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RESUMO: O estudo proposto partirá de uma análise do ritual judiciário com base 
nas teorias defendidas por Antoine Garapon dada a sua tradicional litigiosidade 
frente aos mecanismos de solução de conflitos implantados no Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC de Porto Alegre, haja vista, a 
instituição pelo CNJ da Resolução n.º 125/2010, que implementou a Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito 
do Poder Judiciário, do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015 que busca 
estimular o uso de meios alternativos de solução de litígios e, posteriormente da 
Lei n.º 13.140/2015 denominada Lei da Mediação. Com o advento do Novo 
Código de Processo Civil e da Lei de Mediação o juiz nas demandas familiares, 
encaminhará as partes para a sessão de mediação que tem ocorrido no espaço 
do judiciário também de forma ritualizada, no entanto, a decisão ficará ao 
encargo das pessoas envolvidas na celeuma. Dessa forma, podemos perceber 
que o legislador demonstrou seu interesse em buscar meios alternativos para 
solução de conflitos no Judiciário, fazendo com que a prestação jurisdicional, 
atinja a pacificação social. No entanto, para a solução dos conflitos familiares 
ainda se usam, tradicionalmente, os palcos judiciários. A mediação foi incluída 
como experiência nova neste cenário para oportunizar um deslinde não litigioso 
dessas desordens sociais. O objetivo geral deste trabalho é avaliar a efetividade 
dessas alternativas de resolução de conflitos dentro da justiça, para comprovar 
se conseguiriam romper com a tradição inquisitorial, dogmática, normativa e 
formalista do direito brasileiro. Assim, estudar o ritual judiciário será de extrema 
importância, uma vez que o debate a respeito do direito moderno indica que a 
Justiça geralmente é pouco acessível, familiar e intimida as partes, e por isso 
surgem os meios alternativos de solução de litígios objetivando romper com a 
tradição inquisitorial, dogmática, normativa e formalista do direito brasileiro. 
Destaca-se que o Poder Judiciário em 2018 segundo o CNJ encerrou o ano com 
80 milhões de processos em tramitação, sendo 29,1 milhões de processos 
novos. Segundo o IBGE 2018 o país possuía uma estimativa de população de 
208.494.900 habitantes, assim, constata-se que existe aproximadamente, um 
processo para cada três pessoas, demonstrando de forma veemente esse 
caráter litigioso da sociedade e a urgente necessidade de se mudar essa cultura 
adversarial para uma cultura baseada no diálogo e na autocomposição. A 
pesquisa será realizada utilizando-se a análise dos dados estatísticos coletados, 
tabulados e fornecidos pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 



Solução de Conflitos em relação ao CEJUSC do Foro Central e em relação ao 
CEJUSC do Partenon os dados obtidos foram fornecidos diretamente pelo 
CEJUSC Partenon. Os dados estatísticos são oriundos das mediações ocorridas 
nos anos de 2016 a 2018 e será utilizado o método quantitativo. Os dados 
estatísticos são posteriores a entrada em vigor do Código de Processo Civil e da 
Lei da Mediação. 
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