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RESUMO 

 

O presente projeto científico busca fazer com que os cidadãos enxerguem 

que a mediação e a conciliação são um instrumento alternativo. Onde é rápida na 

resolução do conflito, é pacífica, pois as partes vão de forma voluntária e 

espontânea. O projeto tem por finalidade demonstrar o quanto a conciliação e a 

mediação tem se tornado um instrumento que vem produzindo a redução de 

processos devido à resolução de conflitos entre duas ou mais partes interessadas, 

onde na mediação as partes buscam uma terceira pessoa imparcial, neutra, para 

solucionar o conflito.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mediação e a conciliação já fazem parte do nosso ordenamento jurídico, 

estando presente no Código de Processo Civil e Lei de Mediação. A mediação e a 

conciliação surgiram em nosso ordenamento jurídico devido ao grande demanda de 

processos, como alternativa à crise no sistema judiciário representada, 

principalmente, pela morosidade e insatisfação, com a prestação jurisdicional.  

Na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça, deu um passo importante para estimular Conciliação e a Mediação, tal 

passo se deu quando instituiu a política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, dando a incumbência aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de solução de conflitos, chamados de meios consensuais, sendo a 

mediação e a conciliação os principais, além de prestar atendimento e a orientação 

à população. 

 

OBJETIVOS. 

 

A proposta deste projeto científico é de informar que a Conciliação e a 

Mediação são um instrumento do nosso ordenamento judiciário de suma importância 

atuando nos conflitos que surgem em nossa sociedade. Pode ser aplicado em uma 

resolução de conflitos do Direito da Família, onde a resolução do conflito poderá 

trazer celeridade ao andamento deste processo. 



 

METODOLOGIA 

 

O presente projeto de pesquisa optou-se pelo método de pesquisa qualitativa 

e descritiva, sendo o levantamento bibliográfico através da coleta e análise de dados 

sendo feito o levantamento através do Conselho Nacional de Justiça, artigos 

científicos e publicados na internet.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

  O projeto será desenvolvido, seguindo os tópicos sugestionados a alguns 

questionamentos:  

Será que a conciliação e a mediação, oferecidas através do judiciário 

brasileiro, estão ao alcance de qualquer cidadão?  

Nessa parte será estudada a natureza do acesso à justiça, verificando-se os 

meios criados pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Mediação e Conciliação são indicadas como a melhor solução em quais 

casos? 

 Serão elencados os casos em que os meios alternativos tem sido indicados a 

resolução de conflitos existente na justiça. 

Os métodos de solução de conflitos fazem com que as partes entrem em 

entendimento, o mediador como a terceira pessoa imparcial faz com que as partes 

que estão envolvidas no conflito possam resolver e até se colocar uma na posição 

da outra, um ajuste entre as partes que administra o conflito, fazendo com que as 

partes cheguem ao objetivo da mediação ou da conciliação. O objetivo da mediação 

e da conciliação e fazer com que as partes possam chegar a um consenso que 

atenda às suas expectativas.  

 

RESULTADOS PRELIMINÁRES 

 

Para que a mediação possa ser atendida e oferecida a qualquer cidadão a 

partir do dia 03 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça criou o sistema de 

Mediação Digital, que permite que as partes mesmo distantes possam celebrar 

acordos, sendo de forma virtual. Tal sistema possibilita que o conflito possa ser 



resolvido por meio de mensagem, podendo ser homologado na justiça se for à 

preferência das partes. Não chegando a um acordo da parte, poderão solicitar a uma 

mediação presencial. 

Após a Sansão pelo Governo Federal da Lei nº 13.140, de 2015 (Lei de 

Mediação), a procura por essa alternativa vem aumentando a cada ano. Com base 

nos dados fornecidos pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Resolução de Conflitos (NUPEMEC), os números obtidos somente no primeiro 

semestre deste ano, superam o resultado de 2016. Neste ano o número de casos do 

TJRJ atingiu cerca de 70 processos mensais, com o total no primeiro semestre de 

719 mediações realizadas, dentre elas 603 obtiveram acordo. 
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