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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: A apresentação do trabalho “A mediação como mecanismo de efetivação da 

garantia constitucional de acesso à justiça” demonstrará sob a perspectiva jurídica 

constitucional, processual e especialmente social de que modo a utilização da mediação (seja 

ela facilitadora ou avaliadora, seja conciliação ou mediação, a depender do tipo, 

características e facetas do conflito em tela) pode contribuir para a efetivação da garantia 

constitucional de acesso à justiça. Analisará o desenvolvimento do conflito, como é 

percebido, como as pessoas nesse contexto inseridas reagem, e como isso pode efetivamente 

contribuir para o desenvolvimento das relações sociais e jurídicas, bem como para a condução 

e manutenção da paz social. Acesso à justiça, que é dever do Estado no sentido da propagação 

da pacificação social entregando ao cidadão e ou jurisdicionado o acesso ao sistema que 

oferta, com qualidade tratamento das questões ali apresentadas, e não apenas como um 

sistema que ali os indivíduos buscam uma sentença como solução. Nesse diapasão, o trabalho 

indicará, inclusive com base em dados extraídos do Poder Judiciário brasileiro, os motivos 

pelo qual o uso dessa ferramenta contribui para o acesso à justiça, quais os índices de 

resolução, o escopo do trabalho, aspectos e reflexos tanto para os atores da comunidade 

jurídica como advogados, magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, 

servidos e demais integrantes do sistema de justiça, considerando inclusive os efeitos para a 

sociedade. Destacar-se-á a importância do uso de ferramentas adequadas de acordo com cada 

realidade de forma que seja possível amoldar ao conflito ou litígio, atendendo com elevado 

grau de eficiência às necessidades dos indivíduos inseridos na realidade social que contempla 

uma relação por vezes de sofrimento por não ver suas questões resolvidas. Ver o sistema de 

justiça como “hospital das relações sociais” é fundamental para que o serviço de justiça ali 

prestado seja adequado, local este que deve tratar em tempo adequado e com remédios 

adequados, ou seja, que venha a surtir os efeitos desejados, os problemas que ali chegam. O 

presente trabalho não pretende indicar a mediação como mecanismo único de solução de 

conflito, demonstrará que o tratamento adequado do conflito gera os efeitos pretendidos em 

cada caso de acordo com sua peculiaridade. 
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