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MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. 

 

1. RESUMO 

O novo Código de Processo Civil, com previsão de início de vigor em 27 de 

março de 2016 trouxe inovações acerca dos métodos de solução de conflitos, 

prestigiando a composição amigável, que vinha sendo implantada já há algum tempo 

nos tribunais, por meio da atuação do CEJUSCs. 

O trabalho propões estudar e discutir os prováveis efeitos da aplicação das 

premissas lançadas no novo Código de Processo Civil, analisando sua adequação 

aos resultados já obtidos com a atual configuração dos órgãos de mediação e 

conciliação já instalados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O embate judicial desnecessário, além de consumir verba pública oriunda de 

impostos acachapantes, no caso brasileiro, ainda produz uma série de anomalias 

sociais e pessoais, justificando a pesquisa pretendida. 

A oferta de métodos de composição de conflitos fora do âmbito judiciário pelo 

novo Código de Processo Civil vislumbra-se como um avanço nas relações 

interpessoais, merecendo reflexão científica. 

 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se identificar se há simetria entre os resultados obtidos pelos órgãos 

de mediação e conciliação em operação e as normas trazidas pelo novo Código de 

Processo Civil. 

Buscará responder à indagação sobre a necessidade de difusão de novos 

métodos de composição de conflitos, e sua implicação no exercício da cidadania, 

bem como a pertinência dos novos métodos de composição de litígios com as 

disposições do novo Código de Processo Civil. 



4. METODOLOGIA 

Adotar-se-á o método de pesquisa bibliográfica com suporte no materialismo 

histórico-dialético, buscando entender o comportamento humano frente aos conflitos 

cotidiano, e as formas encontradas para solução. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O grupo de pesquisa reúne-se periodicamente para avaliação das pesquisas 

e encaminhamento de novos assuntos, além de contato virtual permanente. Na 

primeira reunião foi desenvolvida distribuição de temas em subgrupos para pesquisa 

seletiva e cada subgrupo apresentará trabalhos individualizados em cada uma das 

reuniões futuras. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido ao tempo de estudo os resultados ainda são incipientes, mas já se 

nota grande avanço no assunto trazido pelo novo Código de Processo Civil, aliado a 

muitas iniciativas, de vários órgãos para popularizar a mediação e conciliação. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

A pesquisa pretende utilizar todo a legislação e bibliografia existente sobre o 

tema, notadamente aquelas obras que compõem o acervo das bibliotecas da FIPA, 

artigos científicos publicados na internet e em revistas especializadas. 

 


