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Introdução 

 

A Resolução nº. 125, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu políticas públicas de tratamento adequado dos 

conflitos jurídicos por meio da autocomposição, com vistas a curta duração da controvérsia, restauração ou manutenção 

da paz social, baixo custo ao Estado e obtenção de solução adequada às partes[1].  

Observa-se, ainda, que o novo Código de Processo Civil (CPC - Lei 13.105/2015) prima pela solução negocial, que 

não é apenas uma forma econômica de resolver o litígio, porém, o momento em que os interessados podem construir 

uma decisão que regula a sua relação jurídica. Trata-se da participação popular no enfrentamento da lide, reforçando, 

portanto, o caráter democrático e cidadão das novas políticas públicas [2]. 

Importante mencionar que a Resolução nº 125 impõe a criação pelos tribunais dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUS), além de regulamentar a atuação dos mediadores e conciliadores, criando, inclusive, o 

seu Código de Ética, já que agora são auxiliares da Justiça. 

Nesta mesma perspectiva, o CPC/2015 disciplina questões ligadas aos métodos alternativos de resolução de conflitos 

em um capítulo inteiro (artigos 165/175), com especial enfoque para a realização de audiência de tentativa de 

autocomposição antes do oferecimento da defesa pelo réu. Assim, de acordo com o novo Código, o réu será citado para 

comparecer a audiência de conciliação ou mediação e, somente com o encerramento do ato e não tendo havido  acordo, 

terá início o prazo para resposta. 

A nova legislação estabelece que o responsável pela realização da audiência autocompositiva é o CEJUS (artigo 165). 

Logo, para viabilizar a eficácia dos institutos de conciliação e mediação, os tribunais têm implantado o CEJUS em 

várias comarcas e oferecido cursos de capacitação aos profissionais do Direito e de áreas afins. 

Ressalta-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) instalou o CEJUS na Comarca de Montes Claros em 

10 de fevereiro de 2015, integrado pelos setores de cidadania, processual e pré-processual. O CEJUS em Montes Claros 

funciona no prédio do Fórum Gonçalves Chaves e conta com um Juiz Coordenador, servidores, conciliadores, 

mediadores e estagiários. Os processos encaminhados à tentativa conciliação ou mediação são triados por servidores 

que conhecem os meios alternativos de solução de controvérsias e identificam, no caso concreto, as vantagens do 

procedimento ao conflito.  

Inicialmente, o CEJUS recebe, no setor processual, ações Cíveis e das Varas de Fazenda Pública, que retornam 

sempre à Vara de origem, obtido ou não acordo, para extinção ou prosseguimento do feito. No setor pré-processual, o 

interessado comparece ao CEJUS com os dados da parte contrária para elaboração pelo servidor de uma carta-convite 

informando a hora e local da sessão de conciliação ou mediação. Comparecendo os interessados e obtido acordo, este é 

homologado pelo Juiz Coordenador e vale como título executivo judicial. Não havendo, a parte é orientada a procurar a 

Justiça Comum ou o Juizado Especial, a depender do caso concreto. Quanto ao setor de cidadania, são prestadas 

informações e orientações jurídicas aos interessados [3].  

Este o quadro, o presente trabalho busca, sobretudo, analisar a visão que as partes e advogados têm do Poder 

Judiciário após a implantação do CEJUS na Comarca de Montes Claros, principalmente por meio do levantamento dos 

benefícios oportunizados pela conciliação ou mediação ao conflito.  

 

Materiais e métodos 

 

Este trabalho se dá por meio da análise de formulários de avaliação do usuário aplicados às partes, após a realização 

das sessões de mediação ou conciliação, no CEJUS da Comarca de Montes Claros, no Fórum Gonçalves Chaves. 

Ressalta-se que o estudo das técnicas de mediação e conciliação enquadra-se na metodologia qualitativa e se utiliza 

do método de abordagem dedutivo, utilizando-se o método de procedimento monográfico e técnica de pesquisa da 

revisão de literatura, uma vez que se busca em doutrinas jurídicas especializadas, artigos e outras produções científicas 

pertinentes à compreensão do tema analisado.  

 

Resultados e discussões 



 

 

 
O TJMG ao instalar o CEJUS demonstra à comunidade maior interesse na resolução de conflitos e, 

consequentemente, maior celeridade na prestação dos serviços judiciais, desta forma adquire maior confiança e 

credibilidade para com os advogados e as partes que se utilizam dos serviços disponibilizados. 

Em pesquisa no CEJUS da Comarca de Montes Claros foram analisados 56 formulários de avaliação do usuário no 

período compreendido entre 15 e 31 de julho de 2015.  

As partes que compareceram às sessões de conciliação/mediação foram questionadas acerca da visão do Poder 

Judiciário, após participar da sessão.  Assim, 31 participantes responderam que a visão permanece a mesma e 25 

avaliaram que mudou para melhor. Nenhum dos entrevistados respondeu que a visão que tinha do Judiciário mudou 

para pior. 

Em outro questionamento, agora a respeito dos benefícios que os métodos de resolução de conflitos podem trazer, 10 

pessoas responderam que não obtiveram benefícios diretos com as sessões de conciliação e mediação. Entretanto, ao 

serem indagados sobre a nova visão do Poder Judiciário, avaliaram a questão de forma positiva, independentemente de 

ter ocorrido autocomposição, o que demonstra a satisfação dos usuários com relação à iniciativa do Tribunal. 

Por outro lado, 17 participantes responderam que obtiveram benefícios diretos com as sessões de mediação e 

conciliação, e que, a partir do CEJUS, têm uma visão melhor do Poder Judiciário. 

A mediação e a conciliação são mecanismos de solução alternativa de conflitos, em que terceiro alheio aos interesses 

controvertidos auxilia as partes para possível resolução autocompositiva. Importante salientar que o terceiro não decide 

ou arbitra o conflito. Todavia, presta auxílio na resolução. É, em síntese, catalisador da solução. A distinção entre 

mediação e conciliação é tímida e, se observadas de maneira mais rigorosa e analítica, seria inexistente [4]. 

Os métodos alternativos de conflitos são regidos pelo princípio da imparcialidade, confidencialidade, oralidade, 

informalidade, autonomia da vontade e decisão informada [5].   

O conciliador ao aplicar a técnica adota uma postura interventiva, haja vista que apresenta soluções para o litígio, isto 

é, através da análise dos fatos o profissional sugere formas de resolução. Observa-se que a conciliação é indicada para 

casos em que não havia vinculo anterior entre as partes. 

Já o mediador, por sua vez, é um facilitador que busca restabelecer a comunicação entre as partes e guiá-las para a 

resolução da demanda. Busca-se na mediação a atuação conjunta das partes, auxiliadas pelo mediador, para construção 

do acordo. É técnica indicada para os conflitos entre indivíduos que possuíam vínculos. Dentre as principais vantagens 

da mediação, destaca-se a valorização da cidadania, o reforço à cultura de paz e diálogo, prevenção à violência e 

rapidez nos tratamentos dos conflitos.  

Deve-se entender a mediação e a conciliação como mecanismos construtivos, visando possibilitar a integração das 

partes para construção das condições que guiaram a solução e fim do conflito. É uma prática importante e que desperta 

o interesse das mais diversas áreas acadêmicas, em destaque para o âmbito legal, pois expõe possibilidades de carreira e 

atuação, ao passo que representa atividade de importante função pública, cidadã e social. 

As Centrais de Conciliação, como é o CEJUS, através da realização de sessões de conciliação ou mediação, 

representam um passo na busca para maior interação entre o Poder Judiciário e a população em geral. A participação 

ativa na solução da lide está apresentando à sociedade nova visão do Judiciário, dinamizando as relações jurídicas [6]. 

A conciliação e a mediação oferecem maior agilidade no desenrolar da relação conflituosa, embora primordialmente 

não seja a finalidade, é uma consequência. Um acordo composto com participação direta dos interessados e, na maioria 

dos casos, alcançado com celeridade resulta em maiores benefícios e satisfação daqueles que buscam a assistência 

jurídica, seja esta antes ou durante o desenrolar processual [7]. 

 

Considerações finais 

 
Este trabalho, com o objetivo de demonstrar mudanças de paradigma quanto ao Judiciário especialmente na Comarca 

de Montes Claros, aponta benefícios alcançados pelas partes após a participação nas sessões de mediação e conciliação. 

Na atual conjuntura jurídica do Brasil, estimula-se a solução por autocomposição, que orienta políticas públicas de 

resolução de conflitos não só do Judiciário como também do Legislativo e do Executivo. A criação do CEJUS 

representa um marco na trajetória evolutiva do Acesso à Justiça e vale-se, primordialmente, do diálogo entre as partes 

em conflito.  

A iniciativa do Judiciário fomenta uma resolução lógica do conflito, pois a autocomposição tem o condão de 

harmonizar os interesses opostos e possibilita chegar a um acordo de vontades, ainda que não se tenha iniciado um 

processo judicial. A finalidade das técnicas de mediação e conciliação não é o desafogamento do Judiciário ou uma 

aceleração dos processos, mas a construção de uma decisão jurídica pelas partes. O desafogamento é uma conseqüência.  



 

 

Verifica-se por meio de análise das estatísticas da aplicação de formulário de avaliação do usuário que a 

implementação do CEJUS, bem como a realização de sessões constantes, refletiu positivamente na opinião dos usuários  

sobre o Judiciário.  

Destarte, os números mostram que para as partes, a possibilidade de conjuntamente entrarem em acordo e por fim a 

uma demanda é oportunidade aceita prontamente, pois permite que estabeleçam as condições e resultados satisfatórios e 

igualitários para ambos os lados. Depreende-se dos dados um impacto promissor causado pelas atividades 

desenvolvidas no CEJUS, em Montes Claros. Não obstante ser uma iniciativa nova e em crescimento, apresenta 

influência direta no contentamento dos usuários. 
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