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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: O objeto deste estudo é o instituto da mediação à luz dos valores e princípios 

democráticos presentes no Código de Processo Civil de 2015 no fomento de uma cultura de 

paz. Partimos da premissa de que a mediação é uma forma de autonomia privada, uma 

ferramenta a serviço do Estado Democrático de Direito, e que se realiza como meio 

consensual de realização de vontades. A mediação tem sido vista pelos poderes legiferantes e 

pelos sistemas jurídicos contemporâneos como verdadeiro amalgama da cultura da paz e 

norteadora de um processo civil-constitucional. Este e outros institutos de autocomposição 

adquiriram força graças tanto a Res. n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, como, mais 

recentemente, da Lei n. 13.105 de 2015 instituidora do Código de Processo Civil, que em seu 

art. 3º. positivou-a como uma autêntica política de Estado, incentivadora dos meios 

consensuais de solução de conflitos. Ora, onde se forma a cultura existem valores sendo 

produzidos e modificados, estes precisam ser estudados, criticados, discutidos, o que termina 

por criar inúmeras perspectivas axiológicas para os cientistas sociais. Coloca-se assim um 

novo horizonte de possibilidades capazes de realizar uma mudança paradigmática na solução 

das situações conflituosas; uma oportunidade real de se transformara cultura do litígio em 

uma cultura da busca pelo consenso, realizadora de direitos e apascentadora dos espíritos 

humanos. O principal objetivo deste estudo é mediação como instrumento de uma cultura de 

paz mediante os valores democráticos como parte da sociedade globalizada, fruto da 

revolução técnico-científica e informacional. É um estudo de cunho qualitativo apoiado por 

um referencial teórico que procurou fazer uma revisão da bibliografia relacionada com a 

experiência constitucional brasileira rumo à uma cultura de paz. A justificativa deste trabalho 

é que pari passu à complexidade da sociedade em rede encontramo-nos frente a necessidade 

de reconhecimento e consolidação dos valores e princípios de um processo civil-

constitucional expresso na liberdade, na ética, e no acesso à justiça e,que promova o 

desenvolvimento humano realizáveis por meio da igualdade de oportunidades, do exercício da 

democracia-ética-participativa, e da cidadania. Daí, extraem-se diversas hipóteses conceituais 

exploradas no decorrer da pesquisa. A mediação permitiria o acesso à justiça a partir dos 

valores e princípios expressos num processo civil-constitucional?Haveria uma ordem jurídica 

justa a partir da mediação como exercício da democracia-participativa? E num Processo Civil 

fundado em princípios como o autorregramento da vontade, a boa-fé processual, a 

cooperação, a dignidade da pessoa humana, a ética, e a solidariedade como constituidora de 

uma cultura de paz? Os procedimentos metodológicos utilizaram as técnicas reflexiva-

indutiva, bem como o raciocínio dialético, com vistas a enriquecer a consciência crítica para 

os questionamentos que surgem em se tentar conciliar o econômico, o político, o social, o 



ambiental e o cultural.  Conclui-se que a mediação reconhecidamente tem se destacado nas 

relações familiares, societárias, de condomínios entre outras, a partir de valores e princípios 

democráticos positivados na norma jurídica, hoje um valioso instrumento frente a um mundo 

povoado de contradições e distanciado de uma ordem jurídica justa. 
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