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RESUMO

Este projeto tem por objetivo estruturar e criar o Centro de Conciliação e Mediação, com enfoque nestas técnicas, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ,  Visa

ainda comprovar que a tutela jurisdicional não constitui a única forma de resolução de conflitos, uma vez que os demais meios são de suma importância para transformar a

relação entre as partes em conflitos, promover a responsabilização, emancipação e autonomia dos envolvidos em controvérsias e ainda, desafogar o judiciário e fazer com que a

jurisdição seja de fato a ultima ratio, ou seja, a última alternativa na tentativa de pacificação social, devendo atuar somente quando for necessário. Lembrando que, apesar de

serem extremamente mais vantajosos do que o procedimento judicial, estes métodos ainda não são empregados pela maioria dos brasileiros por desconhecimento do tema ou

pela falta de cultura do uso destes meios extrajudiciais. Porém, estas medidas não vêm surtindo o efeito desejado, porque atacam a consequência, que é o grande volume de

demandas, quando deveriam priorizar as causas, que são a visão negativa que a sociedade tem de seus conflitos, no sentido de que eles sempre precisam ser combatidos e

nunca trabalhados, em consequência disto, a cultura da judicialização e a falta de estimulo à utilização de outras formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Nesse sentido, o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução nº 125/2010,  instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do

Poder Judiciário que visa estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais. Para eficácia do novo modelo é necessário que

ocorra uma mudança cultural, reconsiderando a visão que se tem de acesso à justiça no sentido de que toda demanda deve ser judicializada. 
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