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RESUMO: Os conflitos fazem parte da vida do homem desde o primórdio dos 
tempos. Entretanto, o que mudou no decorrer dos anos foi a forma de solucionar 
tais conflitos. A mediação é um procedimento conhecido a bastante tempo, mas 
que obteve maior alcance com o advento do Código de Processo Civil de 2015, 
quando ganhou mais força, chegando a conhecimento e acesso fácil à 
população. O maior objetivo de trazer esse procedimento para o dia a dia foi 
desafogar o Judiciário, trazer maior celeridade aos processos e maior satisfação 
às partes. Mas o que é mediação? Mediação vem do latim mediare, que significa 
“ficar no meio de dois pontos”, “pertencer a média”. É um procedimento em que 
não há adversários, as partes são chamadas para resolver suas divergências, e 
um terceiro conduz o ato, de forma imparcial, afim de chegar a uma solução 
favorável a ambas às partes. O objetivo desse trabalho foi realçar como os 
métodos de resolução de conflitos podem ser benéficos não somente às partes 
envolvidas, mas a todo o Judiciário, diminuindo o número de lides a serem 
analisadas pelo juiz togado. E, consequentemente, dar oportunidade para que 
processos que, realmente, precisam de análise judicial possam ser resolvidos 
com a devida celeridade e justeza.  Os métodos alternativos de resolução de 
conflito não só desafogam o Judiciário, como traz maior satisfação as partes 
envolvidas em um embate. A justificativa é simples, somente os conflitantes 
sabem o que, de fato, ocorreu e o que esperam como desfecho. A negociação 
entre eles é imprescindível para melhorar o relacionamento após a solução do 
problema, pois diminui o desgaste emocional e a expectativa do resultado final. 
Além disso, em termos práticos, há minoração dos gastos, do tempo e a 
informalidade do ato torna ainda mais desejável por todos. O método de 
pesquisa é o dedutivo, que é sustentado com bases em pesquisas comprovadas 
como artigos e livros científicos. Os resultados atingidos foram que o Código de 
Processo Civil de 2015 deu importância considerável aos métodos alternativos 
de resolução de conflito, isto é, esses procedimentos se tornaram mais 
conhecidos e utilizado por todos. Além disso, ao diminuir os processos do 
Judiciário, os direitos humanos são efetivados, pois há um fácil e justo acesso à 
Justiça. 
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