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RESUMO 
 
 

Nas relações interpessoais e nas interações sociais mais amplas, quando o indivíduo encontra 
dificuldades em lidar com oposições, incompatibilidades, diferenças e excludentes, os conflitos 
podem surgir, associados às ideias de antagonismo, controvérsia, discussão, disputa, violência, 
dentre outros aspectos negativos. Uma vez instalado o conflito, as pessoas nele envolvidas 
podem solucioná-lo pela força, violência ou coerção, tornando crescente a demanda ao Poder 
Judiciário pela garantia de direitos. A evolução histórica dos métodos de solução de litígios 
mostra que o Estado foi, paulatinamente, assumindo o papel de pacificador social. A Secretaria 
de Reforma do Judiciário tem envidado significativos esforços na implementação de uma sólida 
política pública destinada à disseminação do uso de mecanismos adequados para a solução de 
conflitos. Entre os métodos alternativos de solução de disputas, a conciliação e a mediação 
revelam sua importância. Para tanto, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) estão sendo criados por todo o país, na medida em que a Resolução Nº 
125 do Conselho Nacional de Justiça instaurou a Política Pública de Soluções Consensuais de 
Conflitos. A proposta dos CEJUSCs é concentrar vários serviços judiciários prestados num só 
local, com ênfase na conciliação e mediação. Os serviços são gratuitos, sendo opcional a 
contratação de advogados. Este trabalho objetiva pesquisar e comparar o percentual de 
sucesso registrado em São Paulo nos meses de Janeiro a Dezembro de 2012 e de 2013. Para 
tanto, fez-se a pesquisa na doutrina, legislação vigente e no CEJUSC de São Paulo. Os dados 
foram obtidos nos registros do Controle do Movimento Judiciário e foram considerados os 
dados estatísticos durante 2012 (Janeiro a Dezembro) e 2013 (Janeiro a Dezembro). Os 
resultados foram tabulados, transformados em gráficos e mostram que em 2012 o percentual 
de sucesso nas audiências cíveis realizadas na fase pré-processual foi de 64% e de 84% na 
área de Família. Já na fase processual, o percentual de sucesso foi de 36% na área Cível e de 
69% na área de Família. Em 2013, na área Cível, o percentual de sucesso nas audiências 
realizadas na fase pré-processual foi de 63% e de 93% na área de Família. Esta pesquisa 
auxilia no conhecimento da realidade quando buscamos verificar como a prática da Conciliação 
no CEJUSC da Comarca de São Paulo se faz presente, bem como a relevância e benefícios 
para a sociedade do uso de um processo tão célere. Com os resultados detectados, verificou-
se que em 2013, na área Cível, houve uma queda nas conciliações obtidas na fase pré-
processual e um aumento na fase processual se comparado com 2012; já na área de Família 
houve aumento tanto na fase pré-processual quanto na área processual. Concluímos que o 
instituto da conciliação é uma forma diferente de fazer justiça, pois leva em consideração os 
aspectos pessoais de cada situação, da mesma forma que o CEJUSC tem o intuito de fazer 
com que este seja o efetivo agente harmonizador que nossa sociedade clama. 


