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RESUMO

O conflito é um fenômeno natural, e sempre esteve presente nas relações interpessoais, visto que cada ser humano tem opiniões, pensamentos e culturas diferentes. Entretanto,

muitas vezes os conflitos tomam grandes proporções, e fogem do controle pessoal. Culturalmente, quando isso ocorre, as pessoas recorrem ao Poder Judiciário para obter uma

solução para o conflito, o que evidencia que as partes perderam a capacidade e autonomia para resolverem seus problemas, e delegam a solução destes a um terceiro- o juiz. 

Diante disso, os métodos autocompositivos de resolução de conflitos, tais como a conciliação e a mediação, através dos quais as próprias partes, com a ajuda de um terceiro

facilitador- o conciliador ou mediador- chegam a uma solução para os seus problemas, ganharam destaque ao longo dos anos e têm sido incentivados pelo Poder Judiciário.

Em consonância com a busca do Poder Judiciário para garantir uma política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em

2010, a Resolução 125, que estimula, apoia e difundi a sistematização e aprimoramento de práticas autocompositivas. Também foi sancionado pela Presidência da República, em

2015, o novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015- que promove a solução consensual dos conflitos e determina que a conciliação, a mediação e outros métodos de

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por todos os membros do Poder Judiciário. Dessa forma, estão sendo criados os CEJUS- Centros Judiciários de Solução

de Conflitos e Cidadania- que dão suporte a implementação de tais métodos nas Comarcas. 

Quanto aos resultados parciais, já foi feito estudo da bibliografia que envolve a temática e levantamento de dados junto ao CEJUS, para analisar a eficácia dos métodos

autocompositivos, com o objetivo de verificar se eles propiciam uma melhoria na prestação jurisdicional, a democratização do acesso à justiça e o restabelecimento da paz social,

no Estado de Minas Gerais.  
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