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RESUMO

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e com a Lei nº 13.140, de
26 de junho de 2015, conhecida como Lei da Mediação, intensificaram-se os
debates acerca do uso dos meios extrajudiciais de solução de conflitos como uma
alternativa para se diminuir o excesso de judicialização. No campo do direito público,
a partir da segunda metade do século XX, o consenso também passa a ser
apontado como

uma

importante

ferramenta

no atingimento

da

eficiência

administrativa. Esta dissertação tem por objeto a mediação e conciliação como
formas de resolução de disputas envolvendo a Administração Pública, tendo por
objetivo identificar atributos da deliberação administrativa em favor destas práticas
que facilite a sua adoção pelos Entes Estatais. O método utilizado é o de pesquisa
bibliográfica que consiste na revisitação de doutrina nacional e estrangeira que
cuidam do levantamento histórico sobre o uso da consensualidade pela
Administração Pública e da identificação do significado de interesse público no
Estado pós-Moderno, reconhecendo o consenso como uma oportunidade de
atingimento da eficiência administrativa.
Palavras-chave: Direito processual civil. Administrativo. Consenso. Administração
Pública. Meios extrajudiciais de solução de conflitos. Conciliação e mediação.

ABSTRACT

Having the New Civil Process Code changings been implemented, combining with
the recent law reforms in 2015, well-known as the Mediation Law, it occurs the
intensification around the discussions about the use of extrajudicial means, in order
to solve conflicts as an alternative to decrease the excess demand of processes in
the Court. Concerning the Public Law field, from the second half of the twentieth
century, the consensus also passes to be pointed as an important tool, in order to
achieve administrative efficiency. This research will investigate the exam of the
Mediation and Conciliation measures as the resolution forms to have disputes
involving the Government Corporation, whose objective is to investigate the reasons
why they that way, regardless that the existence of the Government Corporation legal
authorization is still hesitating to use widely those mechanisms in the resolution of
their demands, involving such as entity members of the own Administration, or even
private people. In addiction, how the use of these mechanisms can reflect on
eventual demands in the Court. The used method is the bibliographic research,
which consists in revisiting the national and the foreigner doctrines that deal with the
historical survey about the consensual use of the Government Corporation of them,
also the meaning identification of the public interest in a post-modern country,
recognizing the consensus as an achieving opportunity of the administrative
efficiency.

Keywords: Civil procedural Law. Administrative. Excess demand in the court.
Consensus. Public Authority. Extrajudicial means to solve conflicts. Conciliation and
mediation.
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