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Desde o início dos tempos, o ser humano foi obrigado a se relacionar. Em meio a 
tantas personalidades, virtudes, e pontos de vistas, foi inegável o surgimento de 
alguns conflitos de opiniões. A partir desses conflitos, naturalmente o homem se viu 
obrigado a criar meios de solução para suas questões interpessoais. Na maioria das 
vezes, as pessoas veem esses problemas como algo negativo, sempre carregado de 
emoções mal resolvidas, ressentimentos e culpas. Entretanto, em uma visão geral, os 
conflitos não podem ser vistos como algo positivo ou negativo, e sim como uma 
situação inerente à vida, independente de sentimentos ou vontades e devem ser 
encarados como um processo de desenvolvimento e transformação, onde 
amadurecemos e nos tornamos cada vez mais evoluídos. Diante disso, houve a 
preocupação de avaliar a melhor forma de resolver essas questões que cercam nosso 
cotidiano. Nos vemos enraizados na cultura do litígio, onde a maneira mais eficaz de 
se resolver algum problema, seria a via judicial. Em vista disso, por meio deste 
trabalho pretendemos desmistificar o uso da conciliação e da mediação para a 
resolução dos conflitos além de verificar a sua eficácia em processos da comarca de 
Mineiros – GO, utilizando o método quantitativo, que se vale por meio de dados 
coletados do 2º CEJUSC situado na mesma cidade, para confirmar ou contestar a 
hipótese, utilizando-se do método qualitativo e de revisão bibliográfica para explanar 
o tema em questão. Em regra, a conciliação é realizada em juízo pelo próprio juiz ou 
por conciliador treinado, com o processo em curso ou ainda em fase pré-processual, 
sempre com a finalidade de estabelecer a possibilidade de acordo entre as partes, 
negando-se o conflito sem a preocupação de compreender sua origem. Em termos de 
mediação esta poderá também ser realizada fora dos Tribunais, antes do processo 
judicial, e busca a desconstrução e superação da contenda, sendo o acordo uma 
simples consequência do diálogo leal e compreensão das partes envolvidas na 
relação conflituosa (1). Neste contexto, a Comarca de Mineiros possui dois Centros 
Judiciários, locais apropriados para a realização de audiências de conciliação e 
mediação. Durante os meses de maio de 2019 a fevereiro de 2020, realizou-se 
aproximadamente 497 audiências em um desses centros, dentre essas sessões, 255 
obtiveram acordo, tendo 51,30% de acordos efetivados, ou seja, mais da metade das 
audiências realizadas em um dos CEJUSC’s de Mineiros obtiveram resolução, um 
expressivo números de ações evitadas no judiciário que conquistaram êxito 
extrajudicialmente. Portanto, vislumbra-se o quanto os meios de autocomposição são 
ferramentas efetivas para a resolução de conflitos na comarca de Mineiros-GO. 
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