiro, inserido numa atmosfera de dificuldades, incertezas e de reforma no direito 

processual iniciadas junto às inúmeras mudanças na realidade social, crescentemente mais 

complexa e plural. Nesta linha, a pesquisa conduziu à conclusão de que a mediação judicial, 

por meio de metodologia delineada por uma dinâmica prospectiva e por traços bastante 

pedagógicos, pode estar naturalmente sintonizada com os princípios processuais 

constitucionais, por serem ambos humanizadores do processo. Neste sentido, este método 

autocompositivo pode ser considerado como um instrumento humanizador por conduzir ao 

acesso à justiça, no sentido mais amplo e por proporcionar efetividade processual a partir do 

tratamento abrangente e adequado às lides sociológicas. Foram constatadas, através da 



 
 

 
 

dinâmica e didática, que a mediação judicial oferta a viabilidade na pacificação social e a 

possibilidade de amadurecimento da democracia brasileira, elaboradas pela via do diálogo e 

do consenso no Estado Democrático e Social de Direito, considerados como elementos e/ou 

mecanismos deliberativo-dialógicos essenciais, mas que, pelo meio autocompositivo, num 

primeiro momento, podem ser treinados e incorporados pelo jurisdicionado. Desta maneira, 

intuitivamente a partir desta prática, observa-se o aprendizado da participação deliberativa 

pelo cidadão, correspondendo à mudança, inevitável, do paradigma jurídico que também veio 

sendo paulatinamente elaborada e construída, o que o tornou mais participativo, informal e 

negocial, mais condizente com a própria complexidade e dinamismo da vida contemporânea. 

Palavras-chave: Princípios Processuais Constitucionais; Mediação Judicial; 

Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade; Acesso à Justiça; Efetividade do Processo.                                                                                                

Título: “A Parceria Revolucionária: Princípios Processuais Constitucionais, Técnicas e 

Ferramentas da Mediação Judicial ao Processo Humanizado”. 2015, 197 Fls. Dissertação 

(Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de 

Sá, 2013. 

 



 
 

 
 

 

THE REVOLUTIONARY PARTNERSHIP: THE CONSTITUTIONAL 

PROCEDURAL PRINCIPLES, TECHNIQUES AND TOOLS OF 

JUDICIAL MEDIATION LEADING TO A HUMANIZED PROCESS  

ABSTRACT 

This study sought to assess how the constitutional procedural principles concerning the 

fundamental norms of civil procedure can interact and, above all, control the techniques and 

tools of judicial mediation. These have now been officially adopted in the context of the 

reform of civil procedure by their inclusion in legislation and court practices in Brazilian 

tribunals in line with the new ideology contained in Draft Bill No. 166 of 2010 of the New 

Code of Civil Procedure. The methodology adopted for this thesis consisted primarily of 

bibliographical research. However, for a clearer understanding and exposition of the content 

of this scientific study, it also entailed theoretical reflections on the practical use of 

Alternative Dispute Resolution (ADR) procedural techniques and tools, combined with 

analysis and interpretation of Brazilian civil constitutional procedural doctrine. Noting the 

interdisciplinary application of hybrid flexible and informal methodology of mediation in law, 

it became essential to conduct bibliographical research on the contribution of the human 

sciences in partnership with the social sciences to the field of law. This is due to the issue 

about the assimilation of mediation in Brazil and the need for a clear multidisciplinary 

understanding of interpersonal conflicts that surface in the Judiciary. Both points are 

addressed in the research, which call for the scientific support arising from the union of these 

diverse areas ofknowledge. The interdisciplinarity and multidisciplinarity are justified by the 

transfer and inclusionof the methodology of mediation in the Brazilian context. This occurs 

amidst difficulties, uncertainties and procedural law reform initiated during the numerous 

changes in an increasingly complex and plural social reality. In this sense, the research led to 

the conclusion that judicial mediation by means of methodology governed by prospective 

dynamic and decidedly pedagogical features may be naturally attuned to constitutional 

procedural principles, as they both humanize the process. Thus, theADR method can be seen 

as a humanizing instrument since it leads to access to justice in the broadest sense. It also 

ensures procedural effectiveness thanks to the comprehensive and more appropriate treatment 

given tojudicial conflict. By means of the dynamic and didactic approach that judicial 

mediation provides, the feasibility of social pacification and the possibility of an increasing 



 
 

 
 

maturity of Brazilian democracy, developed through dialogue and consensus in a legal 

democratic state, are perceived. The latter are considered essential deliberative-dialogical 

elements and/or mechanisms, but with the ADR approach, at the outset, they can be adapted 

and incorporated by the legal systemand by citizens in general. Thus, intuitively from this 

practice, one witnessed the learning of deliberative participation by citizens, corresponding to 

the inevitable change in the legal paradigm that was also gradually being developed and built. 

This made the process more participative, informal, negotiational and more consistent with 

the complexity and dynamism of contemporary life. 

Keywords: Constitutional Procedural Principles; Judicial Mediation; Interdisciplinarity and 

Multidisciplinarity; Access to Justice; Effectiveness of the Process. 

SOARES, Alice Boechat da Costa. The Revolutionary Partnership: The Constitucional 

Procedural Principles, Techniques and Tools of Judicial Mediation leading to a 

Humanized Process.2015, 197 Pages. Dissertation (Master in Law). Postgraduate Law 
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