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RESUMO 

 

A mediação e a conciliação são instituições relativamente antigas no nosso ordenamento 

jurídico, mas ainda carecem de aprofundamento nesta doutrina, que se encarrega de 

implementar tais instrumentos e obter a necessária segurança jurídica que esperam os seus 

defensores. Eles assumem formas alternativas de resolução de conflitos, visam maximizar 

o acesso à justiça e fortalecer princípios como rapidez e economia processual. A essência 

da mediação é uma visão binária frequentemente utilizada em nosso ordenamento jurídico, 

relação polarizada e a intervenção de terceiros aconselhará e orientará ambas as partes para 

a obtenção de resultados reais. Portanto, se essas duas condições nem sempre podem ser 

atendidas, a solução instantânea virá à custa de uma relação divergente. Por outro lado, a 

mediação baseia-se em uma linguagem ternária para buscar fortalecer o vínculo em que se 

baseia o ajuste da demanda. Portanto, no terceiro, há um sentido de cooperação, ou seja, o 

reconhecimento mútuo e humanitário através do benefício de ambas as partes para o 

alcance da amizade Reconciliação, buscando satisfação multilateral. Portanto, esta 

pesquisa visa definir esses métodos alternativos de forma conceitual por meio de análise 

descritiva qualitativa e pesquisa bibliográfica sobre obras, artigos e outros materiais 

impressos e virtuais para resolução de conflitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância da mediação e conciliação 

de conflito, e como e quando é possível 

utilizá-los para desafogar os incontáveis 

processos do poder judiciário, e ao mesmo 

tempo, tendo as possíveis alternativas para 

o uso do dinheiro público, em função de 

que o custo para que se faça tramitar 

apenas um processo é elevado, não apenas 

para o poder público, mas também para as 

partes envolvidas na ação, não sendo 

apenas de caráter financeira, mas também 

moral, em se tratando em muitos casos 

tardios tal sentença pelo magistrado, assim 

surge à conciliação e da mediação de 

conflitos como direito alternativo para se 

buscar minimizar as pilhas de processos 

que em muitos casos seriam de maior 

celeridade. (MOORE, 1998) 

Assim questiona-se: como se da a 

aplicação da mediação e conciliação, na 

resolução de conflitos em detrimento do 

método tradicional do judiciário? 

Analisar por meio da literatura os institutos 

da mediação e conciliação de conflitos, em 

relação ao Código de processo civil de 

2015, a qual busca desafogar o judiciário e 

encontrar uma saída menos onerosa entre 

os conflitantes, sem que exista a 

necessariamente premente de uma parte 

vencida, e sim ambos satisfeitos com a 

resolução da ação, e fazer com que o erário 

público seja gasto da melhor forma 

possível e sem haver perda de recursos 

públicos.  

Diante da análise da problemática do tema 

em tela, tem-se que para a solução 

imediata da mesma, doutrinadores e 

analistas do direito passaram a pesquisar e 

apresentar apontamentos referentes às 

controvérsias que se apresentam na 

formulação da lei que estabeleceu tais 

audiências como obrigatórias, e, que há 

uma espera que a posteriori visto se 

observar a existência de alteração no 

ordenamento jurídico pátrio, no que se 

refere à busca de um aperfeiçoamento na 

norma, para que possa chegar à 

efetividade, além de que, espera-se que os 

juristas e doutrinadores se adequem ao 

exposto na lei. (AZEVEDO, 2010) 

Busca-se com o presente estudo avaliar as 

alterações inseridas pelo Código de 

Processo Civil de 2015, no que se refere 

especificamente a estas audiências, bem 

como sua importância, definições e 

controvérsias. 

• Compreender os métodos 

alternativos de resolução de conflitos: 

a mediação e a conciliação; 

• Demonstrar o 

funcionamento e a relevância das justiças 

do diálogo, em se referindo à conciliação e 

a mediação; 

• Avaliar as formas 

alternativas para solução de conflitos; 
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• Apresentar as vantagens e 

desvantagens da mediação e conciliação. 

 

Como metodologia de pesquisa, 

será empregada a revisão bibliográfica 

como principal fonte; sendo a revisão o 

instrumento de coleta de dados será 

realizado anotações das informações mais 

relevantes sobre o assunto retirado desta 

bibliografia, com o objetivo da otimização 

da pesquisa a ser realizado. Dessa forma, 

por meio destas anotações contendo 

registros de dados documentais necessários 

ao desenvolvimento e fundamentação do 

estudo, tem-se uma visão mais dinâmica do 

tema proposto de acordo com a óptica de 

diversos doutrinadores.  

Serão utilizados neste trabalho a 

pesquisa bibliográfica, baseada em artigos 

científicos e livros, que permite maior 

conhecimento; e a pesquisa documental, 

permitindo acesso a documentos como 

reportagens de jornal, relatórios de 

pesquisa, entre outros.  

Foram utilizadas informações de 

artigos publicados em revistas científicas 

nacionais e internacionais, bem como a 

jurisprudência referente ao tema. 

Utilizando para a pesquisa como 

descritores: Processo civil. Conciliação. 

Mediação. conflitos.  

 

2. HISTÓRICO MEDIAÇÃO E 

CONFLITO 

 

A escolha do tema ocorreu em 

função da necessidade de se demonstrar 

que a resolução de conflitos fora do âmbito 

do judiciário tem feito não somente 

minimizar as pilhas de processo dos 

tribunais, mas, também ser considerada 

uma forma pacífica para solução de litígios 

para ambas as partes envolvidas no 

conflito. 

Observa-se que a introdução das 

audiências de conciliação e mediação 

como obrigatórias no Novo Código de 

Processo Civil, vem a se constituir um 

tema polêmico, que quando devidamente 

aplicado poderá gerar grandes benefícios 

para o bem comum, especialmente aos 

cidadãos que recorrem ao poder judiciário 

brasileiro. 

Nota-se que as alterações nas 

audiências de conciliação e mediação 

encontram-se em uma etapa de estudo de 

doutrinadores e estudantes do direito, 

doutrinadores e juristas de forma geral, que 

estão realizando apontamentos dos erros e 

acertos que podem se fazer presentes na 

nova legislação. Assim, em função do 

contexto, justifica-se o desenvolvimento do 

presente estudo com a finalidade de 

demonstrar e expor os estudos e 

conclusões dos pesquisadores, em função 
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de se um tema recente no ordenamento 

pátrio. 

Entre as inovações inseridas no 

novo Código de Processo Civil (2015), no 

que se refere à incessável busca do Poder 

Judiciário, em dar respostas satisfatórias a 

todos àqueles que buscam por justiça e 

assentam no judiciário suas esperanças, 

observa-se assim, que entre as inovações as 

mais importantes e necessárias para a 

realização deste trabalho se referem à 

Mediação; Conciliação e de forma 

subsidiaria a Arbitragem (CIPRIANI; 

OLIVEIRA, 2017). 

Observa-se que grande parte dos 

litígios tem seu início logo após as partes, 

ou pelo menos uma delas, terem buscado 

solucionará a contenda de forma amigável, 

seja por meio das reclamações, 

notificações, reuniões, dentre outros meios 

(VASCONCELOS, 2016).  

Nota-se que não são raras o 

momento em que iniciado o litígio é 

justamente aquele em que as partes estão 

com os ânimos mais acirrados, sem 

qualquer intenção de resolver a questão e, 

em determinados casos, sem qualquer 

interesse, inclusive de se encontrarem 

frente a frente. Dessa forma, nessas 

situações, ter uma etapa de tentativa de 

conciliação inicialmente ao processo pode 

sugerir não ser o momento ideal para se 

buscar a resolução do litígio pela via 

consensual (DIDIER JR, 2015). 

Para Cintra (2008), para que as 

justiças do diálogo são de grande 

relevância na busca de ajudar na celeridade 

da justiça. Por meio delas, as ações são 

realizadas mediante um processo de 

intervenção de um terceiro que busca obter 

um consenso e evitar que o processo 

demande tramitar de forma normal no 

meio judiciário. Falaremos nesse trabalho 

de duas delas que são as audiências de 

conciliação e mediação. 

Observa-se que as audiências em 

tela já eram previstas no Código de 

Processo Civil anterior, a partir da 

exigência de que a mesma fosse proposta 

em audiência preliminar, presidida então, 

pelo juiz em busca da tentativa de 

composição. Muito embora, seja da sua 

previsão no Novo Código de Processo 

Civil, visto que nele as audiências vieram 

com alterações e estão sendo aplicadas no 

limiar do processo (RIZ, 2017). 

 

Nesse sentido, destaca-se que: 

 

A audiência de conciliação ou de 

mediação no limiar do processo é 

novidade trazida pelo CPC/2015 que 

visa a estimular a auto composição 

em fase processual em que os ânimos 

ainda não estejam tão acirrados – 

porque ainda não apresentada à 

contestação pelo réu, que ocorre não 

perante o juiz, mas, sim, perante 

conciliador/mediador, em ambiente 

menos formal e intimidador e mais 

propício ao desarme de espíritos. 

(NOBREGA, 2015, p.1) 
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Por definição a conciliação é uma forma 

pelo qual as partes ouvem uma pessoa da 

sociedade que esteja devidamente 

preparado para a função, e ele tenta fazer 

com que elas cheguem a uma solução do 

litígio sem ser necessário acessar o 

processo judiciário. Da mesma forma, a 

mediação, é considerada uma forma 

extrajudicial de solucionar o conflito 

extrajudicialmente, sendo muito 

empregado no direito de família e apesar 

de ser um elemento recente, e da mesma 

forma empregada no direito de outros 

países, tais como nos Estados Unidos, 

Japão entre outros. 

Sendo que Nobrega (2015, p. 2) leciona 

que: 

Firme no propósito de buscar a 

composição, o CPC/2015 estabelece 

a criação de centros de conciliação e 

de mediação no âmbito dos tribunais, 

prevendo a capacitação de 

conciliadores e mediadores. Admite 

o Código ainda, que as próprias 

partes indiquem a figura do 

conciliador ou mediador ou que a 

audiência se realize por 

videoconferência (art. 236, §3º, 

CPC/2015). 

 

Por conseguinte, ocorre que durante 

o processo, ao designar a audiência 

demandara o responsável distinguir se deve 

fazer uso da mediação ou a conciliação de 

acordo com a forma do conflito. Este é um 

dos pontos que têm gerado controvérsias 

na mudança (RIZ, 2017).  

Nesse contexto, Didier Jr (2015, p. 623) 

descreve que: 

 

A audiência é de conciliação ou 

mediação, pois vai depender do tipo 

de técnica que será aplicada – e o 

tipo de técnica depende do conflito. 

De acordo com o §§ 2º e 3º do art. 

165 do CPC, será de conciliação 

“nos casos em que não houver 

vínculo anterior entre as partes”; será 

de mediação”, nos casos em que 

houver vínculo anterior entre as 

partes”. O tema foi examinado no 

capítulo sobre mediação e 

conciliação, neste volume do Curso. 

 

Conforme descreve o referido 

autor, as audiências de conciliação ou 

mediação segundo especifica a lei é um 

dos primeiros atos a serem executados no 

processo, por entender o legislador que 

assim, seria maior a possibilidade de se 

chegar à autocomposição (RIZ, 2017). 

Assim, considera-se que a intenção 

do legislador ao colocar essas audiências 

com nova ênfase foi de atribuir uma 

abertura na gama de possibilidades para 

buscar solucionar os litígios e 

consequentemente minimizar a demanda 

no processo ordinário do judiciário, que se 

encontra, em regra, com muitos processos, 

o que ocasiona a morosidade da justiça. 

Consequentemente se os demandantes 

encararem a conciliação e a mediação 
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como forma de resolução de litígios poderá 

assim, cooperar para a celeridade dos 

andamentos processuais. 

Aplica-se o método de abordagem 

cuja forma é dedutiva, em função de que se 

busca abordar a Justiça do Diálogo 

destacando assim a mudança inserida no 

âmbito jurídico pátrio pelo Novo Código 

de Processo Civil, em relação às audiências 

de conciliação e mediação. 

Assim, a técnica de pesquisa 

utilizada foi à revisão da literatura, 

trazendo exposições não apenas do texto 

do Código de Processo Civil/2015, como 

fundamento teórica do trabalho, bem como 

o uso de outras fontes que trate do assunto 

em tela. 

 

2.1. SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

Para melhor compreender o tema, é 

necessário ter uma concepção preliminar 

do conflito que se aproxima, pois este é o 

quadro inicial que conduzirá a todo o 

processo de pesquisa. Se não houver 

conflito, não há necessidade de discutir a 

solução e as coisas essenciais no processo 

de busca de uma solução foram perdidas. 

Agora, se desentendimentos, 

desentendimentos, discussões e outros 

conflitos devem ser causados por conflito, 

então a falta de conflito levará à falta, falta 

de adaptabilidade a disputas e tratamento 

subsequente. Portanto, é essencial que haja 

uma separação conceitual entre conflito, 

disputa e resposta, pois ambos são 

essenciais para atender aos requisitos de 

determinadas reivindicações. 

O conceito mais próximo do 

objetivo de nossa pesquisa é “o conflito 

representa uma crise vivida em um sentido 

amplo” (TARTUCE, 2016, p. 04), ou seja, 

todas as questões não resolvidas, conflitos 

de ideias, oposição a qualquer coisa. Os 

direitos que precisam ser resolvidos serão 

reconhecidos. Em termos de abrangência, 

neste caso, já existem divergências sobre 

os mais diversos temas que requerem 

tratamento ou manejo. 

Quanto ao conceito que queremos 

adotar para as disputas, é “refere-se ao 

setor disputado” (TARTUCE, 2016, p. 4). 

Observou-se que, quando confrontado com 

um conflito, ele cobrirá múltiplos tópicos e 

apenas resumirá a disputa em uma das 

várias unidades do conflito. Você pode ter 

conflitos sobre diferentes tópicos e só pode 

argumentar sobre um ponto em disputa. 

Em relação à disputa em si, outra 

definição importante é "slides". Carnelutti 

o definiu como "um conflito de interesses 

definido pela afirmação de uma defesa" 

(CARNELUTTI, 1944, p. 11). Portanto, 

este é o momento em que um indivíduo 

não consegue obter o resultado desejado 

por outros bloquearem ou impedirem o uso 

de seus direitos, sendo necessário fazer 

com que os outros obedeçam ao que ele 

deseja. 
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Ao analisar os três conceitos 

discutidos acima, percebemos que 

"conflito" é o início de todo problema que 

precisa ser resolvido, mas em sua 

amplitude, apenas alguns pontos são 

considerados "disputas". Como já 

analisado, isso equivale à unidade em 

conflito. Entre os vários aspectos que 

geraram o conflito, um foi selecionado 

para discussão. Portanto, "liderar" ou 

"disputar" é o resultado de uma escolha 

anterior. Em primeiro lugar, há diferenças, 

em segundo lugar, foi escolhido um lugar 

verdadeiramente polêmico e, em segundo 

lugar, é necessário agir para buscar uma 

solução por via judicial. 

Depreende-se do exposto que 

qualquer pedido judicial começa com um 

"conflito", que também podemos chamar 

de disputa. Espero resolver esses 

problemas todos os dias. Com o 

desenvolvimento do país e a melhoria do 

nível de educação e a ampliação do acesso 

à informação, as pessoas geralmente 

passam a buscar mais "seus direitos". A 

necessidade de resolver conflitos só 

aumentará, e os países tradicionalmente 

não podem mais resolver totalmente todas 

as disputas porque nem tudo existe apenas 

na esfera jurídica. É necessário encontrar 

novos mecanismos para atender às 

diferentes características de cada conflito. 

No percurso de Barbosa Moreira, 

“Estar atento às múltiplas perspectivas que 

podem existir no processo de pesquisa é 

perceber que é necessária uma combinação 

de conhecimentos e, infelizmente, até hoje, 

geralmente Nessas circunstâncias, ainda 

existe uma distância de cortesia entre si 

”(MOREIRA, 2006, p. 13). Ou seja, o 

processo só continua de forma técnica e 

difícil, mas na verdade exige outras ideias 

e perspectivas diferentes, pois o objetivo é 

um só, ou seja, a satisfação de direitos. 

Outro ponto digno de nota é que 

mesmo que certos requisitos sejam 

alcançados, eles podem não ser 

necessariamente atendidos. Porque as 

partes geralmente não estão envolvidas no 

processo de tomada de decisão. Nesse 

processo, falta conhecimento sobre suas 

vantagens e desvantagens, falta de melhor 

tomada de decisão, se é necessário chegar 

a um acordo ou não resolver a disputa o 

mais rápido possível. Portanto, a 

reivindicação foi finalizada, mas ainda 

havia muitos problemas ao longo do 

caminho, novos requisitos foram gerados e 

as diferenças entre os indivíduos no futuro 

continuaram. 

O ordenamento jurídico brasileiro 

deve se desenvolver, buscar novos 

mecanismos jurídicos e implantar novas 

tecnologias. Bons exemplos, tais como: 

Resolução do Conselho Nacional de 
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Justiça nº 125/2010, a nova Lei de 

Processo Civil (Lei nº 13105/2015, Lei de 

Mediação (Lei nº 13,140/2015)) reflete um 

novo Ordens processuais, que concordam 

que devem ser amplamente utilizadas no 

sistema de processos, mesmo obrigatórias, 

alterando assim a forma convencional de 

atendimento aos requisitos satisfatórios. 

Para a composição de todos os conflitos, o 

Estado deve disponibilizar outros 

mecanismos para garantir o acesso à 

justiça”(TARTUCE, 2016, p. 04). 

Fundamentalmente falando, a 

estrutura mais clássica de resolução de 

conflitos e tecnologias alternativas para 

resolver disputas interindividuais e sociais 

pode ser dividida em três categorias, a 

saber, autoproteção, autocomposição e 

composição heterogênea. 

 

2.2. RESOLUÇÃO Nº 125/2010 DO 

CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA  

A partir do desejo da sociedade de 

prestar serviços judiciais eficazes e da 

consideração da crise judicial decorrente 

da acumulação de processos, a Comissão 

Nacional de Justiça decidiu editar a 

Resolução nº 125/2010 para amenizar os 

problemas enfrentados. A Resolução nº 

125/2010 é um marco na história do 

Judiciário, pois antes da edição da referida 

resolução, o Judiciário sempre teve uma 

recomendação jurisdicional baseada em 

decisões de mérito, recomendações essas 

abrangentes. 

 

Só depois que a solução apostou na 

crise do judiciário de excesso de demanda, 

iniciou-se um processo mais ousado como 

meio de resolução de conflitos por meio de 

procedimentos autônomos. 

 É importante notar que os métodos 

híbridos não podem satisfazer o objetivo 

jurisdicional principal, que é a estabilidade 

social, porque um ou ambos estarão 

sempre insatisfeitos com a solução do caso. 

Para o sistema de composição automática, 

ambas as partes ficarão satisfeitas com o 

resultado final, pois o acordo é alcançado 

com o consentimento das partes na disputa. 

Estando ambas as partes dispostas a 

resolver o problema da melhor forma, é 

possível resolver o conflito por meio de 

consultas que possibilitem o conforto da 

sociedade, evitando assim prejuízos futuros 

causados por outras insatisfações 

ocasionadas por sentenças ou sentenças 

judiciais.  

O que precisa ser enfatizado é que 

quando as pessoas envolvidas no 

contencioso participam conjuntamente da 

formulação de acordos e resolvem 

conflitos, elas tendem a observar e 

entender o alcance do próprio problema, de 

forma que possam definir os parâmetros 

para resolver os problemas que enfrentam 

e, assim, produzir soluções. Garantir de 
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forma mais eficaz que o acordo será 

cumprido. 

Ao formular tal solução, o CNJ tem 

como principal objetivo formular uma 

política pública de resolução de conflitos, 

com vistas a promover de forma integral a 

reconciliação social, solucionando 

integralmente as controvérsias e atenuando 

um grande número de demandas de 

instituições judiciais que podem ser 

resolvidas por meio de mediação e 

reconciliação. De acordo com a definição 

expressa na Resolução nº 125/2010, foi 

definido e estabelecido o Centro 

Permanente de Resolução de Conflitos de 

Consenso (NUPMEC). 07 e Centro de 

Resolução de Conflitos Judiciais 

(CEJUSCS) -Art. 08, idioma:. 

 

Art. 7º Os tribunais deverão criar, no 

prazo de 30 dias, Núcleos 

Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos 

(Núcleos), coordenados por 

magistrados e compostos por 

magistrados da ativa ou aposentados 

e servidores, preferencialmente 

atuantes na área, com as seguintes 

atribuições, entre outras: (Redação 

dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

I - Desenvolver a Política Judiciária 

de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses, estabelecida nesta 

Resolução; II - planejar, 

implementar, manter e aperfeiçoar as 

ações voltadas ao cumprimento da 

política e suas metas; III - atuar na 

interlocução com outros Tribunais e 

com os órgãos integrantes da rede 

mencionada nos arts. 5º e 6º; IV - 

instalar Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania 

que concentrarão a realização das 

sessões de conciliação e mediação 

que estejam a cargo de conciliadores 

e mediadores, dos órgãos por eles 

abrangidos; V - incentivar ou 

promover capacitação, treinamento e 

atualização permanente de 

magistrados, servidores, 

conciliadores e mediadores nos 

métodos consensuais de solução de 

conflitos; VI - propor ao Tribunal a 

realização de convênios e parcerias 

com entes públicos e privados para 

atender aos fins desta Resolução; VII 

- criar e manter cadastro de 

mediadores e conciliadores, de forma 

a regulamentar o processo de 

inscrição e de desligamento; 

(Incluído pela Emenda nº 2 de, 

08.03.16) VIII - regulamentar, se for 

o caso, a remuneração de 

conciliadores e mediadores, nos 

termos do art. 169 do Novo Código 

de Processo Civil combinado com o 

art. 13 da Lei de Mediação. (Incluído 

pela Emenda nº 2 de, 08.03.16) § 1º 

A criação dos Núcleos e sua 

composição deverão ser informadas 

ao Conselho Nacional de Justiça. § 2º 

Os Núcleos poderão estimular 

programas de mediação comunitária, 

desde que esses centros comunitários 

não se confundam com os Centros de 

conciliação e mediação judicial, 

previstos no Capítulo III, Seção II. § 

3º Na hipótese de conciliadores, 

mediadores e Câmaras Privadas de 

Conciliação e Mediação 

credenciadas perante o Poder 

Judiciário, os tribunais deverão criar 

e manter cadastro ou aderir ao 

Cadastro Nacional de Mediadores 

Judiciais e Conciliadores, de forma a 

regulamentar o processo de inscrição 

e de desligamento desses 

facilitadores. (Redação dada pela 

Emenda nº 2, de 08.03.16) § 4º Os 
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tribunais poderão, nos termos do art. 

167, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil, excepcionalmente e 

desde que inexistente quadro 

suficiente de conciliadores e 

mediadores judiciais atuando como 

auxiliares da justiça, optar por formar 

quadro de conciliadores e 

mediadores admitidos mediante 

concurso público de provas e títulos. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 5º Nos termos do art. 

169, § 1°, do Novo Código de 

Processo Civil, a Mediação e a 

Conciliação poderão ser realizadas 

como trabalho voluntário. (Incluído 

pela Emenda nº 2, de 08.03.16) § 6º 

Aos mediadores e conciliadores, 

inclusive membros das Câmaras 

Privadas de Conciliação, aplicam-se 

as regras de impedimento e 

suspeição, nos termos do disposto no 

art. 134, IV, do Código de Processo 

Civil de 1973; no art. 148, II, do 

Código de Processo Civil de 2015 e 

na Resolução CNJ 200/2015. 

(Incluído pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 7º Nos termos do art. 172 

do Código de Processo Civil de 

2015, o conciliador e o mediador 

ficam impedidos, pelo prazo de 1 

(um) ano, contado do término da 

última audiência em que atuaram, de 

assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes. (Incluído pela 

Emenda nº 2, de 08.03.16) Art. 8º Os 

tribunais deverão criar os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Centros ou Cejuscs), 

unidades do Poder Judiciário, 

preferencialmente, responsáveis pela 

realização ou gestão das sessões e 

audiências de conciliação e mediação 

que estejam a cargo de conciliadores 

e mediadores, bem como pelo 

atendimento e orientação ao cidadão. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 1º As sessões de 

conciliação e mediação pré-

processuais deverão ser realizadas 

nos Centros, podendo, as sessões de 

conciliação e mediação judiciais, 

excepcionalmente, serem realizadas 

nos próprios Juízos, Juizados ou 

Varas designadas, desde que o sejam 

por conciliadores e mediadores 

cadastrados pelo tribunal (inciso VII 

do art. 7º) e supervisionados pelo 

Juiz Coordenador do Centro (art. 9°). 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 2º Nos tribunais de 

Justiça, os Centros deverão ser 

instalados nos locais onde existam 2 

(dois) Juízos, Juizados ou Varas com 

competência para realizar audiência, 

nos termos do art. 334 do Novo 

Código de Processo Civil. (Redação 

dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16) 

§ 3º Os tribunais poderão, enquanto 

não instalados os Centros nas 

Comarcas, Regiões, Subseções 

Judiciárias e nos Juízos do interior 

dos estados, implantar o 

procedimento de Conciliação e 

Mediação itinerante, utilizando-se de 

Conciliadores e Mediadores 

cadastrados. (Redação dada pela 

Emenda nº 2, de 08.03.16) § 4º Nos 

Tribunais Regionais Federais e 

Tribunais de Justiça, é facultativa a 

implantação de Centros onde exista 

um Juízo, Juizado, Vara ou Subseção 

desde que atendidos por centro 

regional ou itinerante, nos termos do 

parágrafo anterior. (Redação dada 

pela Emenda nº 2, de 08.03.16) § 5º 

Nas Comarcas das Capitais dos 

Estados bem como nas Comarcas do 

interior, Subseções e Regiões 

Judiciárias, o prazo para a instalação 

dos Centros será concomitante à 

entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela 

Emenda nº 2, de 08.03.16) § 6º Os 

tribunais poderão, excepcionalmente, 

estender os serviços do Centro a 

unidades ou órgãos situados em 

outros prédios, desde que próximos 

daqueles referidos no § 2º, podendo, 

ainda, instalar Centros Regionais, 
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enquanto não instalados Centros nos 

termos referidos no § 2º, observada a 

organização judiciária local. 

(Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 7º O coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania poderá 

solicitar feitos de outras unidades 

judiciais com o intuito de organizar 

pautas concentradas ou mutirões, 

podendo, para tanto, fixar prazo. § 8º 

Para efeito de estatística de 

produtividade, as sentenças 

homologatórias prolatadas em 

processos encaminhados de ofício ou 

por solicitação ao Centro Judiciário 

de Conflitos e Cidadania reverterão 

ao juízo de origem, e as sentenças 

decorrentes da atuação pré-

processual ao coordenador do 

Centro. (Redação dada pela Emenda 

nº 2, de 08.03.16) § 9º Para efeito de 

estatística referida no art. 167, § 4º, 

do Novo Código de Processo Civil, 

os tribunais disponibilizarão às partes 

a opção de avaliar Câmaras, 

conciliadores e mediadores, segundo 

parâmetros estabelecidos pelo 

Comitê Gestor da Conciliação. 

(Incluído pela Emenda nº 2, de 

08.03.16) § 10. O Cadastro Nacional 

de Mediadores Judiciais e 

Conciliadores conterá informações 

referentes à avaliação prevista no 

parágrafo anterior para facilitar a 

escolha de mediadores, nos termos 

do art. 168, caput, do Novo Código 

de Processo Civil combinado com o 

art. 25 da Lei de Mediação. (Incluído 

pela Emenda nº 2, de 08.03.16)” 

 

De acordo com a resolução, em comarcas 

com múltiplos tribunais, tribunais ou 

tribunais, sejam estaduais, federais ou de 

nível trabalhista, é responsável por 

conduzir todas as mediações e reuniões de 

mediação durante a fase processual e antes 

do procedimento. -Procedural, deve ser 

enviado ao centro.  

Portanto, é possível observar que, com a 

formulação da resolução, ela promove o 

acesso à justiça, pois por meio dos centros 

e centros os conflitos podem ser resolvidos 

para as partes com um custo menor, 

podendo ser mais rápidos e melhores. 

Resolva de forma justa, sem causar muitos 

danos. Nas relações interpessoais. 

 

2.3. DIFERENCIAMENTO 

 

As características das duas soluções estão 

corretamente listadas, é necessário 

distinguir entre as duas soluções, embora 

as suas particularidades ainda possam ser 

esclarecidas através da sua leitura. 

Independentemente de suas semelhanças 

de princípio, diferenças fundamentais 

devem ser observadas ao usá-los. 

De início, deve-se ressaltar que a natureza 

dessas duas instituições é diferente na 

composição do contencioso, logo, quando 

falamos em mediação, temos a dupla 

natureza do conflito direto entre as partes. 

Sempre há uma busca entre o vencedor e o 

perdedor. A mediação é justa, nunca será 

capaz de atender plenamente às 

necessidades do assentamento, e a retirada 

entre as partes interessadas não será 

totalmente satisfatória. Nesse caso, vimos 
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o reflexo do "certo" e do "errado" na 

cultura ocidental, conforme descrito por 

Aguida Arruda Barbosa. : 

 

O pensamento binário é frequente na 

cultura ocidental. Na França, por 

exemplo, é comum trocarem-se a 

qualificação cartesiano, para dizer 

que são nutridos por pensamentos 

como de Descartes, raciocínio 

matemático, ou das ciências exatas: 

ou é certo, ou é errado; ou é sim, ou é 

não. Enfim, é um raciocínio que 

apresenta só uma alternativa, 

portanto, restringe a criatividade 

humana. O princípio binário é 

expressão pelo terceiro excluído. É o 

princípio da alternativa lógica, 

complementar ao princípio da 

contradição, do ponto de vista 

ontológico. Este pensamento torna-se 

cada vez mais presente em função da 

eficiência da informática, um 

exemplo de linguagem binária por 

excelência. O sistema jurídico 

também é de linguagem binária, pois, 

a atividade de julgar só apresenta 

uma alternativa, culpado ou inocente, 

procedente ou improcedente, 

excluindo a terceira solução, ou seja, 

a regida e pela escola clássica, que 

contempla o terceiro excluído, que 

caracteriza a relação binária. 

(BARBOSA, 2006 p. 135). 

 

Na análise da mediação, ela se 

depara com uma realidade completamente 

diferente, ou seja, um terceiro combina o 

contencioso para entender os fatos, ou é 

treinado para interagir dessa forma, e 

tomar decisões práticas, e agir ativamente 

para Por meio das alternativas propostas 

pela língua ternária, chegou-se a um 

acordo justo e rápido. 

Dessa forma, não haverá 

polarização entre as partes, evitando-se a 

rigidez do ordenamento jurídico, que é 

quase um propósito geral, que visa atender 

a requisitos às vezes muito subjetivos. No 

que diz respeito às relações interpessoais, 

as desvantagens vão muito além do escopo 

do texto elaborado pelos legisladores, pois 

devem ser realizadas pesquisas 

individualizadas e o mesmo trabalho 

mencionado acima: 

Devido à influência da cultura, 

religião, hábitos e costumes, o pensamento 

ternário é um representante típico do 

mundo oriental. Reconhece que a 

criatividade humana é ilimitada e, portanto, 

a partir dos recursos pessoais do 

protagonista, abre muitas possibilidades 

alternativas para uma determinada 

situação. Portanto, a superioridade do 

pensamento ternário é óbvia, ele está mais 

acostumado às atividades humanas. 

Portanto, seu exercício é humano. Essa 

distinção entre pensamento dualista e 

ternário tem conteúdo filosófico e envolve 

pesquisas aprofundadas, embora seja 

interessante, mas foge ao escopo desta 

pesquisa. (BARBOSA, 2006, p. 135) 

Portanto, as divergências entre os 

órgãos ainda são evidentes, tendo em vista 

o estudo detalhado do caso, sua aplicação 

deve ser feita com base nas necessidades 

existentes para proceder de maneira justa e 

satisfatória para as partes envolvidas, 
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independentemente do interesse do terceiro 

que está conduzindo o litígio. como é. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final, constatamos que os métodos 

alternativos de resolução de conflitos vêm 

ganhando muito espaço em nosso 

ordenamento jurídico e, com o advento da 

Lei de Processo Civil de 2015, esse 

método passou a ter uma proporção 

crescente. Os métodos alternativos para 

eliminar computadores congestionados 

foram avaliados por um judiciário de 

índice. 

Exposição apropriada e resumo: A 

reconciliação é uma forma resoluta De 

acordo com o pensamento de Western 

Descartes, mesmo que os resultados sejam 

obtidos com o uso da pesquisa, há 

polarização entre o vencedor e o perdedor. 

Por outro lado, a mediação reflete uma 

forma mais sutil e culturalmente 

inovadora, abrindo assim espaço para uma 

linguagem ternária, o terceiro entra na 

relação por meio dessa linguagem e 

implica resultados possíveis. Procure 

restabelecer relacionamentos anteriores. 

Independentemente de suas 

diferenças, ambos fizeram progressos 

importantes para o sistema jurídico do país 

e devem ser levados a sério para fortalecer 

as relações amigáveis e eliminar a 

burocracia que enfrentamos hoje na 

reivindicação de direitos. 

Quando a pessoa envolvida é a 

protagonista da solução, o resultado é, sem 

dúvida, melhor do que quando outra pessoa 

que não as partes toma uma decisão, pois é 

inegável que a jurisdição clássica tem valor 

e importância importantes e não pode ser 

arquivada Porque é um dos pilares do país. 

Dessa forma, os meios que 

buscamos complementarão a jurisdição 

nacional e proporcionarão mais opções de 

resolução de conflitos, contribuindo para a 

redução de processos nas instituições 

judiciais brasileiras, eliminando situações 

que as partes costumam considerar. 

Resolva, contribuindo assim para uma 

maior liberdade pessoal. 

Nesse caso, o diálogo passa a ser o 

objetivo principal, pois após uma 

comunicação adequada entre as pessoas, o 

diálogo lhes permitirá integrar as soluções 

que alcançaram e acabar com todas as 

disputas possíveis de uma vez por todas, 

pois elas decidirão por si mesmas O que 

com base nos termos do acordo ou sua 

efetiva implementação será mais adequado 

para esta situação. 

Com a participação ativa de todas 

as partes, por meio do respeito e da 

consideração das ideias do outro, os 

conflitos são agora oportunidades para 

mudar as questões de estabilidade social. O 
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modelo é mais simples, menos sério e mais 

próximo de opiniões pessoais. 

Porém, mesmo que todos os 

benefícios sejam proporcionados, nem 

tudo, nem todos, sempre farão uma 

abordagem auto-organizada e chegarão a 

um acordo satisfatório, mas é sempre 

interessante para as partes ter essa 

oportunidade e aproveitá-la ao máximo. 

Não é realista pensar que a 

autocomposição pode sanar ou resolver 

todos os problemas atuais, mas o que se 

deve fazer é continuar a aprimorar esses 

métodos e torná-los verdadeiramente 

utilizáveis pela sociedade, pois a 

autocomposição é uma condição inevitável 

de um modelo. Justiça de distribuição 

eficaz. 
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