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JUSTIFICATIVA
A presente pesquisa objetiva demonstrar que o instituto da mediação é uma alternativa capaz de trazer às relações familiares um resultado mais
eficiente, tendo em vista que, ao contrário da lógica adversarial estabelecida pelo processo judicial, o cerne da mediação está em restabelecer o
diálogo entre os envolvidos, onde o mediador é apenas um facilitador, não tendo posição de comando.
A mediação possibilita um verdadeiro acesso à justiça, direito constitucional que não restringe à judicilização das lides, pois tem como escopo o
alcance da justiça em seu significado essencial. Conforme nos ensina Marinoni, em sua obra “Novas linhas do Processo Civil”, o acesso à justiça
não deve se limitar à participação adequada e justa no processo judicial, mas engloba todos os meios alternativos de composição de conflitos
(2000,p.28).
METODOLOGIA
A metodologia adotada busca a reunião de aportes teóricos e empíricos com o intuito de obter uma visão ampla do tema discutido. A pesquisa foi
dividida em dois estágios: o primeiro constitui-se em pesquisas bibliográficas e revisão de literatura; o segundo concentra-se na análise de dados
oficiais no qual se pretende acompanhar projetos institucionalizados nos quais os conflitos familiares foram solucionados por meio da mediação.
RESULTADOS A ALCANÇAR
Ao final do estudo, será possível analisar a possibilidade de uso da mediação como meio adequado para a solução dos conflitos que se
apresentam em um contexto familiar, tendo em vista que alcança resultados substanciais e garante o acesso à justiça em seu sentido mais amplo.
CONCLUSÕES
Observa-se que a jurisdição estatal nem sempre é eficiente para solucionar os conflitos familiares. Isso porque a família é uma instituição
jurídico-social e demanda uma atenção especial no que tange às tensões decorrentes de seus relacionamentos. Desta forma, faz-se necessária uma
solução alternativa para resolver a questão, ou seja, o instituto da mediação.
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