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RESUMO

Trata-se de pesquisa, ainda em andamento, que visa analisar como a legislação vigente no Brasil trata a aplicação dos métodos consensuais de 
resolução de conflitos no âmbito da Administração Pública brasileira. Para cumprir tal objetivo, foi utilizada a forma de pesquisa qualitativa 
através da documentação indireta de doutrinadores, artigos científicos e da legislação brasileira atual. O Código de Processo Civil (CPC) de 2015, 
no intuito de priorizar a celeridade e a economia processual, a garantia ao acesso à justiça, bem como na tentativa de desafogar o Poder 
Judiciário nacional, incentiva, em seu artigo 3º, parágrafo 3º, o uso da mediação e da conciliação como forma de resolver conflitos, objetivando 
que as próprias partes construam juntas uma decisão que atenda aos interesses de todos aqueles envolvidos na lide, tirando, de certa forma, essa 
responsabilidade das mãos dos magistrados. Desta forma, buscando atingir o maior número de litígios possíveis, o CPC de 2015 autorizou 
expressamente, em seu artigo 174, que a mediação e a conciliação possam ser utilizadas nas demandas que envolvam a Administração Pública. 
Tendo em vista que o referido Código abordou de forma extremamente sucinta tal cenário, coube a sua regulamentação por meio de lei 
específica. Diante de tal necessidade, foi editada em 26 de junho de 2015 a Lei nº 13.140, também conhecida como Lei da Mediação, que a partir 
de seu artigo 32 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito 
público. Muito significativa se faz a inclusão dessa possibilidade, tendo em vista que a Administração Pública é a maior participante de demandas 
judiciais no Brasil, tendo atingido, em 2015, o total de 15% (quinze por cento) dos litígios em trâmite em todo o território nacional. Ademais, a 
utilização da mediação e da conciliação no âmbito da Administração Pública possui o condão de acelerar a obtenção de respostas que demandam 
os particulares frente ao Poder Público, melhorando, com isso, o relacionamento entre o público e o privado, que atualmente encontra-se 
extremamente deteriorado. Entretanto, importante ressaltar que o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação são diplomas legislativos muito 
recentes, cujos institutos ainda estão sendo aperfeiçoados pelos operadores do direito. Cabe mencionar também que diversos entes públicos 
ainda resistem em criar as Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, órgão este responsável pela deliberação dos conflitos 
que englobam a Administração Pública. Porém, cabe à Administração Pública se adequar a contemporaneidade, tendo em mente que o caminho 
da desjudicialização dos litígios só tem a trazer benefício, para os seus e para toda a sociedade. Por fim, espera-se com a presente obter uma 
ampla visão de como a legislação aborda o referido tema e de como estes dispositivos legais estão sendo efetivamente aplicados na realidade 
pelos entes públicos.
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