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RESUMO 

O presente estudo consiste em analisar a prática da mediação como forma de 
resolução de conflitos familiares de maneira pacífica, assim como suas consequências 
práticas para as partes envolvidas no litígio. Abrindo assim à possibilidade de as 
próprias partes resolverem conjuntamente o conflito, com o objetivo de reestabelecer 
diálogos entre estas chegando a um acordo que beneficie ambos os lados, não 
deixando nenhum tipo de lacuna. Analisa os aspectos históricos, o surgimento do 
conflito e suas definições. Aborda sobre a necessidade do acesso efetivo a justiça, 
investiga a mediação por meio de suas características conceitos e princípios. Faz um 
estudo da evolução da família e como a mediação auxilia na resolução de seus 
conflitos. Analisa seus pontos positivos e negativos, explanando alguns tipos de 
conflitos familiares que são ideais para a implantação da mediação familiar, para que 
tal forma de resolução de conflitos seja efetivamente aplicada. Finaliza com a 
relevância da mediação no mundo jurídico. 

Palavras-chave: Mediação. Conflitos. Família. Direito das Famílias. Solução de 
conflitos. Diálogoa. Acesso à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study consists of analyzing the practice of mediation as a way of resolving 
family conflicts in a peaceful manner, as well as its practical consequences for the 
parties involved in the dispute. Thus, opening up the possibility for the parties 
themselves to jointly resolve the conflict, with the aim of reestablishing dialogues a 
gap. It analyzes the historical aspects, the emergence of the conflict and its concepts. 
It addresses the need for an effective access to justice and investigates mediation 
through its characteristic premises and principles. It studies the evolution of the family 
and how mediation helps the resolution of their conflicts. It analyzes its positive and 
negative aspects, enlightening some types of family conflicts that can that can be 
tackled with the proper mediation technique. The work is ended with some legal 
aspects of the mediation. 
 
Conflicts. Family. Family Law. Conflict resolution. Dialogue. Access to justice 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da jurisdição, até os dias atuais, podemos verificar com o passar 

do tempo a evolução dos acessos à justiça. Percebemos que a sociedade em que 

vivemos apresenta inúmeras lides que muitas vezes só vêm a ser solucionadas 

através das vias judiciais, dessa maneira o poder judiciário se vê obrigado a se 

adaptar cada vez mais as realidades atualizadas das lides existentes, para buscar 

meios mais adequados e modernos para solucionar os conflitos. 

Desta forma, fica claro que por inúmeras vezes os conflitos que chegam até as 

vias judiciais acabam levando um significativo tempo para serem solucionados, o que 

faz com que o judiciário procure meios adequados de resolução de conflitos para 

atender as demandas de maneira mais ágil e também buscando soluções não apenas 

para aqueles embates judiciais momentâneos, mas também para uma conciliação 

definitiva entre as partes. 

Na área do Direito de família existe inúmeras questões envolvidas, além do que 

está apresentado nos autos processuais, há toda uma carga psicológica e delicada a 

ser debatida, necessitando um estudo e aplicação de um meio de solução diferenciado 

que atenda às suas necessidades. 

Essa área do Direito envolve questões muito delicadas como o relacionamento 

interpessoal, os autores como Maria Berenice (2020) e Luiz Edson Fachin (1999) 

influenciaram positivamente em inúmeros pontos da pesquisa, revelando a 

importância de um olhar além do jurídico, precisando de sensibilidade, pois está 

lidando diretamente com o sentimento das partes, o que torna a resolução do conflito 

mais profundo e delicado. 

Isto posto, a necessidade de serem aplicados os meios adequados de 

resolução de conflitos fica mais evidente, a tentativa de uma mediação nesta área do 

direito se torna indispensável, mostrando resultados mais satisfatórios e que 

abrangem de uma maneira mais eficaz as lides processuais existentes no Direito de 

família. 

Desta forma, cabendo ao mediador fazer com que as partes possam de 

maneira autônoma chegar a uma solução dos seus conflitos, buscando respostas 

mais pacíficas que não venham a desencadear maiores prejuízos às relações 

familiares existentes, principalmente os filhos menores. 



7 
 

 
 

Objetivando que mesmo depois da lide processual possa se reestruturar ou dar 

continuidade aos laços pacíficos da relação familiar, o que é importante para todos os 

componentes do grupo familiar e, principalmente, para os menores envolvidos, 

evitando que o judiciário vire palco para disputas rancorosas e ressentimentos. 

Explanado em tela por meio deste texto que existem diversas dificuldades para 

se chegar à efetivação da justiça restaurativa e cultura de paz ainda nos dias atuais, 

nesse tipo de disputa judicial; mas os meios adequados de resolução de conflitos 

estão indo pelo caminho certo, mostrando resultados e evoluindo cada dia mais. 

Ademais, a presente pesquisa tem por finalidade destacar os meios adequados 

de resolução de conflitos na figura da mediação, a justiça restaurativa e a cultura de 

paz como um método efetivo na solução dos conflitos de competência cível, 

expandindo seu potencial e reforçando seus benefícios dentro do contexto atual de 

sociedade, em especial nos processos de família 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

O presente tema aborda o caminho que o processo percorreu desde o início da 

jurisdição até os dias atuais. Destaca-se os obstáculos ao acesso à justiça, e a tentava 

de uma resolução mais branda para conflitos nas áreas familiares, tal como seu 

estudo e as soluções até então adotadas para a mitigação dessas barreiras, 

abrangendo os métodos adequados de solução de conflitos e o papel da justiça 

restaurativa e a cultura de paz. Apontando a importância, viabilizando a sua maior 

efetividade de modo a garantir ao cidadão a menor distância entre o seu direito e o 

resultado da tutela jurisdicional.  

Contribuindo para o aprimoramento da gestão jurisdicional, na área fim, e 

também auxiliando a necessidade dos jurisdicionados de uma resposta adequada e 

justa para solucionar os conflitos de interesses existentes no meio social em que 

vivem. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Geral 
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O presente tema tem por objetivo a pesquisa e a análise dos meios adequados 

de resolução de conflito dando enfoque à mediação nas varas de família, que podem 

vir a colaborar não apenas para a resolução da lide, em especifico, mas cabendo a 

um mediador fazer com que as partes por si só encontrem um meio de solucionar os 

problemas. 

 

1.2.2 Específicos 

 

Desta forma a não desencadear maiores prejuízos às relações familiares, para 

que mesmo depois dos conflitos as estruturas familiares possam vir a ser 

reconstruído, o que é importante para todos os componentes do grupo familiar e, 

principalmente, para os menores envolvidos, evitando assim que o judiciário vire palco 

para disputas rancorosas e ressentimentos, abordando o conceito e a concepção do 

tema ao longo dos anos, com destaque para sua evolução no Brasil.  

Explanando os principais obstáculos para uma efetiva justiça restaurativa e 

cultura de paz nas varas de família, tanto na área do direito processual quanto em 

causas extraprocessuais e os meios adequados para a resolução de conflito, 

estudaram-se também as perspectivas para superação desses obstáculos, de acordo 

com algumas propostas apontadas na doutrina nacional. 

1.3 VERTENTE INTERDISCIPLINAR 
 

Os meios adequados de resolução de conflitos vão além de um olhar jurídico 

sobre a lide, mas a uma conjuntura interdisciplinar onde os juízes dispõem do auxílio 

de profissionais de outras áreas do conhecimento para mediação e conciliação, 

objetivando a reintegração social entre as partes. 

O acesso à justiça é uma garantia fundamental do indivíduo estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988 (CFRB/88). Trata-se de um instrumento que possibilita 

que o indivíduo acesse o aparelho estatal para resolver uma lide. Assim, o poder 

judiciário coloca-se como um terceiro imparcial para examinar a contenda e, a partir 

de um conjunto de regras previamente estabelecidas, resolver o conflito. 

 Tradicionalmente, o exercício da jurisdição é atribuído ao Poder Judiciário que 

a partir de marcha processual assegura a aplicação hegemônica do direito na 

sociedade com o fim de promover a pacificação social. Todavia, a jurisdição pode ser 
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compreendida para além da resolução da lide e ser um instrumento que corrobora 

para uma educação social em que as partes não precisem acionar o Estado para 

resolver as contendas e a faça respeitando o direito do outro. 

 Neste sentido, os meios adequados de resolução de conflito colocam-se como 

uma possibilidade de facilitar o diálogo entre as partes resolverem suas questões. 

Inúmeros são os benefícios de uma resolução pacífica da lide, entre estes destacam-

se a celeridade resolutiva, a durabilidade solução, economia das custas processuais 

ao erário público e o estímulo ao diálogo entre as partes.  

Na medida em que o Direito busca avançar na compreensão quanto à tutela de 

direitos humanos, revela-se necessário contar com fundamentos e conhecimentos 

específicos que deem suporte e ferramentas úteis para a concretização destes 

direitos. 

O artigo 694 do Código de Processo Civil visa alcançar esta 

interdisciplinaridade ao apontar a atuação de diferentes áreas que transpassam a 

jurídica para se chegar a um objetivo comum. 

Sob um prisma próprio e com viés filosófico, a pesquisa traz o autor Marcelo 

Luiz Pezzolino (2016), que fala sobre conflitos familiares, acesso à justiça e a justiça 

restaurativa, igualmente a psicóloga Patrícia Birman (2012) que trata sobre o tema da 

pacificação social aplicada através da Justiça Restaurativa.    

Demonstrando desta maneira a importância de um olhar além do jurídico para 

uma resolução que consiga alcançar de maneira plena os conflitos familiares. 

A correta compreensão do conceito de interdisciplinaridade é primordial e 

configura o ponto de partida para o emprego adequado da norma à realidade 

encontrada em cada juízo onde será aplicada, levando em consideração que em um 

país transcontinental a realidade de uma região é absolutamente distinta das demais.  

A construção da mediação vem se configurando com bases interdisciplinares, 

constituída por uma esquipe multidisciplinar, a avaliação de profissionais de várias 

áreas da ciência fortalece a aproximação da realidade do conflito transposto o que 

vem a tornar possível acordar satisfatoriamente entre os litigantes. 

Assim, os conflitos existentes no direito de família envolvem não apenas 

questões sociais como também psicológicas, essenciais para um trabalho em 

conjunto das ciências compatíveis. 
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O trabalho em conjunto realizado psicologia, psicanálise, a sociologia, filosofia 

e assistência social propõe um trabalho dedicado e eficaz solução do conflito 

familiares. 

Observa-se desta maneira a importância da estrutura interdisciplinar para servir 

de apoio em situações de conflitos familiares, visto que apenas os profissionais da 

área jurídica não apresentam todos os conhecimentos para lidarem com esse tipo de 

conflito, devendo beneficiar-se de profissionais de outras áreas para garantir a efetiva 

resolução pretendida.  
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2 O DIREITO DE FAMÍLIA E SUA ORIGEM  

 

A palavra “família” é derivada do latim “famulus” que significa “escravo 

doméstico”, ou ainda, conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor 

(BONINI, 2009).  De forma precisa, não há um conceito que defina o que é o grupo 

familiar. Assim, pode ser entendida como mais ou menos intuitivo identificar família 

com a noção de casamento, ou seja, um conjunto de pessoas ligadas a um casal, 

unido pelo vínculo do matrimônio (DIAS, 2018).  

Todavia, a compreensão do que é família está para além de sua definição 

semântica, uma vez que, não é a compreensão etimológica da família que diz o que 

está é. Ao contrário, a forma como a família se constitui no âmbito social ao longo do 

tempo é que vai estimular a delimitação do vocábulo. Assim, é indispensável a análise 

dessa instituição ao longo do tempo. 

A origem da família encontra-se diretamente vinculada com a história da 

civilização. Surgiu de forma natural, por meio da necessidade do ser humano de criar 

relações de afeto de forma estável (LEITE, 1991). 

        De acordo com Santana (2005):  

 

O surgimento da palavra família se deu na Roma Antiga, conhecida 
em latim como “famulus”, que significava “o conjunto de empregados 
de um senhor”, isso era atribuído pelo fato de que a exploração dos 
escravos já era legalizada, ou seja, o termo família não pertencia 
somente ao casal e consequentemente a seus filhos, mas sim aos 
vários escravos que laboravam para a subsistência de seus parentes 
que se sentiam sob autoridade sobre eles (SANTANA, 2005, p. 6). 
 

            A família romana tinha uma formação caracterizada por um conjunto de 

pessoas e materiais que se encontravam sob o domínio e comando de um chefe, 

conhecido como pater famílias. Tal sociedade recebia então a denominação de família 

patriarcal, a qual reunia todos os seus integrantes em função de um culto religioso, 

com finalidades políticas e econômicas (WALD, 2004).  

          De acordo com Pereira (1991):  

 

Sob a auctoritas do pater familias, que, como anota Rui Barbosa, era 
o sacerdote, o senhor e o magistrado, estavam, portanto, os membros 
da primitiva família romana (esposa, filhos, escravos) sobre os quais 
o pater exercia os poderes espiritual e temporal, à época unificados.No 
exercício do poder temporal, o pater julgava os próprios membros da 
família, sobre os quais tinha poder de vida e de morte (jus vitae et 
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necis), agindo, em tais ocasiões, como verdadeiro magistrado. Como 
sacerdote, submetia o pater os membros da família à religião que 
elegia (PEREIRA, 1991, p. 23). 
 

Diante disto, o direito romano foi o responsável por estruturar através de 

normas, a família. Até então a família era formada apenas por meio dos costumes, 

sem nenhum tipo de regra jurídica. Dessa forma, a base da família passou a ser o 

casamento, de forma que a família só podia existir se antes acontecesse o casamento 

(LEITE, 1991). 

Com o fortalecimento e estabilização do Cristianismo como religião de Roma, 

a Igreja Católica assumiu o papel de garantira disciplina do casamento, por meio do 

sacramento. Dessa forma passou a ser função do Direito Canônico regrar o 

casamento, sendo a única fonte para o surgimento da família (CAVALCANTI, 2004). 

Ao longo da história se observa que devido aos diversos costumes sociais e 

características culturais de cada civilização, tornou-se inviável estabelecer um modelo 

de família que fosse uniforme, sendo necessário traduzi-la em conformidade com as 

transformações sociais que se estabeleceram com o passar do tempo (PEREIRA, 

1991). 

Aos poucos o Estado começou a se afastar das interferências da igreja e 

começou a disciplinar a família por meio de enfoque social, fazendo com que a família 

se deslocasse de um agente integralizador do Estado, para ser então peça 

fundamental da sociedade (CAVALCANTI, 2004). 

O Estado até então entendia que a família só podia surgir por meio do 

casamento. Os conjuntos de pessoas que se uniam sem casamento não eram 

considerados famílias, e por conta disso, não mereciam a proteção estatal.  A situação 

se modifica com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve um impacto 

relevante sobre tais concepções, por meio dos princípios constitucionais elencados 

que refletiram diretamente no Direito de Famílias (VELOSO, 2005). 

Desde então as inovações jurídicas foram variadas, sendo possível entre 

outras: a igualdade conferida aos homens e mulheres, tornando igualitária a proteção 

de ambos e se estendendo, também, aos filhos, fossem provenientes, ou não, do 

casamento ou por adoção; o divórcio, como método de dissolver o casamento civil e, 

do mesmo modo, a equiparação, no que tange aos direitos garantidos à família 

formada através do casamento, assim como à constituída pela união estável e às 

monoparentais, figuras novas do ordenamento jurídico brasileiro (LOBO, 2004). 
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Diante dos inúmeros modelos que a família desenvolveu ao longo do tempo, 

sua conceituação não poderia manter-se inerte. No próximo tópico será estudado 

como a sociedade conceituou o núcleo familiar ao longo da história. 

As evoluções das relações sociais interferem diretamente no desenvolvimento 

das relações familiares. Quer seja para reconhecer novos modelos familiares, quer 

para intervir em casos de interesses conflitantes, muitas são as transformações que 

surgem como demanda judicial. O estudo do direito de família deve começar por 

algumas noções de caráter sociológico, pois nesse ramo do direito civil, sente-se o 

quanto as normas jurídicas são moldadas e determinadas pelos conteúdos sociais 

(DANTAS, 1991). 

A família pode ser entendida como um grupo social no qual se descobre um 

laço coesivo entre seus componentes, uma consciência de unidade, outrora 

denominada “consciência dos nós” (DANTAS, 1991). Por muito tempo a acepção de 

unidade familiar estava ligada a traços genéticos e não ao desenvolvimento de uma 

relação afetiva. Conforme Ariès (1981):  

 

Isso não significava que os pais não amassem seus filhos: eles se 
ocupavam de suas crianças menos por elas mesmas, pelo apego que 
lhes tinham, do que pela contribuição que essas crianças podiam 
trazer à obra comum, ao estabelecimento da família. A família era uma 
realidade moral e social, mais do que sentimental. No caso de famílias 
muito pobres, ela não correspondia a nada além da instalação material 
do casal no seio de um meio amplo, a aldeia, a fazenda, o pátio ou a 
“casa” dos amos e dos senhores, onde esses pobres passavam mais 
tempo do que em sua própria casa (Ariès, 1981, p. 158-159). 
 

A perpetuação conceito de família baseada em traços de linhagem tinha um objetivo 

de também de tutelar a perpetuação dos bens e, até mesmo a perpetuação do poder 

em algumas localidades. Assim, Costa (1999) esclarece que: 

 

A ampliação da rede familiar dos membros consanguíneos, legítimos 
ou não, através do parentesco espiritual e moral, criou na massa de 
crias, protegidos e favorecidos, uma ética de defesa do interesse dos 
senhores. Os afilhados, compadres e agregados tinham a ilusão de 
que, defendendo o, defendiam a própria família. (COSTA, 1999, p. 42). 
 

Outra característica da ligação da família a traços biológicos é a 

supervalorização da figura do chefe da unidade familiar. Assim, construiu-se uma 

cultura em que o patriarcalismo aparece como herança rural e o Estado patrimonial 
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paulatinamente se edifica aprisionado nas teias familiares, isto é, o público permanece 

prisioneiro do âmbito privado (ALONSO, 2005). 

De forma histórica, o atual modelo familiar começa a tomar contorno com a 

implementação do modelo absolutista de governo em que há uma preocupação com 

a manutenção do poder dentro no núcleo familiar. Logo, a partir do período que 

compreende os séculos XV e XVI ocorreu o nascimento e o desenvolvimento do 

sentimento de família (ARIÈS, 1981). 

A passagem da família medieval para a moderna implicou numa lenta e 

insidiosa construção de um ‘novo sentimento de família, principalmente, houve uma 

modificação nas relações e atribuições da criança. (MELMAN, 2002). Leciona Airès 

(1981) que: 

 

Os pais não se contentavam mais em pôr filhos no mundo, em 
estabelecer apenas alguns deles, desinteressando-se dos outros. A 
moral da época lhes impunha proporcionar a todos os filhos, e não 
apenas ao mais velho, – e, no fim do século XVII, até mesmo às 
meninas – uma preparação para a vida. ” (ARIÈS, 1981, p.277). 
 

As famílias modernas correspondem a agrupamentos que há preocupações 

para além de traços de sangue, tais como: sentimento, preocupação, familiaridade, 

solidariedade entre outros. Neste sentido Dias (2020) leciona que: 

 
A família é tanto uma estrutura pública como uma relação privada, pois 
identifica o indivíduo como integrante do vínculo familiar e também 
como participe do contexto social. O direito das famílias, por dizer 
respeito a todos os cidadãos, revela-se como o recorrente da vida 
privada que mais se presta às expectativas e mais está sujeito a 
críticas de toda sorte. (DIAS, 2020, p. 32). 
 

Se outrora a relação familiar se estabelece de forma eminentemente pública 

com advento da CFBR/88 a relação família passa a ter um caráter privado. Ainda 

assim, o Estado e a Sociedade possuem o dever de zelo com a criança e 

adolescentes.  Assim, o cuidado está para além de questões morais e éticas, é, 

sobretudo, um dever entre os familiares. No próximo capítulo, será analisado a 

natureza jurídica do dever de cuidar no ordenamento jurídico pátrio. 

2.1 O DIREITO DE FAMÍLIA: UMA ABORDAGEM TEMPORAL 
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O Conceito de Família surgiu a muitos anos através do sistema patriarcal, em 

que a figura do pai aparecia no centro das relações familiares, concentrando o poder 

familiar de forma absoluta.  

Em Roma esse modelo familiar se destacou e foi predominante e por essa 

razão a figura do pater familis, detinha o controle sobre todos aqueles que faziam 

parte da estrutura familiar, desta forma, o comportamento a religião e as crenças eram 

determinadas de acordo com o que o patriarca considerava correto e seguiam. Nesta 

estrutura toda viviam subordinados ao pater familis, principalmente as mulheres, que 

naquela época não poderiam exercer nenhum tipo de papel social ou civil. 

As mudanças nas relações familiares começaram a ocorrer de maneira lenta e 

com a instauração do Império, houve algumas conquistas por parte das mulheres, que 

mesmo de maneira ainda tímida iniciaram um papel na vida social e política. Esse 

período da história também foi marcado pelo crescente do Direito Canônico, o qual 

ajudou na modificação da estrutura familiar, agora o homem não ficaria mais 

responsável por sua família de origem, podendo assim deixa-la para se casar e 

construir sua nova família. 

No período de ascensão do direito canônico ficou reconhecido o casamento 

religioso, que até hoje, é uma parte importante nos matrimônios e que segue com sua 

tradição na inicialização familiar, até então o casamento religioso era tido apenas 

como um sacramento. 

Seguindo a linha cronológica outro passo importante que veio ter nas 

modificações familiares foi o surgimento das Ordenações Filipinas, que trouxeram 

como marco a possibilidade de ocorrer casamentos na igreja e fora desta, pois, até 

então a instituição familiar estava fortemente ligada à instituição da igreja, era difícil 

pensar em casamento e conceito de família sem vincula-la diretamente com a figura 

da igreja. 

Isto posto, aconteceu um marco separatista em nosso país que também ajudou 

a modificar conceitos de família e suas relações, trazidos pela Proclamação da 

República em 1889, onde se rompia o vínculo entre Estado e Igreja, admitindo desta 

forma o casamento civil. 

A laicização do Estado transformou as normas convencionais, trazendo para 

este momento da história um considerável reflexo na formação familiar, tendo em vista 

que trouxe as mudanças nos aspectos de um pluralismo familiar que foge às 

estruturas convencionais que se tinha conhecimento até então.  
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Assevera ainda Maria Berenice Dias (2020): 

 

O distanciamento entre Estado e Igreja culminou na busca de 
referenciais outros para a mantença das estruturas convencionais. 
Sem o freio da religião, valores outros precisaram ser prestigiados, e 
a moral e a ética foram convocadas como formas de adequação do 
convívio social. Esses os paradigmas que começaram a ser invocados 
para tentar conter a evolução dos costumes. (DIAS, 2020, p. 02). 
 

 No Brasil, a família começou a ser conceituada com CC/16, embora esse 

apontasse uma visão arcaica de uma composição familiar do início do século passado, 

havia um conceito de família ainda muito limitado o qual se resumia apenas a figura 

do casamento. 

O código supracitado, ainda impedia a dissolução matrimonial e apresentava 

algumas classificações preconceituosas em relação a pessoas que se união sem o 

sacramento do casamento e os filhos havidos fora deste, na tentativa de preservar da 

família tradicional constituída pelo casamento. 

Com as evoluções que foram ocorrendo nas relações familiares os códigos 

brasileiros se viram na necessidade de acompanhar essa metamorfose, um dos 

passos mais importantes fora a criação do Estatuto da Mulher Casada Lei n° 4.1212 

de agosto de 1962 que assegurava que a mulher teria direito sobre os bens a quais 

eram frutos exclusivamente do seu trabalho. 

Desta forma, família começou a ganhar destaque nas constituições de 1934 e 

1937, que agora traziam capítulos específicos destinados a família, com objetivo de 

assegurar questões vinculadas às relações familiares, como as responsabilidades dos 

pais perante os filhos e trazendo juntamente questão sobre as dissoluções do 

casamento. 

Outro ponto crucial, para essa evolução foi a criação da instituição do divórcio 

pela Emenda Constitucional de 28 de junho de 1977, regulamentada pela lei 6.515 de 

26 de dezembro do mesmo ano, o qual retirava a indisponibilidade do rompimento do 

casamento, excluindo a ideia da família como instituição sacralizada. 

Isto posto, dando continuidade aos destaques cronológicos chegamos ao 

marco da nossa Constituição de 1988 que delimitou inúmeras questões que até então 

não eram amparadas constitucionalmente, a nova Carta Magna veio para abranger 

as transformações sociais da família brasileira, reconhecendo a igualdade dos 

cônjuges e dos filhos, classificando a família como a base da sociedade. 
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Explana Maria Berenice Dias (2020):  

 

“Instaurou a igualdade entre o homem e a mulher e esgarçou o 
conceito de família, passando a proteger de forma igualitária todos os 
seus membros. Estendeu proteção à família constituída pelo 
casamento, bem como à união estável entre o homem e a mulher e à 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que 
recebeu o nome de família monoparental. Consagrou a igualdade dos 
filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, garantindo-lhes 
os mesmos direitos e qualificações”. (DIAS, 2020, p. 36): 
 

A CFRB/88 trouxe, uma verdadeira modificação que veio para somar e tentar 

adaptar a lei aos novos moldes das famílias brasileiras. Esse documento regulamenta 

família, abrangendo em seus parágrafos maior amplitude no que tange à entidade 

familiar: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
§1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversão em casamento. 
§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 1988, 
p. 01). 
 

Desta Maneira, fica evidenciado que a evolução do direito de família está ligada 

há uma cadeia de fatos e transformações históricas, onde o direito está sempre 

buscando se adaptar com as necessidades sócias e suas transformações, já que o 

direito de família a cada dia que passa apresenta um conceito mais plural. 

2.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA  
 

Os princípios foram criados com o objetivo de orientar as relações familiares 

existentes, trazendo grandes avanços, estabelecendo eficácia as normas definidoras 

e de garantias fundamentais. 

Maria Berenice (2020) diz: 

 

Tornaram-se imprescindíveis para aproximação do ideal de Justiça, 
não dispondo exclusivamente de força supletiva. Adquiriram eficácia 
imediata e aderiram ao sistema positivo, compondo nova base 
axiológica e abandonando o estado de virtualidade a que sempre 
foram relegados. (DIAS, 2020, p. 78). 
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 Maria Berenice Dias (2020) também afirma sobre a evidência dos princípios 

constitucionais:   

 

É no direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios 
eleitos pela Constituição Federal, que consagrou como fundamentais 
valores sociais dominantes. Os princípios que regem o direito de 
família não podem distanciar-se da atual concepção de família, dentro 
de sua feição desdobrada em múltiplas facetas (DIAS, 2020, p. 61): 
 

Não se sabe exatamente quantos princípios abordam o tema do Direito de 

família, mas levam em conta as formatações para que as aplicabilidades das normas 

sejam realizadas de forma que se encaixem melhor na realidade. 

Procurando adaptar-se à constante evolução social aos costumes, bem como 

mudanças legislativas decorrentes do final do século passado, o CC/02, incidiu em 

suas atualizações e regulamentações, importantes aspectos do direito de família, 

norteados pelas normas constitucionais e seus princípios. (GONÇALVES, 2015, p. 

22). 

Estes princípios, que devem nortear as diversas situações que envolvam 

relações e conflitos familiares, sendo o fio condutor da hermenêutica jurídica.  

Paulo Lôbo (2011) reflete sobre o assunto: 

 
 Após séculos de tratamento assimétrico, o direito evoluiu, mas muito 
há de se percorrer para que se converta em prática social constante, 
consolidando a comunhão de vida, de amor e de afeto, no plano da 
efetivação desses princípios e da responsabilidade, que presidem as 
relações de família em na sociedade hodierna (LOBO, 2011, p. 60). 
 

Conforme o que está sendo aludido, são os princípios que norteiam o direito, 

em todas as suas áreas e por consequência também o direito de família, que estão 

diretamente vinculados aos princípios abaixo mencionados.  

 

 

2.2.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Isto posto, mesmo sabendo que não se encontra nenhum tipo de hierarquia 

entre os princípios existentes, alguns autores afirmam que o princípio da dignidade 

humana está no topo das relações democráticas de direito. 
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Esse princípio ganha destaque como um direito fundamental do artigo 1º, inciso 

III, da CFRB/88, ficando bastante claro seu valor no qual determina o respeito 

fundamental a todos os Seres Humanos. 

Gagliano e Pamplona Filho (2012), sobre o princípio da dignidade humana 

refletem que: 

 

Princípio solar em nosso ordenamento, a sua definição é missão das 
mais árduas, muito embora arrisquemo-nos a dizer que a noção 
jurídica de dignidade traduz um valor fundamental de respeito à 
existência humana, segundo as suas possibilidades e expectativas, 
patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à 
busca da felicidade. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 75). 
 

Mais do que apenas nortear normas constitucionais, tal princípio está ligado à 

sobrevivência digna que todo ser humano tem direito para viver de forma integra e 

livre. 

A CFRB/88, em seu artigo 227, explana da seguinte maneira: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (BRASIL, 1988, p. 01). 
 

Sendo considerado o mais universal de todos os princípios, o princípio 

supracitado acaba se tornando uma forma de conexão para os demais, e é de suma 

importância principalmente no direito de família, cuja relações são fadadas por 

desigualdades e falta de isonomia, onde se é retirado da parte mais vulnerável a 

dignidade em todos os sentidos. 

Gonçalves (2020) expõe em sua obra a ideia compartilhada por demais 

estudiosos como sendo este princípio supracitado o responsável por solidificar a base 

familiar "pois, o princípio do respeito da dignidade da pessoa humana constitui assim, 

base da comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realizações de 

todos os seus membros, principalmente da criança e do adolescente" (2020, p. 23). 

Paulo Lôbo (2011) dispõe do seguinte modo:   

 

Dessa forma, os valores coletivos de família e os pessoais de cada 
membro devem buscar permanentemente equilíbrio, “em clima de 
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felicidade, amor e compreensão”. Consumaram-se na ordem jurídica 
as condições e possibilidades para que as pessoas, no âmbito das 
relações familiares, realizem e respeitem reciprocamente suas 
dignidades como pais, filhos cônjuges, companheiros, parentes, 
crianças, idosos, ainda que a dura realidade da vida nem sempre 
corresponda a esse desiderato. (LOBO, 2011, p. 62). 

 

O princípio da Dignidade Humana garante a todas as partes um 

reconhecimento e tratamento igualitário, principalmente as crianças e adolescentes. 

Tal princípio veio para transformar positivamente o ordenamento jurídico brasileiro, 

para a defesa de todo e qualquer ser humano. 

 

2.2.2 O Princípio da Liberdade, da Igualdade e do Respeito às Diferenças 

 

 Quando tratamos de princípio da liberdade, dentro da área de Direito de família, 

ele está diretamente associado à liberdade das relações familiares e das suas 

construções e extinções. 

 Tal princípio tem que estar alinhado com o princípio da igualdade, pois só 

haverá como desfrutar plenamente da liberdade se todos que são pertencentes ao 

núcleo familiar estejam tendo os seus direitos CFRB/88 dispõe: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: VI é inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias (BRASIL, 1988, p. 01). 
 

De acordo com Dias (2020, p. 46): a constituição, ao instaurar o regime 

democrático, revelou enorme preocupação em banir discriminações de qualquer 

ordem, deferindo a igualdade e à liberdade especial atenção no âmbito familiar.  

De forma que deixa claro que todas as pessoas pertencentes a grupos 

familiares deverão ser tratadas de tal forma que todos seus direitos estejam 

resguardados e assim poderão exercer de forma plena a sua liberdade, tendo direito 

em escolher a melhor forma para constituição da sua família. 

O Código Civil de 2002 (CC/02) demonstra a liberdade que vem sendo 

alcançada: 
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Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, 
estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. § 2o É 
admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial 
em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência 
das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. (BRASIL, 
2002, p. 01). 
 

As normas que regulamentavam o direito de família anteriormente eram muito 

rígidas e tradicionais, não dando espaço para que as pessoas pudessem organizar 

seu núcleo familiar de forma livre, tendo sempre que estar em alinhamento com o 

modelo patriarcal. 

Paulo Lôbo (2011) fala sobre a liberdade alcançada que permite agora através 

do CC/02 na constituição das famílias: 

 

 (...) à livre aquisição e administração do patrimônio familiar; ao livre 
planejamento familiar; à livre definição dos modelos educacionais, dos 
valores culturais e religiosos; à livre formação dos filhos, desde que 
respeitada suas dignidades como pessoas humanas; à liberdade de 
agir, assentada no respeito à integridade física, mental e moral. 
(LOBO, 2011, p. 69). 
 

Assim o princípio permite que as partes construam seu casamento ou a sua 

união estável, deixando que elas tenham liberdade para terminá-las quando acharem 

necessário, sem nenhum tipo de interferência do Estado. 

O conceito de justiça está diretamente ligado ao princípio da liberdade, 

reconhecendo seu direito e sendo implantado para todos. 

Sobre o casamento o princípio da liberdade reforça a ideia de que o casal é 

livre para escolher a composição do seu núcleo familiar. 

O princípio da igualdade deverá estar inserido dentro do contexto de isonomia, 

uma proteção igualitária que poderá alcançar a todos sem distinções, estando ligado 

diretamente a ideia de justiça, não podendo ocorrer tratamento jurídico desigual, na 

forma da lei, entre os membros da família.  

Maria Berenice Dias (2020) expõe a importância da igualdade dentro das 

relações familiares: 

O desafio é considerar as saudáveis e naturais diferenças entre 
homens e mulheres dentro do princípio da igualdade. Já se encontra 
superado o entendimento de que a forma de implementar a igualdade 
é conceder a mulher o tratamento diferenciado que os homens sempre 
desfrutam. O modelo não é masculino, e é preciso reconhecer as 
diferenças, sob pena de ocorrer a eliminação das características 
femininas. Em nome do princípio da igualdade, é necessário 
reconhecer direitos a quem a lei ignora. Preconceitos e posturas 
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discriminatórias, que tornam silenciosos os legisladores, não podem 
levar também o juiz a se calar. Imperioso que, em nome da isonomia, 
ele reconheça direitos às situações merecedoras de proteção (DIAS, 
2020, p. 62). 

 

 Fica evidente que nas relações familiares deverá prevalecer a isonomia entre 

seus membros, principalmente quando se fala em resolução de conflitos, todos 

deverão ter vez para expor seus pontos de vista, e chegarem a um denominador 

comum que alcance todos os seus anseios.  

 Uma grande inovação trazida pela Constituição em Vigência foi a não distinção 

entre os filhos, sejam eles provindos do casamento civil ou não.  

A CFRB/88, fala no artigo 227 § 6º:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, 1988, p. 01). 
 

Os direitos dos filhos que foram concebidos fora do casamento vieram a ser 

reconhecidos e assegurados de maneira plena através da Constituição de 1988, que 

veio para colocar um ponto final em uma das maiores desigualdades dentro dos 

núcleos familiares, que era a falta de reconhecimento dos plenos direitos dos filhos 

não sanguíneos e havidos fora do casamento. 

Os princípios da liberdade e igualde vieram para renovar a ideia de uma justiça 

plena e com isonomia para todos, não havendo diferenças na convivência familiar, 

quanto ao respeito, a dignidade e a igualdade entre os membros familiares. 

 

 

2.2.3 Princípio da Solidariedade e Princípio da Afetividade 

  

O princípio da solidariedade familiar está ligado aos vínculos familiares, que não 

terminam quando ocorre à desconstituição do núcleo familiar, é o que a mediação 

busca alcançar no seu procedimento, a volta da estabilização desse princípio cuja 
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importância é crucial mesmo após a dissolução do casamento, principalmente quando 

envolve filhos menores. 

 Esse princípio carrega dois aspectos diferenciados, um que diz respeito a 

relação entre os membros do grupo familiar e os conflitos existentes dentro destes e 

outro aspecto que se refere à solidariedade que deverá existir entre o grupo familiar e 

a sociedade. 

Paulo Lôbo (2011) explica que: 

 

A solidariedade, como categoria ética e moral que se projetou para o 
mundo jurídico, significa um vínculo de sentimento racionalmente 
guiado, limitando e autodeterminando que compele à oferta de ajuda, 
apoiando-se em uma mínima simultaneidade de certos interesses e 
objetivos, de forma a manter a diferença entre os parceiros na 
solidariedade (LOBO, 2011 p. 62). 
 

 Isto posto, a solidariedade gera um amparo assistencial moral e material de 

forma igualitária sobre todos os membros da família, dando a cada um a 

responsabilidade em manter os vínculos familiares de forma harmônica, como 

também no estado e na sociedade. 

 O principal eixo para o sucesso de tal princípio é a evolução e a modernização 

no conceito de família, o princípio da afetividade esta enumerado na CFRB/88, nos 

artigos: 226 §4º, 227, caput, § 5º e § 6º, que prevê a família composta por seus 

ascendentes e filhos adotivos, sendo ela protegida como as outras formas de família; 

o direito a convivência familiar; a adoção como escolha afetiva; e a igualdade absoluta 

dos filhos, adotivos e biológicos. 

 Para Maria Berenice Dias (2020): 

 

A família e o casamento adquiriram um novo perfil, voltados muito 
mais a realizar os interesses afetivos e existenciais de seus 
integrantes. Esta é a concepção eudemonistada família, que progride 
à medida que regride ao seu aspecto instrumental. A comunhão do 
afeto é incompatível com o modelo único, matrimonializado, da família. 
Por isso, a afetividade entrou nas cogitações dos juristas, buscando 
explicar as relações familiares contemporâneas. (DIAS, 2020 p. 67) 
 

O princípio da afetividade veio para ampliar o núcleo familiar para além das 

relações sanguíneas, se adequando as mutações que tentam acompanhar as atuais 

demandas da sociedade brasileira, onde a justiça tem entendimento e decisões cada 
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vez mais ligadas as relações afetivas que possuem um papel protagonista, sendo a 

característica dominante da família contemporânea. 

Fica constatado que a CFRB/88 possui com conceito jurídico aberto sobre a 

composição familiar, protegendo-as pela tutela jurídica, já que ela é a instituição com 

maior importância para a formação do cidadão. 

2.3 A INSTITUIÇÃO FAMILIAR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

 
2.3.1 A família do Código Civil de 1916 

 

O Código Civil de 1916 (CC/16) trazia consigo a ideia de uma família tradicional 

para os padrões da época, fortemente patriarcal, carregando consigo traços do Direito 

germânico e canônico.  Desta forma o CC/16 acompanhava uma sociedade 

conservadora e matrimonializada a qual só considera e existência instituição familiar 

a partir do casamento. 

A primeira Legislação Nacional que trouxe em sua letra de lei de forma mais 

abrangente a classificação de família e o casamento civil foi o CC/16, com a ressalva 

que ainda não era permitido o divórcio nessa época. 

Sobre o assunto, ensina Washington de Barros Monteiro (2001): 

 

No estudo de instituição matrimonial a primeira questão com que 
defrontamos é relativa à sua natureza jurídica. A concepção clássica, 
também chamada individualista, depara no casamento uma relação 
puramente contratual, estabelecida por acordo entre cônjuges. 
Consoante essa concepção, acolhida outrora pela escola do direito 
natural, esposada pelo Código Napoleão, casamento é um contrato 
civil, a que se aplicam regras comuns a todos os contratos; o 
consentimento dos contratantes é o elemento essencial e irredutível 
de sua existência (MONTEIRO, 2001 p. P. 11-12).    
 

 O conceito de família era oriundo apenas do casamento civil, designam-se, por 

família, somente os cônjuges e a respectiva progênie, restringindo assim seu conceito, 

o qual estava mais preocupado em satisfazer padrões e opiniões exteriores do que 

colocar em evidência laços afetivos. 

 Assim com uma estreita visão social devido a época do código 1916 trazia 

como única forma de construção familiar aquela através do casamento civil, deixando 
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de forma desabonadora aquelas que se uniam sem casamento, e os filhos tidos fora 

deste. 

 De acordo com Costa (1999) descreve que:  

 

Mesmo tendo presente algumas prerrogativas legais que dissolveram 
a pressão patriarcal no casamento, notamos que a pressão do meio, 
território, da classe, profissão, religião, do nível de instrução e até 
mesmo da ideologia política interfere na realização do mesmo 
(COSTA, 1999, p. 11). 
 

 Esse tipo de modelo familiar patriarcal consiste, como o próprio nome indica, 

em uma família cuja figura central é o pai, que se torna o chef e administrador de todo 

a economia e influência social que a família exerce. 

 É um modelo familiar que começou a se formar no Brasil desde os primeiros 

séculos, onde todos os integrantes da família eram totalmente submissos a vontade 

do pai que era o chef, os filhos e a esposa estavam sempre a merecer das vontades 

e decisões do mesmo. 

 Se tornou então além de um sistema familiar social, também um sistema 

político e jurídico, já que naquela época a assistência do Estado não era suficiente 

para atender a todos de forma plena, assim o chefe de família tomou para si a 

responsabilidade por tais funções. 

 Desta forma Gomes (2007) expõe:  

 

Ocorreram transformações e incorporações, de novos valores que 
dominaram a família brasileira, e essa evolução surgiu com a 
Revolução Industrial, as mulheres deixavam suas casas e afazeres 
domésticos para trabalhar em fábricas, que necessitavam de mão-de-
obra, não sendo mais o homem o único provedor dos sustentos 
familiares. A estrutura se modificou, agora o foco são as relações 
afetivas e não mais as patrimoniais, descentralizando a figura do 
chefe, que era o único provedor do lar, se tornando igualitária e sem 
distinção entre os membros familiares (GOMES, 2007 p. 62). 

 

O CC/16, não possuía uma definição completa do que seria a instituição 

familiar, seu reconhecimento estava ligado estreitamente a união através do 

casamento Civil, não havendo nenhum tipo de menção em relação ao casamento 

religioso o art. 229, trazia in verbis: “criando a família legítima, o casamento legitima 

os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos”. 
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O Código supracitado também trazia a obrigatoriedade daqueles menores de 

21 anos do consentimento dos pais para poderem se casar, já que esta era a maior 

idade na época. 

Em relação aos filhos outro ponto relevante em destacar era a diferenciação 

entre os filhos legítimos e os tido fora do casamento, bem como também os de sangue 

e os adotivos.  

 É incontestável que a família passou por inúmeras modificações durante todos 

esses anos, apresentando uma evolução histórica, que veio desde patriarcalismo até 

a mais nova configuração da família contemporânea, existindo uma evolução que 

passou de apenas uma composição social defina por laços sanguíneos para a 

importância dos laços afetivos, buscou-se uma desconstrução do modelo patriarcal e 

hierárquico, podendo assim dar as pessoas maior autonomia e igualdade.  

Desta maneira acorreu a inserção de novas fontes de direito, acontecendo a 

desconcentração no Direito Privado, que agora tinha como foco principal atender as 

necessidades do indivíduo que veio a refletir nas legislações futuras. 

Diante disto depois de uma regulamentação baseada em um modelo de família 

patriarcal e conservador, houve a necessidade de proteção da família de uma forma 

geral, vindo agora a existir a família constitucionalizada vindo a analisar os interesses 

pessoais de cada ser humano com suas especificidades. 

 

2.3.2 A família Contemporânea  

 

 O contexto histórico da evolução familiar, mostra que a família brasileira passou 

por diversas modificações desde seu reconhecimento legal, vimos que na atualidade 

surgiram novas configurações familiares. 

 O modelo tradicional e patriarcal foi deixado para trás, não possuindo mais 

papel fundamental na classificação familiar, sabemos que a evolução social e familiar 

acontece de tempos em tempos e assim novas formas de se constituir o núcleo 

familiar vão tomando formas, hoje podemos classifica-las de maneira bem mais 

abrangente, sejam elas monoparentais ou homoafetivas, dentre outras. 

 Luiz Edson Fachin (1999) aponta:  

A concepção eudemonista da família: não é mais o indivíduo que 
existe para a família e para o casamento, mas a família e o casamento 
existem para o desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração 
à felicidade (FACHIN, 1999, p. 291). 
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 Sobre a composição familiar o que se nota é que a mesma vem sofrendo 

mutações e está sendo recriada, desta forma o princípio da afetividade vem ganhando 

espaço e tendo um valor maior do que aspecto patrimonial, a família agora está ligada 

pelos laços afetivos que a compõe não por uma moldura imposta pela sociedade. 

 Isto posto, classifica Leticia Ferrarini (2010, p. 79) que o direito age como 

“instrumento da tutela social e não como um fim em si mesmo, não há lugar, numa 

sociedade que cada vez mais se transforma, para um conceito único e estagnado de 

família”. 

 O CC/02 veio para inovar, trazendo um olhar atualizado sobre a entidade 

familiar, já o código de 1916 estava de acordo com as regulamentações e realidade 

da época, onde não se falava em união estável ou qualquer outro tipo de composição 

familiar diversa da patriarcal. 

 O Código em vigência também trouxe à tona modificações sobre a união total 

como regra para o casamento civil vindo a adotar o regime de participação final nos 

aquestos.  

Venosa (2009, p. 17) diz que não ousou, porém, o CC/02 abandonar arraigados 

princípios clássicos da família patriarcal, para compreender os novos fenômenos da 

família contemporânea. 

Apoiado nas modificações que já eram trazidas na CRFB/88, o CC/02 

acompanhou a modernização da letra de lei em relação aos núcleos familiares, 

trazendo poucas inovações se comparadas a Carta Magna, já que a mesma foi 

responsável por causar maiores impactos em relação ao tema. 

Contudo o CC/02 trouxe consigo algumas peculiaridades como a decisão sobre 

o regime de bens adotados pelos cônjuges, que agora não estarão mais vinculados 

ao casamento mais sim a vontade das partes. 

Fica claro que aconteceram diversas modificações na composição familiar, e 

no papel singular que os laços afetivos compreendem atualmente, mas ainda pode 

ser notado a existência de traços do antigo modelo patriarcal. 

Desta forma Paulino Conrado Rosa (2013) aponta que: 

 

Família é uma entidade histórica, ancestral, interligada com os rumos 
e desvios da história, mutável na exata medida em que mudam as 
estruturas e a arquitetura da própria história através dos tempos; a 
história da família se confunde com a história da própria humanidade”. 
No descortinar do novo século, vive-se um momento de profunda 
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mutação antropológica e sociológica decorrente dos constantes 
avanços da tecnologia, em especial da revolução operada na 
comunicação (ROSA, 2013, p. 94-95). 
 

 Desta forma, mostra-se que apesar das mudanças características existentes e 

de suma importância para a evolução dos vínculos familiares, a célula básica da 

família formado por pai, mãe e filhos (a família nuclear) ainda se encontra de forma 

bastante presente na sociedade urbana atual. 

 A família atual e contemporânea apesar de muitas vezes ter a estrutura e traços 

parecidos com aquela trazida pelo CC/16, difere da formulação antiga com base em 

suas finalidades, papel dos pais, e sua composição. 

 A família contemporânea reflete os princípios basilares da liberdade, igualdade, 

solidariedade e afetividade, sendo protegida pela letra de lei em relação a qualquer 

ameaça que venha a feri-la de acordo com o artigo XXXV CFRB/88, não importando 

qual seja sua configuração, esta estará sobre proteção do Estado. 

 Nessa perspectiva Maria Berenice (2020) indaga: 

 

É necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais 
diversos arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento que 
permite enlaçar no conceito de entidade familiar todos os 
relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, 
independentemente de sua conformação. O desafio dos dias de hoje 
é achar o toque identificador das estruturas interpessoais que autorize 
nominá-las como família. Esse referencial só pode ser identificado no 
vinculo que une seus integrantes. É o envolvimento emocional que 
leva a subtrair um relacionamento do âmbito do direito obrigacional – 
cujo núcleo é a vontade – para inseri-lo no direito das famílias, que 
tem como elemento estruturante o sentimento do amor que funde as 
almas e confunde patrimônios, gera responsabilidades e 
comprometimentos mútuos (DIAS, 2020 p. 43) 

 

 O Direito de Família Brasileiro é um dos mais atualizados no mundo, o qual 

tenta acompanhar o novo perfil da família brasileira, dando destaque para a 

afetividade. 

 A legislação brasileira não se vale mais apenas de um modelo familiar, mas sim 

de diversos, sendo todos estes resguardados pela CFRB/88 e o CC/02. 

 De acordo com o art. 226 da  CFRB/88 a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. Toda e qualquer forma de união será resguardada pela 

letra de lei. 

 Maria Berenice Dias (2020) aponta que: 
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Despontam novos modelos de família, mais igualitárias nas relações 
de sexo e idade, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus 
componentes, menos sujeitas às regras e mais ao desejo (DIAS, 2020 
p. 40). 
 

 Desta forma os laços de parentescos tidos isoladamente não significam e 

asseguram uma composição familiar, mas sim os laços afetivos que os unem, a árvore 

genealógica humana possui mais galhos e estes estão cada vez mais intrincados. 

 Isto posto, a família se refugia dos entendimentos institucionais existentes e 

prioriza totalmente cada membro do núcleo familiar e a dignidade da pessoa 

humana. 

 A diversidade é uma característica presente na sociedade contemporânea, 

onde as famílias ganharam espaço e se tornaram pontes de ligações entre diversas 

raças e etnias, os papeis antes definidos para homens e mulheres já não se 

encaixam mais, as funções não são mais definidas por gêneros. 

 Atualmente pode-se observar que mesmo naquelas famílias que seguem o 

modelo nuclear existe uma diversificação nas atividades exercidas, pais que cuidam 

dos filhos em casa e mães que trabalham fora. 

 Nas palavras de Carlos Alberto Dabus Maluf (2011): 

 

Em consonância com o momento histórico vigente, vemos que a atual 
Constituição brasileira protege a supremacia da dignidade da pessoa 
humana (art.1º, III); a liberdade, a igualdade (arts. 5º e 3º, IV), visa 
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação, valorizando o ser 
humano como sujeito de direito e visando outorgarlhe, de forma mais 
ampla, a inserção e o respeito à cidadania. Em suma, a afetividade 
singrou os mares do reconhecimento formal, funcionando como 
cimento basilar para formação familiar e parental na atualidade 
(MALUF, 2011 p. 62) 
 

 O conceito de família que encontramos atualmente é muito amplo, e vai se 

modificando de acordo com as necessidades sociais. As pessoas constituem novos 

moldes familiares, usando de seus sentimentos como fonte principal, deixando de lado 

estereótipos passados. 

 A CFRB/88 iniciou a desconstrução do poder patriarcal trazido pelo Código de 

1916, trazendo outras manifestações de entidades familiares, a evolução remodelou 

os vínculos parentais e conjugais. 

 O reconhecimento da família informal foi o reflexo da evolução, não se 

localizando mais as margens da sociedade, e o concubinato passou a ser reconhecido 
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como união estável, gerando o pluralismo familiar que hoje pode ser reconhecido e 

protegido na sociedade brasileira atual. 

 Desta maneira todas as formas de composições familiares serão validas e 

relevantes para construção da felicidade, e o vínculo existente entre os membros da 

família irá sempre permanecer, mesmo que ocorra a separação entre os cônjuges. 

 A família só tomará uma nova forma, ou outra maneira de se relacionar, sendo 

o vínculo permanente, por isso é tão relevante o papel da mediação, pois a mesma 

procura reestabelecer o diálogo entre os membros da família para que o rompimento 

do casamento não venha a afetar principalmente os filhos, que deverão crescer em 

um ambiente harmônico e saudável, não havendo prejuízos para a seu 

desenvolvimento. 

A conclusão que se chega é que o importante é a proteção da entidade familiar 

não à maneira com que está se configura, não podendo ocorrer desigualdade ou 

preferência de proteção por determinada composição de núcleo familiar. 

Fachin (1999) disserta sobre:  

 

Uma travessia que compreende a família e a filiação em novas 
definições. A família é um “construído”. Uma caminhada que destoa 
da visão clássica sobre a filiação fora do casamento, em especial pela 
atuação direta e plena do princípio da igualdade. Na superação da 
“grande família”, passando pela “família nuclear”, o tempo 
eudemonista anuncia o estatuto unitário da filiação e a família plural, 
“pós-nuclear”, do que é exemplo a família monoparental (FACHIN, 
1999. p. 307)   

 

Os dias atuais podem ser caracterizados como o momento em que a letra de 

lei está levando em consideração principalmente os laços afetivos, e está sempre se 

atualizando na tentativa de acompanhar as modificações que a sociedade sofre, 

tentando alcançar as perspectivas pessoais e da sociedade. 

Conrado Paulino Rosa (2013) diz que: 

 

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações 
interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para, ao fim e ao 
cabo, dar sentido e dignidade à existência humana. Aliás, o que seria 
de nossa vivência sem esse sentimento? (ROSA, 2013, p. 103) 
 

A afetividade é o pronto principal parar uma construção saudável familiar e 

social, sendo este utilizado para principal construção da família contemporânea. 

Paulino Rosa (2013) fala:  
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Não é possível pensar na entidade familiar sem a presença do afeto, 
uma vez que as relações que se desenvolvem no seio da família estão 
embasadas em amor cuidados, carinho e respeito (ROSA, 2013, p. 
103) 
 

Com o surgimento de novos desenhos familiares surgem com estes outros tipos 

de conflitos, o que é natural quando laços afetivos entre pessoas ocorrem, conflitos 

estes que são carregados de sentimentos, tendo em vista isto a legislação também 

deverá procurar uma melhor forma de moldar e solucionar tais conflitos, no qual 

deixem ambas as partes amparadas. 

Desta maneira surge então o papel da mediação, que visa a solução dos 

conflitos sem o prejuízo das partes, mantendo o diálogo e os laços existentes para 

que não ocasione a destruição do ambiente familiar.  
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3 O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL 

3.1 BREVE ACEPÇÃO SOBRE JUSTIÇA 
 

 A aproximação entre Direito e Justiça sempre foi algo muito discutido tanto no 

senso comum, como na própria construção do conhecimento cientifico. Nader (2012) 

salienta que a concepção de justiça para o Direito não é idêntica para os jurista-

filósofos em geral. O primeiro tende a situar a justiça como a causa final do Direito.  

 Outro aspecto relevante é que a própria noção inerente ao vocábulo justiça se 

modifica ao longo da história devido às novas interpretações que um léxico adquire 

no contexto sócio temporal. Assim sendo, a noção de concepção de justiça para os 

romanos não pode ser equiparada ou usada como analógica ao contexto atual. 

 Além da questão dogmática sobre a própria construção do sentido da palavra 

justiça, há outro aspecto de extrema relevância para o entendimento do caso.  O que 

se percebe, ao analisar é que há confronto de princípios fundamentais, fazendo com 

que cada uma das decisões tomadas venha a gerar a aparente violação a outro direito 

que também é fundamental. 

 Não cabe ao ordenamento jurídico medir os qualificadores de justiça como 

atribuições abstratas ligadas a dor e ao prazer. A noção de justiça é inata, dada sua 

própria estrutura formal de estabelecimento, ou seja, a competência do legislador e 

seu cumprimento. 

 Justiça para Nader (2012) está ligada ao cumprimento da norma no sentido que 

confere segurança e, que por sua vez, têm na norma material os valores morais já 

condicionados previamente. Os critérios de normatização da conduta não podem ser 

vistos apenas de forma individual, uma vez que comprometem toda uma estrutura. 

Ser sujeito de direito é figurar antes de tudo em uma relação que já fora previamente 

estabelecida e normatizada. 

Ademais, o autor lembra que a Nader (2012) que critério de justiça pode estar 

ligado as questões de distribuição, mas sim da validade da posse patrimonial. Não 

cabendo ao Estado o papel da distribuição e, sim, garantir que todos tenham acesso 

aos bens e; que assim, não seja violado. 

Diante da multiplicidade de conflitos inerentes à sociedade, houve a 

necessidade da criação de critérios para que os conflitos fossem distribuídos de forma 

uniforme e impessoal aos juízes a fim de que a jurisdição pudesse atuar com maior 
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efetividade e imparcialidade, como também propiciar ao jurisdicionado um acesso 

mais célere e efetivo à jurisdição. Em razão disto, foi criado um critério de distribuição 

entre os diversos juízes, que é a competência (SCHIAVI, 2012) 

 Sendo o acesso à justiça uma garantia fundamental, o ordenamento jurídico 

pátrio vai estabelecer os meios e instrumentos para que esse acesso ocorra. Para 

tanto, estabelecerá o conceito de organização judiciária estabelecido na competência 

da matéria em questão.  

3.2 ACESSO À JUSTIÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 
 

A CFRB/88 assim como a doutrina vigente sempre apresentou a preocupação 

em resguardar o direito ao acesso à justiça, ao longo de todo o corpo da nossa 

constituição, na qual podemos identificar previsões que buscam viabilizar este direito, 

de uma maneira em que possa garantir a real efetividade do mesmo. 

A principal previsão legal a qual podemos mencionar em nossa legislação é a 

do inciso XXXV, do art. 5º, que segundo o enunciado “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito” ao decorrer de todo o artigo 

supramencionado podemos identificar incisos que também tratam do efetivo acesso 

à justiça, dos quais podemos explanar:  

 

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; LV – Aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ele inerentes; 
LXXIV – O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos. LXXVIII – a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
(BRASIL, 1988, p. 01). 
 

Desta maneira, podemos observar que o acesso à justiça é tanto uma garantia 

fundamental como também um direito inerente de todo o cidadão. O magistrado 

Ricardo Nicoli (2016) explana:  

 

Como direito, por estar previsto na constituição, dentre outros, o direito 
de pleitear a tutela jurisdicional, de assistência jurídica aos 
necessitados, do devido processo legal, da duração razoável do 
processo, etc. Como garantia, para assegurar a fruição desses direitos 
(e dos princípios fundamentais) por meio de uma prestação 
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jurisdicional acessível a todos, adequada, com o tempo hábil e eficaz. 
(NICOLI, 2016, p. 18). 
 

Além de ser identificado como um direito e garantia fundamental, é de suma 

importância destacar que quando pensamos em acesso à justiça este direito também 

se caracteriza um direito humano. A partir do acesso à justiça podemos efetivar todos 

os outros demais direitos, por isso podemos considera-lo como um direito básico, pois 

os Órgãos jurisdicionais e os procedimentos, devem, acima de tudo resguardar a 

dignidade da pessoa humana. 

 

CAPPELLETTI (1988) explana: 

 

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, 
mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema 
jurídico - o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus 
direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 
Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, 
ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.08). 
 

Existe uma real necessidade na ampliação no acesso à justiça, uma verdadeira 

urgência, apontando as medidas de informação necessária para que se tenha noção 

da percepção das lesões que estão vindo a atingir parte das comunidades mais 

vulneráveis. 

A partir disto, somente com a percepção da lesão pode surgir então um litígio, 

o que acontece quando a reclamação da lesão não é alcançada e o lesado decide 

contrapor-se, neste momento cabe inserir o estudo dos meios adequados de 

resolução de conflitos como forma de ampliação do acesso à justiça. 

Atualmente, poderíamos explanar como um dos principais problemas 

encontrados para o acesso à justiça de forma mais eficaz é a efetividade dos direitos 

que já são assegurados para os cidadãos, não bastando apenas assegurar de forma 

material os meios para que o cidadão tenha acesso à justiça, mas sim também os 

meios para que a justiça seja feita de maneira efetiva. 

José Roberto dos Santos Bedaque (2007) aponta: 

 

Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores 
segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado 
pelo direito material. Pretende aprimorar o instrumento estatal 
destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa 
ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente 
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para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade 
de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do 
mínimo de segurança, valor também essencial ao processo justo. 
(BEDAQUE, 2007, p. 49-50). 
 

Isto em tela posto, o que fica claro é que para se atingir um acesso à justiça de 

uma forma mais efetiva, é que será primordial a existência de: um equilíbrio entre o 

devido processo legal, as garantias fundamentais do direito de defesa e a celeridade 

processual. 

Desta forma, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) traz em seus artigos 

a preocupação com a efetividade do processo, ressaltando a importância do acesso 

à justiça. 

 Deixando claro que com a evolução da sociedade e o crescimento de lides 

para serem solucionadas perante o judiciário, há um aumento dos conflitos e com isso 

uma dificuldade maior no acesso à justiça, necessitando de um maior número de 

mecanismos para dar efetividade à tutela aos cidadãos, trazendo à tona a importância 

dos meios adequados de resolução de conflitos. 

3.3 PROCESSO JUDICIAL  
  

O Processo Jurídico é um termo que admite uma gama de significados dentro 

da concepção do Direito enquanto um ordenamento jurídico composto por ramos 

interligados e correlacionados. Nascendo para a solução de um caso, é composto por 

diversos atos jurídicos que, por sua vez, implica em várias relações jurídicas entre os 

vários sujeitos que o compõe. 

 Neste sentido, pode-se entender, e para fins de consecução deste estudo, que 

o processo de execução como uma espécie de ato jurídico que conforme Didier (2015) 

é uma das etapas de um conjunto organizado de atos para a produção de um ato final 

e que é regulado por normas e princípios de Direito. 

  A definição do instituto Processo de Execução não possui vasta delimitação 

dentre a doutrina jurídica, sendo por vezes, confundido com seus princípios 

norteadores, ou seja, uma concepção errônea entre forma e conteúdo que ocasiona 

uma escassez de descrição desta etapa jurídica em sua noção ontológica. Assim 

sendo, tem-se a delimitação a partir da noção da tutela de execução que conforme, 

Abelha (2015): 
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Há diferentes tipos de tutela jurisdicional ofertados pelo ordenamento 
jurídico para debelar crises jurídicas da sociedade (conflitos de 
interesses), vê-se que o modelo processual dialético destinado a 
revelar (formular) a norma jurídica concreta muito se distingue daquele 
outro em que a função jurisdicional precípua é tornar real e eficaz no 
mundo dos fatos o direito declarado no processo de conhecimento. 
Essa modalidade de tutela jurisdicional, conhecida como “tutela 
executiva”, está diretamente relacionada – e quase sempre restrita – 
às crises de cooperação, quando a atuação da norma concreta se faz 
mediante a realização de sanções que incidem sobre o mundo dos 
fatos, com ou sem a colaboração do vencido que, até então, recusou-
se a cooperar cumprindo o dever ou obrigação representados no título 
executivo (ABELHA, 2015, p. 20). 
 

 Logo, além da delimitação com os vínculos processuais, tem-se que o processo 

de execução pode ser entendido como um descumprimento dos princípios da 

cooperatividade das partes, do devido processo legal e do processo justo e efetivo. 

No sentindo em que, além de necessitar do judiciário no que tange à afirmação do 

direito, em sentido abstrato, faz-se necessária a movimentação desse no que 

concerne à sua consecução. Portanto, o modelo ou etapa executiva, pressupõe um 

direito do exequente oriundo de uma análise de mérito procedente revelado em um 

título jurídico executivo. 

O módulo processual executivo pressupõe um suposto e muito provável direito 

do exequente estampado em uma norma jurídica concreta, a qual recebe a alcunha 

de título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, conforme, Abelha (2015).  

 A jurisdição é uma forma de intervenção estatal cujo objetivo é aplicação das 

normas jurídicas no qual o escopo é a resolução definitiva dos conflitos. Refere-se a 

uma atividade jurisdicional que tem por finalidade a pacificação social. Ainda que de 

extrema importância, não cabe ao Estado o monopólio instrumental que viabilize as 

resoluções das contendas.  

Segundo Didier (2020) a jurisdição é uma função atribuída a um terceiro 

imparcial, ou seja, fora do conflito. Neste sentido, marca uma forma de 

heterocomposição na resolução dos conflitos. E complementa: a jurisdição não é 

apenas exercida pelo Estado, ainda que este tenha monopólio.  Ainda para o autor, a 

definição deve ser concebida a partir do movimento de modernização da doutrina. 

Logo, há dois conceitos básicos para o termo.  

No que tange à doutrina clássica, considera-se jurisdição a função de prestar-

se a resolver conflitos de interesses entre as partes, substituindo suas vontades pelas 

vontades da lei. Logo, pressupõe que haja lide. Já conforme a doutrina moderna e nas 
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palavras de Didier (2020) a jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal 

visando à aplicação de um direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com 

definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal pacificação social.  

            Conforme Marinoni (2008) a jurisdição ocupa papel de fundamental 

importância no sistema neoconstitucionalista, uma vez que constituem espelhos dos 

valores e das ideias das épocas e, assim, não podem ser ditas equivocadas, visto que 

retrata a mutação social e possui extrema ligação com o princípio da legalidade. É, 

portanto, segundo o autor, o “dizer o direito”.  

Todavia, há que se olvidar que este instituto tem na estrutura estatal, visto que 

a jurisdição, como poder, é algo que depende essencialmente de um Estado 

organizado e forte o suficiente para interferir concretamente na esfera jurídica do 

cidadão.  

 Os diversos atos jurídicos do processo fazem com que haja várias relações 

jurídicas entre os vários sujeitos processuais, que passam a relacionar-se entre si em 

decorrência deste. Logo, o processo, conforme Didier (2020) comporta-se como um 

feixe das relações jurídicas entre os sujeitos. 

 Todavia, há de salientar que a relação jurídica entre os sujeitos não é única. Ao 

contrário, dentro de um processo há inúmeras relações jurídicas entre os sujeitos 

envolvidos, sendo impossível, por questões lógicas, de celeridade e boa-fé, dar voz a 

todos – a não ser limitando os critérios de espaço e tempo. 

 Assim sendo, o Processo possui a característica de substitutividade 

processual, que conforme ensinamentos de Neves (2015) podem ser entendidos 

como o poder que tem a jurisdição substituir a vontade das partes pela vontade da lei 

no caso concreto. 

Desta maneira, resolvendo o conflito existente entre elas e proporcionando a 

pacificação social, e, portanto, sendo de suma importância para a concretização da 

isonomia das partes, visto que, ao impulsionar a vontade da lei, as partes estão no 

mesmo patamar de subordinação à esta. Ao fazer as vezes das partes, também há a 

concretização do princípio da cooperação processual e, por consequência, do modelo 

cooperativo.  

 Conforme Grinover et all (2012): 

 
Exercendo a jurisdição, o Estado substitui, como uma atividade sua, 
as atividades daqueles que estão envolvidos no conflito trazido à 
apreciação. Não cumpre a nenhuma das partes interessadas dizer 
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definitivamente se a razão está com ela própria ou com a outra; nem 
pode, senão excepcionalmente, quem tem pretensão invadir a esfera 
jurídica alheia para satisfazer-se. A única atividade pela lei quando 
surge o conflito é como vimos a do Estado que substitui as partes. 
(GRINOVER et all, 2012, p. 349) 

 
 Logo, diante do desgaste do ato de execução, essa função da jurisdição possui 

uma maior necessidade de aplicação, visto que assumirá sua função de imposição à 

coisa julgada, valendo-se, portanto, do caráter imperativo que o Estado possui e 

fazendo com que não haja, mais uma, frustração ao exequente.  

        Há que se distinguir, portanto, entre legitimidade da jurisdição constitucional e 

legitimidade no exercício dessa jurisdição. A primeira é matéria institucional, estática; 

a segunda, axiológica e dinâmica; aquela inculca adequação e defesa da ordem 

constitucional, esta oscila entre o Direito e a política. À verdade, tribunal ou órgão de 

Estado, consagrado à fiscalização de constitucionalidade que não congregue 

requisitos indeclináveis ao desempenho de tal função ou não preencha os fins aí 

implícitos, terá sua legitimidade arranhada e contestada ou comprometida, como ora 

acontece em determinados sistemas judiciais dos países da periferia. 

A tutela é um gênero processual de proteção que é dado pelo Estado quando 

provocado por meio de um processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão 

a um direito material. Em sua espécie provisória pode ser entendida como o 

mecanismo pelo qual o magistrado antecipa a uma das partes um provimento judicial 

de mérito ou acautelatório antes da prolação da decisão final, seja em virtude da 

urgência ou da plausibilidade do direito. 

O CPC/15 traz a tutela provisória mediante cognição sumária, ou seja, o 

magistrado ao concedê-la não teve acesso a todos os elementos de convicção a 

respeito da controvérsia jurídica. A salientar, que em casos excepcionais, a mesma 

poderá ser proveniente de uma cognição exauriente, ainda que este vá de encontro a 

natureza do instituto jurídico.  

Conforme Neves (2020), a concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma 

aparência de que esse exista. Assim, deve ser entendido como uma consequência 

natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. 

Logo, a decisão é proferida em uma mera aparência de o direito existir. 

O caráter de urgência funda-se na urgência do pedido ou causa de pedir que 

possui duração predeterminada e podendo exaurir-se com o tempo. Desta forma, a 
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duração deste instituto depende da demora para a obtenção da tutela definitiva. 

Diferenciando-se assim das tutelas de urgência que não possuem este fator como 

delimitador da sua existência. 

O CPC/15 destina o título I do Livro V para o tratamento das disposições gerais 

da tutela provisória. Desta forma, o referido código no que tange a sua classificação 

poderá ser classificada como acidental ou incidental. De início, verifica-se que o 

CPC/15 preferiu adotar a terminologia clássica e distinguir a tutela provisória, fundada 

em cognição sumária, da definitiva, baseada em cognição exauriente. Daí porque a 

tutela provisória (de urgência ou da evidência), quando concedida, conserva a sua 

eficácia na pendência do processo, mas pode ser, a qualquer momento, revogada ou 

modificada. 

No que tange a sua distinção com os demais institutos, Neves (2020): 

 

A distinção da tutela cautelar e da tutela antecipada com fundamento 
na explicação de que a primeira assegura o resultado útil do processo, 
enquanto a segunda satisfaz faticamente o direito da parte 
(geralmente o autor, mas não exclusivamente). A lição de que a tutela 
cautelar garante e a tutela antecipada satisfaz seria suficiente para 
não confundir essas duas espécies de tutela de urgência. Ainda que 
não se pretenda confrontar essa distinção, é importante observar que 
a distinção entre garantia e satisfação não é tão simples como num 
primeiro momento pode parecer. (NEVES, 2020, p. 201). 

 
A tutela antecipada satisfaz faticamente o direito, e, ao fazê-lo, garante que o 

futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. A presença de garantia e 

satisfação em ambas serve para explicar a frequente confusão em sua distinção, o 

que inclusive levou o legislador a prever expressamente a fungibilidade entre elas. 

Conforme o CPC/15 a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Desta forma, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Marcando assim, a exclusão da tutela de evidência do ordenamento jurídico pátrio. 

Logo, o legislador, conforme Neves (2020) poupa o autor de ingressar com a ação 

principal para fazer nela de forma incidental o pedido de tutela antecipada 

3.4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA E CULTURA DE PAZ 
 

Quando nos aprofundamos nos estudos sobre justiça restaurativa e cultura de 

paz, fica claro que se trata de algo ainda recente em nossa doutrina, mais 

especificadamente iniciada oficialmente em 2005, que foi inicialmente realizada em 
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alguns locais no Brasil, como no Rio Grande do Sul e em São Paulo, demonstrando 

resultados positivos. 

A justiça restaurativa é um movimento social que busca instalar de modo 

concreto a cultura de paz e os direitos humanos em nossa sociedade, é uma cultura 

de humanização. 

Reflete Patrícia Briman (2012): 

 

A justiça restaurativa veio a ser implementada através da tentativa de 
superar a tensão e os antagonismos entre as políticas de paz e as 
políticas de guerra, por intermédio do que foi designado mais 
recentemente como pacificação. (BIRMAN,2012, P.2018) 
 

Desta forma, quando se pensa em justiça restaurativa através daquilo que 

entendemos como cultura de paz se torna uma ponte segura e efetiva para que não 

se perca nem se deixe desvirtuar o potencial transformador da justiça restaurativa, 

pois os princípios de ambas seguem lado a lado e por diversas vezes chegam a se 

entrelaçarem, não podendo desvincular-se uma da outra. 

A cultura de paz está concentrada sempre na construção de propostas que 

possam ajudar nas respostas das lides, na tentativa de promover um diálogo, uma 

comunicação não violenta entre as partes, ajudando para que as mesmas possam 

chegar a um denominador comum, quem busca a justiça restaurativa e a cultura de 

paz tem um compromisso em tentar organizar novas formas de resoluções de conflito, 

que sejam pacíficas. 

O autor Renato Sócrates Gomes Pinto (2005) afirma que:  

 

A justiça restaurativa trata-se de um processo estritamente voluntário, 
relativamente informal, a ter lugar preferencialmente em espaços 
comunitários, sem o peso e o ritual solene da arquitetura do cenário 
judiciário, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, e 
podendo ser utilizadas técnicas de mediação, conciliação e transação 
para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo 
objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes 
e se lograr a reintegração social da vítima e do infrator.PINTO, 2005, 
p. 20). 
  

Com isto, é complicado tentar desconstruir a resposta às lides travadas na 

sociedade de forma que não venha a ser punitiva; é uma tarefa muito difícil ou quase 

impossível. Pois está em nossa cultura a resolução de conflitos dessa forma, não 

fomos ensinados a lidar com esse tipo de situação de outra maneira, cuidando de 
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necessidades que são primordiais, mas sim sempre pensando em vingança, na 

ameaça, no constrangimento, sempre associada à retaliação. 

E é por meio dessa tentativa de se trocar o conflito rancoroso somado com uma 

cultura de vingança, por uma cultura de pacificação que vem sendo implantada pouco 

a pouco através da justiça restaurativa, devendo ocorrer a partir desta o aprendizado 

da resolução de conflitos diferenciados sejam estes internos ou externos. 

De acordo com o que foi explanado em tela, fica claro que existia predominante 

uma grande insatisfação com a maneira de se punir até então, havendo uma 

indagação se realmente todo tipo de lide deveria ser solucionado apenas com um 

processo judicial, ou se deveria dar oportunidades para outros meios de harmonização 

de conflitos; dessa maneira foram sendo evidenciados conjuntos de ações, inspirados 

em tradições antigas que já existiam em outras sociedades. 

De modo geral pode-se definir justiça restaurativa segundo Marcelo L. Pellizzoli 

(2016): 

 

Conjunto ordenado e sistêmico de princípios, procedimentos, técnicas 
e ações, pelo meio dos quais os conflitos que causam danos são 
solucionados de modo estruturado, com a participação da vítima, do 
ofensor, da família, comunidade e sociedade, coordenados por 
facilitadores capacitados em técnica autocompositiva e consensual de 
conflito, tendo como foco as necessidades de todos os envolvidos, a 
responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou 
indiretamente para o evento danoso e o empoderamento da 
comunidade e sociedade por meio da reparação do dano e 
recomposição do tecido social rompido pela infração e suas 
implicações para o futuro. (PELLIZZOLI, 2016, p. 78). 
 

A relação que a justiça restaurativa vem trazendo à tona vai além da relação 

entre Estado e autor, mas sim todos que foram afetados direta ou indiretamente pela 

ofensa, sendo o centro da problemática todas as relações rompidas, e desta forma 

todos buscam de maneira voluntaria tentar uma solução através do diálogo e de 

práticas restaurativas. 

Deixando claro, que a justiça restaurativa não se confunde com uma mera 

mediação entre os componentes da lide, mas vai a um patamar mais aprofundado. 

Do ponto de vista institucional, a Justiça restaurativa e cultura de paz vêm 

pontuando, uma vez que a instituição responsável leve o compromisso de não apenas 

obter práticas restaurativas em seu interior, mas que levante esta bandeira como 

premissa da mesma. 
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Sendo de suma importância ressaltar que a justiça restaurativa não se faz 

apenas em meios judiciais como o fórum, porém sendo necessária a criação de outros 

locais que possam vir a ser mais acolhedores e seguros para sua concretização. 

Desta maneira, Renato Sócrates Gomes Pinto (2006) explana que a justiça 

restaurativa:  

 

Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente 
informal, a ter lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem 
o peso e o ritual solene da arquitetura do cenário judiciário, intervindo 
um ou mais mediadores ou facilitadores, e podendo ser utilizadas 
técnicas de mediação, conciliação e transação para se alcançar o 
resultado restaurativo, ou seja, um acordo objetivando suprir as 
necessidades individuais e coletivas das partes e se lograr a 
reintegração social da vítima e do infrator. (PINTO, 2006, p. 20). 
 

Desta maneira, pode-se concluir que a justiça restaurativa é uma união de 

forças para devolver o equilíbrio aos ambientes que sofreram algum descompasso, 

principalmente aqueles que estão ligados a uma justiça que mexe com sentimentos 

imensamente pessoais como é o Direito de família, suas questões, e os menores 

envolvidos nestas, sendo necessário entender que é de suma importância chegar a 

uma concordância, para um bem comum. 

Não são pequenos os desafios enfrentados para uma plena implementação da 

justiça restaurativa, principalmente em se tratando do ramo do direito de família, sendo 

que é até esperado que continuem a surgir movimentos contrários para evitar a sua 

efetiva implementação, a fim de que se continue com as mesmas praticas já 

realizadas apenas sob nova roupagem.  

Portanto, para que a justiça restaurativa e a cultura de paz venham mostrar 

resultados efetivos no Brasil, é preciso – como dito anteriormente – unir forças, deixar 

mágoas e ressentimentos fora da questão principal e focar no que realmente é 

importante, ou seja, na contribuição dessa senda propositiva. 
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4. MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

4.1 DEFINIÇÕES 

 
 Os meios adequados de resolução de conflitos se estabelecem como novos 

instrumentos e mecanismos para a consecução da garantia do direito fundamental do 

acesso à justiça. Trata-se de modalidades que legitimam a participação do magistrado 

para além de um aplicador da norma, e sim como profissional que corrobora para o 

processo de pacificação social. 

            No universo jurídico, a maioria das leis é constituída por um prazo legal para 

que possam vigorar o vacatio legis, com a finalidade de que a comunidade possa 

conhecê-la e possa a ela se adaptar. Levando-se em conta o caso do Código de 

Processo Civil, a legislação teve o seu processo de elaboração finalizado em 17 de 

março de 2015, apresentando como prazo o período de um ano para a sua vigência, 

o qual foi finalizado em 18 de março de 2016. Sendo assim, desde então, os atos já 

realizados e não consumados não foram atingidos pela nova lei; no entanto, os 

processos que se encontravam ainda em curso tiveram a nova legislação aplicada 

desde o início da sua vigência, em dezoito de março de 2016. 

 O legislador pátrio alterou substancialmente a forma da solução dos conflitos 

no que se refere aos processos que tratam da relação familiar com o advento do 

CPC/15. A família é um grupo social básico e elementar, ou seja, os lócus privilegiados 

em que o ser humano nasce inserido e desenvolve sua personalidade. Logo, a 

concepção de família é cultural e não mais meramente biológica, uma vez que se 

constrói com laços de afeto e não de sangue. 

 A exposição de motivos traz, em seu escopo, o reconhecimento do processo 

enquanto instrumento idôneo para a concretização de direitos que se estabelece a 

partir da imparcialidade do juiz e das garantias constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. E assim dispõe o Senado Federal (2015): 

 

Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o 
reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, 
que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as 
garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito. 
(SENADO FEDERAL, 2015, p. 01) 
 



39 
 

 
 

Em outra passagem, a exposição dos motivos aponta para o fato de que sem 

um código processual eficaz em conformidade com a realidade judicial atual, as 

normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua 

correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo (SENADO FEDERAL, 

2015). 

 Como resultado consequente da uniformização da jurisprudência, a diminuição 

do número de recursos que provavelmente serão apreciados pelos tribunais será 

perceptível, em sede de recurso, como resultado ou desfecho da jurisprudência – 

conjunto de decisões tomadas pelos juízes – mais uniforme e estável. 

Conforme já mencionado, o CPC/15 teve como escopos de destaque a 

celeridade e a segurança jurídica. Para tal, foi necessária a realização de algumas 

alterações, sendo as principais delas as que se expõem. Como uma das principais 

mudanças, destaca-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o 

qual identifica, ainda no primeiro grau de jurisdição, processos com questões de direito 

que são idênticas para decisão conjunta, com a finalidade de reduzir o número de 

processos e assim poder unificar as decisões. 

No entanto, CC/02 também trouxe, em seu bojo, maiores incentivos à resolução 

do conflito pela via da conciliação e da mediação, a fim de que as partes possam ter 

seus direitos satisfeitos por meio da realização de acordos amigáveis entre elas e não 

através de decisões impostas pelo juiz.  

Destaca-se também a inserção do amicus curiae, o qual apresentará relevância 

na indicação das reais necessidades e da realidade do país em assuntos mais 

complexos e específicos, com a finalidade de auxiliar os juízes na tomada de suas 

decisões.  

Na seara dos recursos, foram então extintos o agravo retido e os embargos 

infringentes. Por sua vez, no âmbito das tutelas, houve também a sua estabilização, 

com a finalidade de preservar, até a impugnação pela parte contrária, a eficácia da 

medida de urgência ou antecipatória de tutela. Finalizando, alterou o procedimento 

nas ações de família, no que tange à audiência de conciliação e mediação, divórcio 

direto, separação, medidas cautelares de ofício, intervenção do Ministério Público, 

produção de provas eletrônicas e equipe multidisciplinar. 

 Os meios adequados de resolução de conflitos serão instrumentos que 

possibilitam que as partes processuais busquem alternativas para a resolução da 

contenda. Trata-se de um instrumento que possibilita uma ação por parte dos sujeitos 
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processuais, fazendo com que estes deixem a tradicional posição passiva quando do 

clássico modelo processual.   

Diante do exposto, a garantia fundamental de acesso ao poder judiciário 

encontra diversos obstáculos quando de sua concretização fática. Dentre os diversos 

fatores que mitigam a concretização da acessibilidade jurídica, destaca-se a rigorosa 

formalidade oriunda do processo jurídico. Ademais, o Estado não tem, por meio da 

jurisdição, o monopólio da solução dos conflitos, sendo admitidas pelo Direito outras 

maneiras pelas quais as partes possam buscar uma solução do conflito em que estão 

envolvidas (NEVES, 2020). 

Assim, os meios adequados de resolução conflitos se estabelecem enquanto 

instrumentos de forma a flexibilizar as rígidas etapas processuais, porém sem 

comprometer a real função do judiciário. Tal como, figuram como mecanismos de 

inclusão, posto que viabilizam de participação no processo de sujeitos que 

historicamente estavam à deriva de uma tutela jurídica. 

No que tange à sua conceituação, são mecanismos que permitem a obtenção 

da resolução de um conflito à margem da via jurisdicional. Trata-se de modelos de 

autocomposição que buscam a solução pacifica dos conflitos a partir da participação 

das partes, uma vez que revelam a pretensão de que os litígios sejam solucionados 

a partir da aproximação dos oponentes e da (re) elaboração da situação que conflitava 

sem a prévia delimitação formal do conteúdo da mesma através da norma jurídica 

(MORAIS, 1995). 

Diante disto, o CPC/15 reconhece quatro formas de equivalentes 

jurisdicionais: a autotutela, a autocomposição, a mediação e a arbitragem. São 

nomeados de equivalentes pelo fato de que, não sendo jurisdição, atuam como 

técnica de tutela dos direitos, garantindo a solução de conflitos ou certificando as 

situações jurídicas (DIDIER, 2015). 

Uma vez que os conflitos sociais podem assumir características diversas, a 

opção do legislador foi reconhecer múltiplas formas de equivalentes jurisdicionais 

com o objetivo de flexibilizar os meios de resolução diante das complexidades 

materiais que compõem as lides. Neste sentido esclarece Silva (2013) que: 

 
É preciso mencionar que não existe meio ideal de resolução de 
conflitos, pois cada qual tem características próprias e todos 
apresentam vantagens e desvantagens. Assim, um conjunto de meios 
fortalece o sistema de Justiça, principalmente porque permite adequar 
o meio de resolução às características do próprio conflito, 
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considerando as diversas facetas dos métodos e interesses das 
partes. Dessa forma, a adequação de cada meio deve ser feita de 
acordo com as ponderações das vantagens e desvantagens diante do 
caso concreto. É claro que, reconhecendo a complexidade das 
relações e a pluralidade de conflitos, quanto maior o número de meios 
de resolução de conflitos, tanto maior a possibilidade de encontrar um 
que melhor se ajuste aos objetivos e necessidades das partes 
envolvidas. Nesse ínterim, o Estado, ao fornecer um sistema de 
Justiça com diversos meios de resolução de conflitos, deve buscar a 
pacificação das partes com justiça, mas considerando a satisfação das 
partes e não apenas o cumprimento do Direito. (SILVA, 2013, p. 148) 
 

Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os métodos oferecem, de 

acordo com suas respectivas peculiaridades, opções para se chegar a um consenso, 

a um entendimento provisório, a paz ou apenas a um acordo (CNJ, 2020). Logo, o 

melhor modelo é aquele que possibilitam as partes a procurarem a solução 

consensual, de forma incansável, e previne um futuro ingresso da demanda no âmbito 

judicial. 

Ademais, com o objetivo de criar as regras e diretrizes da conciliação, o CNJ 

criou o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores (CNMJC) a fim de 

instrumentalizar as etapas do processo da conciliação, tal como postular as normas 

de conduta dos conciliadores. 

Isto posto, com o advento do surgimento do Estado e da jurisdição, despertou 

na sociedade a ideia de que tudo poderia ser solucionado através desta, e foi o que 

ocorreu com exclusividade durante um longo período. 

Desta forma, com o passar do tempo foi se notando que a jurisdição de maneira 

isolada não alcançaria todos os problemas da sociedade, os quais se mostravam cada 

vez mais complexos, viu-se então que iria se fazer necessário a retomada daqueles 

meios adequados de resolução, onde as partes poderiam colaborar de forma mais 

efetiva e com um certo poder decisório nas soluções de conflitos. 

A ideia de se adotar os meios adequados de resolução de conflitos para tentar 

desafogar o judiciário e reaproximar as partes da solução das lides, fez com que vários 

países começassem a adotar tais meios consensuais, o que não foi diferente com o 

Brasil, que também acabou seguindo essa tendência mundial.  

Através da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n º 125 de 29 de 

novembro de 2010, na qual trouxe à tona a Política Judiciária Nacional de tratamento 

dos conflitos de interesses, a qual possuía como objetivo principal assegurar a todo e 
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qualquer cidadão o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 

natureza. 

Assim, o Brasil deu um passo determinante para inserir de maneira efetiva os 

meios adequados de resolução de conflitos no cotidiano do judiciário brasileiro, pois 

se tratam de métodos essenciais para a pacificação social, sendo considerados 

métodos paraestatais de resolução de conflitos, em que se retira a figura do juiz como 

determinador da solução da lide processual e se coloca as partes como centro das 

decisões para melhor atender as soluções de determinado conflito.  

Para definir meios adequados de resolução de conflito define José Maria 

Rossani Garcez (2003): 

 

Os Meio Alternativo de Resolução de conflitos apresentam um novo 
tipo de cultura na solução dos conflitos, totalmente concentrados nas 
tentativas para negociar harmoniosamente a solução desses conflitos, 
em um sentindo, em realidade, direcionado à pacificação social tendo 
em vista seu conjunto, em que são utilizados e realçados a boa-fé e 
os métodos corporativos. (GARCEZ, 2003, p. 01). 
 

Tendo isto posto, pode-se afirmar que o conceito de meios adequados de 

resolução de conflitos está ligado de certa forma diretamente à ideia de um acesso à 

justiça de maneira efetiva, por meio deles se busca tornar aquilo que já estava em 

letra de lei em realidade para a sociedade.  

Além de todas as necessidades que os meios adequados de resolução de 

conflitos vêm a sanar, não poderia ser esquecido que com a adesão destes se poderá 

ajudar a enfrentar a crise do Poder Judiciário.  

No qual, a população está desacreditada com a morosidade do judiciário e, 

muitas vezes, prefere não optar por resguardar seu direito legal, achando que terá 

mais prejuízos do que benefícios. Importante frisar que esta é apenas um dos 

benefícios, não a principal função trazida pelos meios adequados, de fato seu objetivo 

principal é trazer à tona a opção capaz de solucionar de maneira mais célere e positiva 

os conflitos e prevenir posteriores. 

De acordo com Kazuo Vatanabe (2012):  

 

O que estamos querendo afirmar, com essas ponderações, é que os 
meios consensuais de solução de conflitos não devem ser utilizados 
com o objetivo primordial de se solucionar a crise de morosidade da 
justiça, com a redução da quantidade de processos existentes no 
judiciário, e sim com a forma de dar às partes uma solução mais 
adequada e justa aos seus conflitos de interesse, propiciando-lhes 
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uma forma mais ampla e correta de acesso à justiça”. (VATANABE, 
2012, p. 20). 
 

O objetivo principal é alcançar a comunicação entre as partes e assim 

restabelecer o diálogo, de forma que possa permitir uma troca positiva de opiniões 

entre os interessados, podendo assim tentar chegar a um denominador comum. 

Dando espaço para que as partes envolvidas possam superar as desconfianças e 

trabalhem de forma conjunta na solução dos conflitos. 

Por muitas vezes as partes de forma autônoma não conseguem chegar a uma 

solução consensual que agrade de forma confortável a todos, não conseguindo driblar 

barreiras psicológicas e mágoas ligadas a tal conflito, essa situação ocorre 

principalmente quando se trata de processo familiar que envolve uma carga emocional 

muito maior, necessitando então da figura do mediador e do conciliador, que é um 

terceiro neutro, que atua como um facilitador, para que as partes de maneira 

autônoma possam chegar a uma melhor solução para sanar o conflito.  

Com o CPC/15 veio a adoção de técnicas para conciliação e mediação, de 

maneira expressa, ficando clara a importância de tais meios adequados de resolução 

de conflitos, para auxiliar o poder judiciário brasileiro. 

O Brasil passou então a adotar o sistema de multiportas, no qual a partir do 

caso concreto poderá se ter a dimensão de qual meio é mais eficaz para a solução 

dos conflitos e da pacificação social. Compreendido isto, deixa claro Lúcia Helena 

Polleti Bettini (2013):  

 

A conciliação e a mediação são apresentadas como mecanismos 
utilizáveis para a efetividade dos direitos fundamentais e concreta 
proteção dos indivíduos e sua dignidade, especificamente na solução 
de seus conflitos, que devem ser entendidos como integrantes do 
processo objetivo, ou seja, um dos instrumentos passíveis de garantia 
de ordem constitucional, sendo que com a utilização de meios 
extrajudiciais propostos, chega-se a proteção dos diretos 
fundamentais de maneira mais célere e com a sensação da efetiva 
realização dos mesmos, pois houve lugar privilegiado de atenção aos 
envolvidos no conflito interpessoal que puderam participar na 
construção da decisão (BETTINI, 2013, 193-200). 

 

 

Os meios adequados de resolução de conflitos defendem a pacificação social, 

surgindo com um objetivo diverso daquele até então apresentado pelo poder judiciário, 

indo no centro da lide sociológica, buscando algo mais do que apenas uma sentença 
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proferida, mas buscando restaurar laços o que é de suma importância, principalmente, 

para os conflitos gerados na área das varas de família. 

Para conseguir a efetivação dos meios adequados de resolução de conflito, é 

preciso um trabalho em conjunto, não bastando apenas que este venha a ser expresso 

em letra de lei. Pois a cultura do brasileiro, de certa forma, ainda apresenta resistência 

a tais institutos. Desta maneira, o poder judiciário deverá ser mais incisivo na hora de 

apresentar às partes a opção por uma solução pacífica, e que por outro lado, a 

sociedade deverá desconstruir a ideia de que apenas com uma decisão judicial se faz 

cumprir efetivamente seus anseios.  

Assim, os números já vêm demonstrando que existe uma evolução e um 

crescimento em relação à adesão desses institutos, de acordo com o CNJ e seu índice 

de conciliação comparativa, nos últimos anos se pode ter uma noção da sua evolução, 

no qual se encontram o percentual de sentenças e decisões resolvidas por 

homologação de acordos em relação ao total de sentenças e decisões terminativas 

proferidas. 

Segundo dados do próprio CNJ (2019) apontam crescimento nos modelos 

conciliatórios:  

 

No final do ano de 2018 e início de 2019 importantes avanços 
ocorreram na área, com fortalecimento do programa “Resolve”, que 
visa a realização de projetos e de ações que incentivem a 
autocomposição de litígios e a pacificação social por meio da 
conciliação e da mediação. (CNJ, 2019, p. 01). 
 

Cabe destacar que o CNJ sempre procurou ser e acabou por se tornar um 

grande incentivador dos meios adequados de resolução de conflitos, pois criou os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) e os Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), 

procurando fortalecer locais destinados à resolução de conflitos através da 

conciliação. 

Segundo os dados do CNJ ao final do ano de 2019, na Justiça Estadual, havia, 

ao final do ano de 2018, 1.088 CEJUSCs instalados. Esse número tem crescido ano 

após ano. Em 2014, eram 362 CEJUSCs, em 2015 a estrutura cresceu em 80,7% e 

avançou para 654 centros. Em 2016, o número de unidades aumentou para 808 e em 

2017 chegou a 982.  
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Tendo em vista esses dados, o percentual de sentenças homologatórias de 

acordo comparativamente ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas 

em 2018, foram 11,5% sentenças homologatórias de acordo, valor que reduziu no 

último ano após o crescimento registrado nos dois anos anteriores. Na fase de 

execução as sentenças homologatórias de acordo corresponderam, em 2018, a 6%, 

e na fase de conhecimento, a 16,7%.  

Desta forma, fazendo uma demonstração e ao mesmo tempo uma comparação 

entre os dados de crescimento sobre a conciliação em cada poder judiciário do nosso 

país, o CNJ trouxe como dados atualizados que a Justiça que ainda realiza mais 

conciliações é a trabalhista. 

 Como acima citado, 24% dos seus casos solucionados através de conciliação, 

percentual que chega a ser maior quando considerado apenas a fase de 

conhecimento de primeiro grau aumentando para 39%, destaque para o TRT2 que 

apresentou o maior índice de conciliação com 31% de sentenças homologadas por 

acordo, considerado apenas a fase de conhecimento de primeiro grau sobe para 48%. 

Nos juizados especiais o índice de conciliação foi de 16%, sendo de 18% na 

Justiça Estadual e 11% na Justiça Federal (CNJ, 2020). Dando continuidade à 

demonstração, o CNJ fala que na instância de 1º grau os números apontam que a 

conciliação foi de 13,2%, já em 2 º grau a existência de conciliação é quase nula (CNJ, 

2020). 

Desta forma, ao considerar o índice de conciliação total, incluindo os 

procedimentos pré-processuais e as classes processuais, por exemplo: inquéritos; 

reclamação pré-processual; termos circunstanciados, cartas precatórias; precatórios; 

requisições de pequeno valor, entre outros. O índice de conciliação aumenta 

sutilmente, de 11,5% para 12,3%. (CNJ, 2020). 

Na Justiça Estadual, o índice se mantém constante, observando o total do 

segmento (10,4%), mas os números mudam nas avaliações por tribunal. A Justiça do 

Trabalho é a de maior crescimento, passando de para 24,0% para 31,7%. Na Justiça 

Federal, os indicadores aumentam para todos os Tribunais Regionais Federais (TRF), 

registrando no total uma elevação de 1,1 ponto percentual. 

Desta forma, os dados trazidos pelo CNJ demonstram primeiramente seu 

empenho em tentar fortalecer esses institutos, e como o judiciário vem evoluindo, e 

tentando acompanhar as mudanças trazidas pelos meios adequados de resolução de 
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conflitos, dessa maneira fica demonstrado que tal esforço vem refletindo sobre os 

números e a crescente na conciliação entre todos os órgãos judiciários do país.  

4.2 MEDIAÇÃO 
 

A mediação pode ser compreendida como a intervenção construtiva de um 

terceiro imparcial denominado mediador assistindo e conduzindo duas ou mais partes 

negociantes a identificarem os pontos de conflito e, posteriormente, desenvolverem 

de forma mútua propostas que ponham fim ao conflito que fora construído pelas 

próprias partes.  

Assim, destaca-se o art. 166 ao dispor: 

 

“A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 
informada. § 1o A confidencialidade estende-se a todas as 
informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não 
poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa 
deliberação das partes. § 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às 
suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de 
suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou 
elementos oriundos da conciliação ou da mediação. § 3o Admite-se a 
aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar 
ambiente favorável à autocomposição. ” (BRASIL, 2015, p. 01). 
 

A mediação é um processo através do qual uma terceira pessoa age no sentido 

de encorajar e facilitar a resolução de uma disputa sem prescrever qual a solução. A 

mesma autora deixa claro que a intervenção deste terceiro imparcial é fundamenta no 

poder de intervenção do Estado na resolução de conflitos por meio do exercício da 

jurisdição 

Para o CNJ (2020) a mediação pode ser entendida da seguinte forma: 

 

A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou 
catalisada por um terceiro. Alguns autores preferem definições mais 
completas sugerindo que a mediação um processo autocompositivo 
segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira 
parte neutra ao conflito ou por um painel de pessoas sem interesse na 
causa, para se chegar a uma composição. (CNJ, 2020, p. 01). 
 

Diferente da conciliação, o mediador participa das reuniões com as partes de 

modo a coordenar o que for discutido, facilitando a comunicação, e analisando as 

estratégias para que eles restabeleçam o vínculo e, em casos de impasse, intervindo 
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de modo a auxiliar a melhor compreensão e reflexão dos assuntos e propostas, mas 

nunca impondo às partes uma solução ou qualquer tipo de imposição 

Assim, o conceito de mediação é algo que tem sido aprofundado pelos 

doutrinadores e estudiosos do assunto, para não gerar confusão entre sua 

conceituação e a de outros institutos.  

A mediação consiste no ato de intervenção, no qual é abordado controvérsias, 

por um terceiro estranho à lide que busca de maneira efetiva ajudar na comunicação 

entre as partes, fazendo com que estas possam enxergar além do problema exposto 

e de forma conjunta e favorável para ambas as partes chegarem a um senso comum. 

Desta maneira, a mediação é classificada como um meio adequado de 

resolução de conflito, pois a figura do judiciário decidindo sobre a lide através de 

sentenças fica afastado, dando vez para uma decisão conjunta entre os interessados, 

que agora passam a ter um papel decisivo e fundamental na resolução do conflito, 

apenas sendo orientado por um terceiro, o qual media toda a situação. 

Águida Arruda Barbosa (2017) disserta sobre a mediação: 

 

Um método fundamentado, teórica e tecnicamente, por meio do qual 
uma terceira pessoa, neutra especialmente treinada, ensina os 
mediandos a despertarem seus recursos pessoais para que consigam 
transformar o conflito em oportunidade de construção de outras 
alternativas, para o enfrentamento ou a prevenção de conflitos 
(BARBOSA, 2017, p. 40). 
 

Com isto em tela, pode-se identificar a mediação como sendo um meio que 

consiste em pacificação de conflito, de forma voluntária, informal e consensual, ou 

seja, uma construção entre as partes propiciando-lhes a oportunidade de decisão.  

A ideia trazida através da mediação é que os envolvidos são as principais 

figuras para conduzir uma possível conciliação; no modelo transformativo a mediação 

ocorre quando um terceiro facilitador ajuda as pessoas em conflito a agirem em maior 

grau de autodeterminação. 

De acordo com a definição de João Lima Teixeira Filho (1999):  

 

A mediação é um processo dinâmico de convergência induzida ao 
entendimento. Visa à progressiva redução do espaço falante para o 
atingimento do ponto de equilíbrio em torno do qual o consenso das 
partes se perfaz, livrando-as do impasse ou retirando-as da posição 
de conflito. A mediação é conduzida por um terceiro, estranho às 
tentativas interrompidas. Sua atribuição é mover as partes da posição 
em que encontram, fazendo-as afunilar para uma proposta aceitável. 
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Para tanto, as tentativas formuladas pelo mediador, de eliminação da 
distância que separa as partes, são despojadas de efeito vinculante 
sobre os mediados e decorrentes da evolutividade própria do 
processo. Essas características tornam o mecanismo extremamente 
flexível e de fácil redirecionamento. Nada obstante iluminada pelo 
mediador, a decisão é tomada de motu próprio pelos interessados. O 
mediador não tem poder decisório. Caso o resultado de suas 
propostas sintonize interesses das partes, na exclusiva consideração 
destas, segue-se a celebração do correspondente acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, coroando de êxito a mediação. Assim, 
a presença do mediador, figura externa aos interesses em jogo, não 
desclassifica a natureza autocomposta dessa forma de solução do 
conflito coletivo (TEXEIRA FILHO, 1999, p. 195). 
 

Fica claro, a partir dos apontamentos, que a doutrina atual sempre apresentou 

uma preocupação em destacar que a mediação se trata de uma autocomposição, 

onde não existe uma intervenção de decisão de terceiro, e sim uma construção 

conjunta entre as partes. 

Fazendo um mapeamento do ponto de vista cronológico, destaca-se como a 

mediação foi ganhando espaço nos atos normativos brasileiros; primeiramente com a 

Resolução n º 125 de 29 de novembro de 2010 CNJ, no qual assegurava a todos a 

resolução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e sua peculiaridade, o 

qual citavam conjuntamente a conciliação e a mediação, posteriormente o CPC/15 

trouxe a previsão sobre o papel do mediador, seguida pela lei de Mediação Brasileira, 

a qual traz a conceituação sobre a mediação. 

A mediação permite que as partes se concentrem em resolver os interesses 

envolvidos em uma perspectiva produtiva, de forma que se torna benéfica em todas 

as áreas do direito, principalmente em varas de família, no qual o seu resultado pode 

ser ainda mais eficaz. Por exemplo, em casos onde ocorrem controvérsias em relação 

à pensão alimentícia do menor, se as partes optarem por mediar e juntos conseguirem 

elucidar o imbróglio listando e destacando todas as despesas do menor, deixando de 

lado opiniões individuais e visualizando as necessidades reais da criança envolvida, 

assim chegariam a uma decisão mais clara e benéfica para todos os envolvidos. 

Entre as inúmeras vantagens apresentadas pela mediação, uma das mais 

importantes, principalmente do ponto de vista das varas de família, é o 

restabelecimento do diálogo, tornando possível uma reaproximação das partes, onde 

a partir dali poderão reestabelecer laços familiares, podendo finalizar a situação 

controvertida sem comprometer a relação interpessoal. 



49 
 

 
 

Quando citada a defesa da cultura de paz, não se pode desvincular a mediação, 

a qual possui papel fundamental para o mesmo, trata-se da inauguração da audiência 

de mediação e conciliação, com profissionais de diversas áreas, que atuarão para 

resolver a controvérsia através de um atendimento transdisciplinar, cujo objetivo 

central é que as partes possam, em comum acordo, apontar soluções para resolução 

da lide.    

Bem é verdade que as possibilidades para o cabimento da mediação e 

consolidação correm em um rol taxativo. Todavia, marca uma grande evolução ao 

processo e, mais ainda, a noção de que as matérias das lides não possuem sua 

designação resolutiva ao Direito. É o reconhecimento de que os conteúdos das 

relações sociais devem percorrer outros rios que não somente o da ciência jurídica.  

 Nas palavras de Martins (2017): 

 

“Seja pela conciliação ou mediação, é possível a utilização e 
intervenção de equipe técnica especializada do Juízo, de outras 
áreas de conhecimento, como Psicologia, Pedagogia e Serviço 
Social, sempre a fim de buscar soluções consensuais e 
apaziguadoras, podendo inclusive o magistrado determinar a 
suspensão do processo enquanto as partes estiverem em 
atendimento multidisciplinar ou mediação extrajudicial”. (MARTINS, 
2017, p. 25).  

 

  São louváveis novas direções relacionadas à execução de alimentos, que 

sempre foi um tema esquecido no âmbito do processo civil (DIAS, 2020). A douta cita 

especialmente a possibilidade de execução dos alimentos como títulos extrajudiciais, 

ainda quando estabelecidos perante mediador ou conciliador.  

E assim estabelece Maria Berenice (2020) que:  

 

“Independentemente da origem do título, ele é executável pelo rito 
da prisão. E ficou estabelecido que o regime da prisão é fechado. 
‘Antes, dependia de cada juiz, havia divergências; agora, isso é 
questão fechada e assustou muita gente’. Inclusive, conta a 
advogada, já há reflexos visíveis dessa mudança: muitos 
devedores de alimentos têm procurado regularizar os débitos, 
temerosos quanto ao rigor estabelecido pelo novo diploma legal em 
relação a esses casos. ” (DIAS, 2020, p. 20). 

 

Por fim, outro importante valor que carrega a autocomposição é a celeridade 

processual. Uma vez que as ações na vara de família, por sua própria natureza, são 

imersas em questões afetivas que, quando levadas ao judiciário em processos 
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contenciosos, a demora em uma possível resolução de conflitos pode gerar danos 

irreparáveis ao arranjo familiar.  

 

4.2.1 Modelos  

 

Quando mais se dá o aprofundamento nos estudos sobre mediação, mais 

importante se faz destacar que é considerado pela doutrina a existência de modelos 

nos quais a mediação é classificada. 

Para que a mediação aconteça, a doutrina costuma indicar três escolas 

clássicas: a) Modelo Tradicional-Linear de Harvard; b) Modelo Circular-Narrativo de 

Sara Cobb e c) Modelo Transformativo de Bush e Folger (2005).  

O primeiro modelo, tradicional-linear, foi desenvolvido em Harvard, também 

conhecido como “mediação satisfativa”, no qual o mediador tem como função ser um 

facilitador neutro na comunicação para conseguir restabelecer um diálogo entre as 

partes e chegar a um denominador comum. Tendo também como característica um 

afastamento de fatores emocionais que estão ligados ao conflito, e como base 

também a neutralidade do mediador. 

O segundo modelo, no qual é denominado como circular-narrativo, de Sara 

Cobb (2007). Está fundamentado no alicerce da comunicação circular.  

Ele veio para inovar, pois apresentou ferramentas como: 1) o emprego de jogos 

de desconstrução e recontextualização, fazendo com que as partes vejam além do 

conflito, e juntos possam construir soluções e a reaproximação dos sujeitos; 2) a 

identificação e o enaltecimento das diferenças, que segue o sentido oposto ao modelo 

de Harvard, no qual se aprimora as convergências e as oportunidades de aproximação 

entre os sujeitos. 

O terceiro modelo, o transformativo, desenvolvido segundo Robert A. Baruch 

Bush e Joseph P. Folger. É um modelo utilizado principalmente nas décadas de 70 e 

80 pela classe média Americana.  

Este modelo também tem como base a comunicação, mas está voltada para 

um lado do relacionamento entre as partes, fazendo com que estas entendam que 

são protagonistas do seu conflito, diferentemente do modelo harvardiano, no qual o 

objetivo principal seria chegar a um acordo; este modelo possui como pretensão a 

transformação das relações.  
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Desta forma, é um modelo bastante elogiado e muitos doutrinadores o intitulam 

como sendo um modelo mais completo, pois este possui algo além de apenas um 

acordo, mas uma reconstrução de uma relação rompida.  

 

4.2.2 Principais diferenças entre Conciliação x Mediação 

 

Quando mencionadas mediação e conciliação, por diversas e corriqueiramente 

vezes, são expressões utilizadas como sinônimos de maneira errônea, por isso é tão 

importante destacar em que elas divergem, principalmente quando o assunto é vara 

de família. Através da conceituação correta se chegará a entender melhor o porquê 

de a mediação funcionar de forma mais efetiva quando citada em processos de vara 

família.  

A mediação diverge da conciliação por apresentarem técnicas distintas, mas o 

ponto auge para diferenciação desses institutos está no papel do terceiro facilitador 

imparcial, na forma de abordagem e na utilização do procedimento para a resolução 

de conflitos.  

 Pontuam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (2005):  

  

A distinção que se impõe fazer entre as duas figuras do conciliador e 
do mediador, que são auxiliares da justiça, inicia-se dos fatos que 
emergem da lide e apontam para a existência de partes em situação 
pontual de conflito, ou em situação potencial de permanência em 
conflito. O conciliador estabelece meios para a aproximação das 
partes e para o fim do litígio. O mediador analisa a causa do conflito 
em sua origem pré-processual e em sua extensão pós-processual, por 
causa de peculiaridades que fazem as partes permanecerem em 
situação de litígio (família, vizinhança, realização de negócios diferidos 
etc.) (NERY JÚNIOR; ANDRADE, 2005, p. 20). 
 

Ambos os institutos fazem parte dos meios adequados de resolução de 

conflitos, já que utiliza de um terceiro estranho à lide para guiar as partes até que 

ambos consigam chegar a um denominador comum, sem que haja necessidade da 

decisão por parte de um juiz togado. 

Como foi dito anteriormente, uma das principais diferenças encontradas entre os 

institutos está no papel do mediador e do conciliador. Mediador: este se manifesta de 

modo a facilitar para que ambas as partes construam a solução juntas. Neste papel a 

atuação se dá de maneira preferencial nos casos em que exista algum vínculo ou laço 

anterior entre os envolvidos. Conciliador: opera de maneira mais ativa, em conflitos 
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pontuais, sugerindo soluções e possíveis arranjos em casos nos quais não exista 

qualquer relacionamento ou laço anterior entre os interessados na lide processual. 

Outra maneira de se identificar a diferenciação entre eles é sabendo encaixar 

em qual melhor situação cada instituto agiria.  

A mediação é o método mais sinalizado para situações nas quais os conflitos 

são mais profundos, emocionais e envolvem partes que tenham uma relação próxima 

e anterior aos fatos que culminaram na disputa judicial. Atua para ajudar a restaurar 

o diálogo, confiança e até restituir relacionamentos rompidos anteriormente.  Por 

essa razão, a mediação exige um aprofundamento maior e uma investigação mais 

detalhada sobre a situação.   

A conciliação é o instituto escolhido para os conflitos menos complexos e 

pontuais, nos quais as partes não possuam qualquer relacionamento anterior e 

estejam dispostas em solucionar a lide para seguir adiante com suas vidas,como o 

papel do conciliador pode ser mais incisivo nestes casos, ele poderá propor soluções, 

mas claro que com embasamento suficiente, principalmente, nos possíveis pedidos 

que possam ser feitos se o caso estivesse correndo nas vias judiciais e também com 

base em jurisprudências. 

O mencionado instituto já existia há alguns anos como prática desenvolvida 

pelo judiciário brasileiro, mas com o CPC/15 que veio para impulsionar ainda mais a 

mediação e a conciliação, e os tornar pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido do processo. O art.334 do CPC/15 diz: 

  

O Juiz ao receber a petição inicial, antes mesmo da apresentação de 
defesa pelo réu, deverá designar audiência de conciliação ou de 
mediação, sendo que a audiência somente não será realizada se (I) 
ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 
composição consensual ou (II) quando a lide não admitir auto 
composição (BRASIL, 2015, p. 01). 
 

 Destaca também, Lília Maia de Morais Sales (2004) que:  

A diferença fundamental entre a mediação e a conciliação reside no 
conteúdo de cada instituto. Na conciliação, o objetivo é o acordo, ou 
seja, as partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para 
evitar um processo judicial. Na mediação, as partes não devem ser 
entendidas como adversárias e o acordo é consequência da real 
comunicação entre as partes. Na conciliação, o mediador sugere, 
interfere aconselha. Na mediação, o mediador facilita a comunicação, 
sem induzir as partes ao acordo. ” (SALLES, 2004, p. 38). 
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Como acima citado quando tratamos na maior parte das vezes sobre direito de 

família, em que existe uma maior preponderância de um relacionamento ou vínculo 

anterior entre as partes, algumas vezes até envolvido o destino não apenas dos dois 

litigantes, mas também um menor do qual representam seu interesse. 

 Através dos estudos acredita-se que a mediação é o melhor instituto para lidar 

com tal direito e suas peculiaridades, o que traria um maior reflexo positivo para a 

efetivação das questões.  

 

4.2.3 Os Princípios Norteadores da Mediação 

 

No Direito, quando falamos ou estudamos algum instituto é de suma 

importância fazer uma ponte com os princípios norteadores deste, para entender 

melhor as nuances e técnicas que existem sobre o instituto. 

De acordo como vem expresso no art. 166 caputs, do CPC/15: 

 

A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 
informada (BRASIL, 2015, p. 01). 
 

Sendo importante destacar, e aprofundar, um pouco no estudo sobre cada 

princípio basilar da mediação. 

 

3.2.3.1 Autonomia da Vontade e decisão informada 

 

O princípio da autonomia da vontade, também chamado de princípio da 

voluntariedade ou da consensualidade.  Este princípio se aprofunda no estudo sobre 

a liberdade de decisão no procedimento e conteúdo pelas partes no instituto da 

mediação, existindo um protagonismo entre as partes e o poder que elas possuem em 

chegar a uma decisão consensual e um melhor denominador comum.  

Garantindo que a deliberação expressa por uma pessoa plenamente capaz 

deva ser tida como soberana. A autonomia da vontade se caracteriza por estar 

presente em todas as etapas da mediação, dentre outras coisas as partes ficam livres 

para poderem decidir sobre diversos aspectos do conflito, acordarem os pontos e 

realizarem propostas, entre outros. 
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Nesse diapasão, Humberto Dalla Bernardina de Pinho (2010) destaca que a 

atuação do advogado tem insubstituível relevância, pois muito embora o mediador 

esteja vinculado ao princípio da decisão informada, não necessariamente ele terá 

formação jurídica. Portanto a sua apreciação jurídica sobre o litígio poderá ser 

deficiente. 

De acordo com este princípio, tanto o mediador como as demais partes 

envolvidas deverão deixar com que as partes tomem suas próprias decisões de forma 

livre. O respeito à autonomia da vontade das partes garante seu maior 

comprometimento com o cumprimento espontâneo de eventual acordo, e de estarem 

satisfeitos completamente com a decisão do litígio.  

A autonomia da vontade também se encontra diretamente ligada ao princípio 

da liberdade, já que as partes são livres para pontuar todas as fases da mediação. 

Em contrapartida, o princípio da decisão informada é essencial, pois mesmo 

que a decisão dependa exclusivamente das partes envolvidas é de suma importância 

que estas sejam avisadas sobre as consequências das decisões tomadas, e que 

estas sejam as mais adequadas possíveis aos seus interesses em cada momento 

específico da mediação. 

Como visto, os princípios se complementam para que não ocorra nenhum tipo 

de prejuízo para as partes, já que elas precisam ser amplamente contempladas ao 

máximo em sua liberdade e também serem informadas sobre conteúdos necessários 

e essenciais para tornar o acordo satisfatório. 

 

3.2.3.2 Boa-fé e confidencialidade  

 

O princípio da confidencialidade e da boa-fé de certa forma se completam, 

ambos se tornam imprescindíveis para que o instituto da mediação logre êxito. O 

princípio da confidencialidade ou do sigilo faz com que as partes se sintam mais à 

vontade para discutir os assuntos nas sessões de mediação, pois as informações 

colocadas em pauta não poderão ser levadas em um possível processo judicial ligado 

ao caso ou de outro de qualquer natureza, sendo assim, seu objetivo é a proteção das 

partes caso não ocorra um acordo. 

Quando é falado em meios adequados de solução de conflitos, logo se pensam 

em algo feito de forma extrajudicial, por isso mais do que nunca deverá ser levado em 

consideração à presença de sinceridade, lealdade, honestidade, justiça e demais 
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atributos para que os procedimentos realizados sejam justos e produtivos e que não 

comprometam os acordos que poderão vir a ser firmados, por isso a boa-fé é um 

princípio indispensável em qualquer instituto do direito. 

 

3.2.3.3 Informalidade 

  

 Os meios adequados de resolução conflitos se caracterizam como meios 

informais, e a mediação estando dentro deste instituto não poderia ser diferente. 

 A mediação busca através da informalidade deixar as partes mais livres, com 

maior liberdade para definir melhor as soluções dos seus conflitos, evitando que 

ocorra de alguma maneira a imposição por parte do mediador diante de 

possibilidades de possíveis resoluções de conflitos. 

 Não existem regras afixadas de como se deverá conduzir uma sessão de 

mediação, não há uma forma exigível ou padrões que deverão ser seguidos à risca, 

as partes que irão conduzir a mediação com a ajuda de um terceiro facilitador. 

 A ausência de formalidade não significa que não há padrões mínimos 

necessários, técnicas e seriedade. Para que isto seja assegurado foi criada 

a legislação de mediação e os princípios a serem respeitados. 

 

3.2.3.4 Oralidade 

 

 O princípio da oralidade é de suma importância em todo sistema 

processualista civil, ainda mais no que se trata de mediação, de forma que não se 

tomará termos nas audiências de mediação, apenas ao final das sessões que se 

tomará lavratura do termo final. 

 O art.20, parágrafo único, da Lei nº 13.140, diz: “Cabe frisar que o termo final 

de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo 

extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial”. 

 Demostrando a necessidade de comunicação entre as partes, para que os 

diálogos sejam estabelecidos, vai muito além de apenas uma busca por respostas. 

 

3.2.3.5 Imparcialidade 

  

https://www.direitoprofissional.com/lei-de-mediacao/
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 É um princípio fundamental quando falamos em meios adequados de 

resolução de conflitos, já que é a figura principal para validar o papel do terceiro 

facilitador, pois este precisa atuar de forma neutra, sem tratar nenhuma das partes 

com algum tipo de favorecimento ou preferência.  

 

 A Lei da Mediação, no art. 5º, disciplina que: 

 

Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento 
e suspeição do juiz”. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar 
como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação 
da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida 
justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, 
oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas 
(BRASIL, 2015, p. 01). 
 

 O terceiro imparcial, que não apenas se resume a figura do mediador, mas sim 

em toda a equipe envolvida no procedimento, não poderá possuir nenhum tipo de 

opinião pessoal em relação à lide, a condução do diálogo entre as partes deve ser 

feita de modo imparcial, preservando a credibilidade da mediação. 

 Pois, se em algum momento ficar comprovado a existência de imparcialidade 

por parte do terceiro facilitador, o procedimento de mediação será comprometido e 

deverá estar anulado. 

 

3.2.3.6 Busca de consenso 

 

Quanto mais aprofundado os estudos sobre o princípio da busca de consenso, 

perceber-se-á que ele se encontra diretamente ligado com o principal objetivo do 

instituto da mediação, muitas vezes até se tornando sinônimo um do outro.  

O princípio da busca de consenso não foi mencionado no CPC/15, mas 

encontra-se em destaque na Lei de Mediação. Isto posto, a busca pelo consenso é 

inerente à própria natureza da mediação. Por inúmeras questões pode-se até não 

chegar a um consenso e encerrar a mediação sem um acordo entre as partes, mas o 

princípio do consenso deve sempre ser buscado. 

É importante destacar que o sucesso da mediação não se encontra apenas 

ligado a um acordo final, mas também ao respeito a todas as diretrizes e princípios 

que a compõe. 

Desta forma explica André Gomma Azevedo (2013): 
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A definição de qualidade de mediação consiste no conjunto de 
características necessárias para o processo autocompositivo que irá, 
dentro de condições éticas, atender e possivelmente até exceder as 
expectativas e necessidade do usuário. Pode-se, portanto, considerar 
“bem-sucedida” a mediação quando o “sucesso” está diretamente 
relacionado à satisfação da parte (AZEVEDO, 2013, p. 25). 
 

 Os acordos são apenas uma das consequências positivas da mediação, não 

sendo a principal, e seguir de forma correta os princípios ajudará para sua maior 

efetivação. 

3.2.3.7 Independência 

 

O princípio da independência é citado no art. 166, do CPC:  

 

A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 
confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 
informada (BRASIL, 2015, p. 01). 
 

Este princípio veio como uma forma de garantir a efetividade da imparcialidade 

do mediador, essa condução do diálogo deve ser feita de modo neutra, assim, 

garantindo que ocorra a independência das partes para decidirem os termos que 

serão melhores para as mesmas. 

Conrado Paulino da Rosa (2010) diz que:  

 

Pelo princípio da independência e da autonomia o mediador tem 
direito de atuar sem a influência de qualquer pressão. Para tanto, ele 
tem a faculdade de se recursar a atuar no caso, suspender ou 
interromper a sessão de mediação se entender que não estão 
presentes as condições adequadas ao seu funcionamento e também 
não é obrigado a redigir um acordo que seja ilegal ou inexequível, por 
exemplo, ele não é obrigado a redigir um acordo em que a mulher seja 
proibida de ver o filho para sempre (acordo ilegal) (ROSA, 2010, p. 
201).  
 

Como está demostrado, este princípio sinaliza para que o terceiro imparcial, 

seja ele o mediador ou conciliador, não possam interferir de forma que possa 

prejudicar a atuação das partes em suas próprias escolhas. 

 

3.2.3.8 Isonomia 
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É uma das diretrizes principais do instituto para que o mediador contribua para 

um desfecho harmônico entre os envolvidos. Então, é muito importante ter cuidado ao 

tratar com as partes envolvidas de forma igualitária, propiciando-lhes os mesmos 

critérios de participação e as mesmas chances, sem fazer nenhum tipo de 

diferenciação. 

Este princípio faz ponte direta com o princípio da imparcialidade, pois só em 

um ambiente que não exista parcialidade é que realmente as partes serão tratadas de 

forma igualitária, sem nenhum tipo de predileção, assim demonstrado fica claro que 

um princípio necessita do outro para se efetivar. 

O papel do mediador é fundamental para manter a isonomia das partes, se este 

perceber que de alguma forma um dos interessados na lide está em “desvantagem”, 

como por exemplo: um deles não for alfabetizado. O mediador deverá auxiliar no que 

for preciso para manter o equilíbrio e oportunizar as mesmas possibilidades para 

ambas as partes. 

Pontua Christopher W. The Moore (2014): 

 

Nas disputas em que as partes têm poderio desigual, o 
mediador/conciliador pode encarar dois tipos de problemas: de 
percepção (em que a disparidade de poder não é percebida e há uma 
errônea consideração da situação) e de existência de relações 
extremamente assimétricas (em que uma parte está numa posição 
muito mais fraca e ambas as partes sabem disso) (MOORE, 2014, p. 
389). 

 

É importante que o terceiro imparcial, na figura do mediador, sempre esteja 

atento para tais situações, sendo necessário agir como um auxiliador para a parte 

menos favorecida, sempre buscando a total isonomia entre elas. 

Da maneira que, a falta de observação do princípio da isonomia poderá 

comprometer o procedimento mediatório em sua totalidade, podendo chegar a piorar 

a lide existente, fazendo surgir novas mágoas entre as partes, ou, ainda, poderá levar 

uma das partes interessadas a fechar um acordo que não satisfaça o seu sentimento 

de justiça. 

4.3 A APLICABILIDADE DA MEDIAÇÃO FAMILIAR 

 
4.3.2 Pontos positivos da mediação familiar 
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Desta forma, iniciaremos discorrendo sobre os pontos positivos alcançados 

pela mediação. 

 Como já fora exposto anteriormente a mediação é um procedimento auto 

compositivo, no qual as partes envolvidas são auxiliadas por um terceiro imparcial, 

que conduz o debate entre estas de forma pacífica e respeitosa, sem exercer nenhum 

tipo de opinião ou vontade própria. 

De acordo com o que foi explanado, a Lei nº 13.140/2001 discorreu este 

método extrajudicial de resolução de conflitos da seguinte forma:  

 

Art. 1. (...); Parágrafo único: Considera-se mediação a atividade 
técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 
escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia (BRASIL, 
2001, p. 01). 
 

Um dos principais pontos positivos encontrados na mediação atualmente é a 

segurança jurídica que esta possui, embora saibamos que a mediação já era utilizada 

como Meio Adequado de Resolução de Conflito a certo tempo em nosso país ela só 

fora de fato regulamentada no ano de 2015, trazendo com isto a sua definição legal. 

Outro aspecto positivo pode ser encontrado na confidencialidade proposta pelo 

procedimento seguida de acordo com o princípio da confidencialidade, conforme os 

termos confidenciais da mediação, seus pontos e opiniões discutidas não poderão ser 

utilizados e nem expostas fora da câmera de mediação, nem mesmo em casos de 

processos judiciais, cabe a garantia da confidencialidade para o mediador, as partes 

e os terceiros envolvidos. 

Desta maneira, também é de suma importância destacar a serenidade com que 

o procedimento é visto, principalmente em relação ao papel do mediador, pois deles 

são exigidos para efeitos de legislação penal como qualquer outro servidor dos 

Tribunais Estaduais, seu treinamento é indispensável. 

O trabalho interdisciplinar envolvendo a mediação é outro ponto extremamente 

positivo, pois com ele é possível observar o envolvimento de profissionais de diversas 

áreas como advogados, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, que se 

organizam para ajudar de forma mais adequada e eficaz as famílias que estão 

passando por conflitos. 

https://jus.com.br/tudo/mediacao
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A mediação estimula nas partes envolvidas o sentimento de solidariedade, de 

paciência e compreensão o que gera um ganho mútuo, uma clara exposição de que 

podemos sim até mesmo diante de conflitos encontrar interesses em comum. 

O consultor jurídico Aldovrando Torres (2012) descreve sobre a importância da 

mediação:  

 

A mediação é de vital importância para o processo, assim como para 
a solução dos conflitos, nunca tendo sido tão homenageada no Brasil, 
como agora com a aprovação do novo Código de Processo Civil. Na 
verdade, todos serão beneficiados com esse instituto, pois as partes 
economizarão tempo, e um processo que normalmente dura anos 
pode sequer existir ou ser encerrado em poucas semanas, o que 
desafogará o Poder Judiciário. Convém acentuar que, mesmo no 
processo judicial, a mediação, se alcançada, diminuirá 
substancialmente o tempo do litígio, uma vez que a audiência é 
realizada no início do processo (TORRES, 2012, p. 07). 
 

A mediação também é uma forma mais célere e mais econômica para se 

encontrar a solução de um conflito, utilizando este procedimento as partes poderão 

vir a evitar maiores degradações e minimizar traumas futuros com o degaste na 

espera do litígio processual. 

No procedimento de mediação é predominante a autonomia de vontade 

também é possível que os mediados consigam controlar de forma mais plena suas 

etapas desde o início até ao fim, uma vez que a decisão de iniciar ou pôr fim à 

mediação está quase sempre nas suas mãos. 

Isto posto, o procedimento supracitado busca uma ampliação no acesso à 

Justiça e na afirmação de cidadania, almejando preservar os vínculos estabelecidos 

pelas partes envolvidas. 

A isonomia entre as partes também é um dos aspectos mais importantes 

encontrados no procedimento de mediação, pois possibilita a ambos as mesmas 

oportunidades para poderem expressar seus sentimentos e opiniões em relação a 

lide, sem ocorrer nenhum tipo de desigualdade. 

Paulo Lôbo (2012) avalia a mediação como valioso meio de solução dos 

conflitos familiares: 

 

As disputas entre cônjuges, pais e filhos e entre companheiros, que 
dizem respeito ao direito de família, saem do conflito que degrada as 
relações familiares, assumindo as pessoas a responsabilidade pelas 
próprias decisões compartilhadas, as decisões tomadas em sede de 
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mediação são mais duradouras que as decisões judiciais, pois estas 
não encerram o conflito (LOBO, 2012, p. 49-50) 
 

Podemos destacar também as vantagens na forma de abordar os conflitos no 

plano emocional, tentando sempre os eliminar não deixando que estes venham a 

afetar os demais membros da família, permitindo uma comunicação menos formal, 

dando as partes um sentimento de maior conforto que não poderiam ser disfrutados 

se lide fosse levada até uma audiência processual. 

As partes poderão desta forma ter plena consciência de qual os problemas 

estão buscando resolver e que o mesmo tem solução palpável, e o denominar comum 

para encontrar e pôr fim ao litígio poderá partir deles mesmo. 

Aborda da seguinte forma o Autora Marcia Terezinha Gomes Amaral (2009): 

 

As vantagens da mediação, para os supracitados autores, são: a 
exploração de interesses, pois o mediador pode indagar, sobretudo 
em sessões privadas, quais são os interesses e motivações 
subjacentes dos participantes; a utilização de critérios objetivos, 
atuando o mediador como agente da realidade, induzindo as partes a 
analisarem objetivamente suas alternativas para o acordo; a brevidade 
e a disponibilidade do processo, que normalmente tem a duração de 
algumas sessões. além das partes poderem se retirar do processo 
quando lhes for conveniente; a economia, pois os honorários dos 
mediadores, na mediação privada, são fixados em função do tempo 
efetivamente trabalhado (AMARAL, 2009, p. 109). 
  

O procedimento de mediação reflete um pensamento no coletivo, o que faz 

transparecer o sentimento de que alcançará um resultado positivo, ofertando 

respostas igualitárias para todas as partes envolvidas, nascendo assim uma nova 

maneira de conduzir soluções nos conflitos familiares.  

De fato, a mediação é de suma importância em todas as áreas do direito, em 

especial na de Direito de família, pois nesta encontramos peculiaridades e 

sentimentos a flor da pele diferentemente dos demais seguimentos. 

Beatriz Helena Braganholo (2005) disserta:  

 

O processo de mediação pode ser uma maneira de aproximar as 
partes para discutir questões de interesse mútuo ou não, observando 
e mediando pontos de vista convergentes e divergentes. Dessa forma, 
é possível iniciar uma batalha contra os conflitos em questão, e então, 
discutir as razões e motivos que interferem nas decisões dos 
envolvidos. As partes do conflito precisam resolver questões 
complexas instauradas muito além do aspecto, unicamente, legal. E a 
mediação é uma forma de possibilitar momentos de comunicação 
entre o casal resolvendo questões emocionais que possibilitem uma 
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separação ou divórcio baseado no bom senso, e não na vingança 
pessoal. Antes de tudo, a mediação dos conflitos familiares é uma 
oportunidade para o crescimento e a transformação dos indivíduos. E 
o mais importante: um crescimento que pressupõe desenvolvimento 
da capacidade, como pessoa humana, para expressar e fortalecer a 
capacidade deuma preocupação pelos outros. Essa situação é muito 
difícil de ocorrer, num processo de rompimento conjugal de união 
estável, separação ou divórcio, no atual sistema jurídico brasileiro, que 
não respeita a complexidade existente em relacionamentos que 
envolvem vínculos afetivos (BRAGANHOLO, 2005, p. 72-75). 
 

Desta maneira, se busca uma forma mais célere de resolução de conflitos, o 

que não se poderá encontrar nas searas Judiciais, o olhar mais intimista com 

preocupações que vão além de uma sentença escrita em um papel, rompendo as 

barreiras sentimentais e proporcionando uma mudança de vida em todos os 

envolvidos no conflito familiar. 

 

4.3.3 Pontos negativos da mediação familiar 

 

É importante também expor as correntes que não enxergam com bons olhos a 

mediação familiar, e enumeram algumas críticas e lacunas as quais acreditam que 

venham a existir neste procedimento.  

 

4.3.3.1 A obrigatoriedade na mediação 

 

Isto posto, alguns autores possuem um entendimento de que haveria uma 

obrigatoriedade da mediação, de acordo com o §5º do artigo 334 que fala que o réu 

deverá manifestar seu desinteresse na audiência de conciliação de forma escrita, ao 

menos dez dias antes da data designada para audiência, o artigo 334, §4º e incisos I 

e II do CPC/15, este estabelece que a audiência de mediação apenas não será 

designada se ambas as partes manifestarem, expressamente, o desinteresse pela 

composição consensual do litígio ou se a natureza da causa inadmitir transação. 

Neste caso, o direito processual da autonomia de vontade estaria sendo ferido, 

tendo a mediação como um obstáculo para se chegar até o exercício legitimo do 

direito de ação, ou até mesmo beneficiando aquelas partes que agiriam de má-fé 

optando por esse procedimento apenas para procrastinação. 

Acreditando-se que a uma indução do sistema jurídico para a imposição 

mitigada ao processo de mediação, ressaltando que existem no CPC/15 a 
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obrigatoriedade na mediação em dois casos específicos, independente da 

concordância prévia das partes. 

O primeiro caso apontado é o das ações envolvendo conflitos familiares, pois 

o art. 694 do CPC/15 fala que o judiciário enxerga as peculiaridades existentes nestas 

situações, e o Código expõe que todos os esforços necessários deverão ser utilizados 

para conseguir se chegar a uma solução de maneira consensual, trazendo a 

possibilidade que a qualquer momento as partes poderão desistir da lide processual 

e optarem pela via extrajudicial com todo o apoio de uma rede multidisciplinar. 

O segundo caso apontado é o existente no art. 565, §2° do CPC/15 que deixa 

claro que nos casos em que ocorra litígios coletivos envolvendo posse de imóveis 

quando o esbulho ou a turbação alegada na petição inicial houverem ocorrido há mais 

de ano, o juiz deverá, antes mesmo de avaliar o pedido de liminar, designar audiência 

de mediação. 

 

4.3.3.2 O comparecimento de juízes no procedimento de Mediação 

  

Neste caso em questão a crítica maior recai sobre a letra de lei e não 

propriamente sobre o procedimento de mediação, alguns estudiosos colocam em 

questão a interpretação do que está escrito no §1º do artigo 334 do CPC que diz: “os 

mediadores e os conciliadores devem atuar, necessariamente, nas audiências 

destinadas à auto composição”.  

Deixando ocorrer uma dúvida se houve erro material na digitação do artigo 

supracitado, não ficando claro se os juízes podem estar presentes ou não nos 

procedimentos de mediação, desta forma, o artigo deixou de regular de maneira 

expressa sobre a presença dos magistrados. 

O prejuízo acarretado ao procedimento de mediação seria a participação dos 

magistrados nas sessões, já que o objetivo desse Meio Adequado de Resolução de 

conflito é que um terceiro imparcial cujo as partes confiem para expor suas opiniões 

e sentimentos conduza a sessão, a figuro do magistrado acaba inibindo um contato 

mais íntimo e despido de tantas formalidades. 

 

4.3.3.3 O acúmulo das funções de Mediador e Advogado  
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Desta forma existem alguns autores que criticam a não possibilidade de 

acumulação da função de mediador e advogado, no qual está expressa no artigo 167 

do CPC/15 e em seus parágrafos sendo-lhes vedado exercer a advocacia nos juízos 

em que desempenhem suas funções. 

 Segundo Fernando Tartuce (2014): 

 

Se o mediador inscrito no Tribunal não poderá advogar no juízo em 
que se inscreveu, como poderá sobreviver? Imaginemos, para ilustrar, 
uma situação concreta: atuo como advogada no Departamento 
Jurídico do XI de Agosto, entidade da Faculdade de Direito da USP 
que presta assistência à população carente desde 1919 e tem 
processos tramitando em praticamente todos os foros da Capital 
paulista. Decido fazer o cadastro como mediadora no Tribunal de 
Justiça de São Paulo e aguardo ser escolhida pelas partes ou 
nomeada para algum feito por força de distribuição. Caso seja 
chamada a atuar como mediadora em feito que tramita em 
determinada Vara, precisarei verificar se tenho algum processo em 
trâmite ali; sendo a resposta positiva, deverei me reconhecer impedida 
de atuar e terei que declinar. Esta situação é apropriada? Se atuo 
como advogada em um feito de natureza diversa, com litigantes 
diferentes, não sou apta a atuar em outro processo com diferentes 
envolvidos pelo simples fato de tramitarem no mesmo juízo? 
(TARTUCE, 2014, p. 14). 

 

O impedimento criado é visto como um desencorajamento aos advogados em 

atuarem como mediadores, agindo de forma contrária para a realização da 

simplificação e celeridade do sistema judiciário. 

 

4.3.3.3 Imparcialidade do Mediador 

 

O art. 166 do CPC/15, o papel do mediador deve ser sempre imparcial podendo 

ser retirado do procedimento se não agir em conformidade com o dispositivo, desta 

forma podendo ser interpretado como se a letra de lei tivesse dado mais enfoque ao 

papel do mediador do que apresentado regulamentações sobre o favorecimento das 

partes. 

Geovany Cardoso Jeveaux (1999) discorre: 

 

se considerar o sistema jurídico mais que um conjunto de normas ou 
instituições, mas um fenômeno de “partes em comunicação”, onde 
estão pressupostos uma interação (troca de mensagens), um relato 
(informação contida na mensagem) e um cometimento (informação 
sobre como encarar a mensagem), a atuação do Estado-juiz como 
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terceiro comunicador – além dos dois primeiros, que são as partes, as 
quais estarão sujeitas à decisão – ocorre numa situação de controle 
comunicativo para tornar a decisão um instrumento de suscitação de 
obediência, justamente através de um domínio e de uma estratégia de 
domínio (JEVEAUX, 1999, p. 8). 
 

Com o dispositivo deixando bastante claro a responsabilidade em relação ao 

princípio da imparcialidade, isso poderá gerar lacunas no relacionamento entre as 

partes e o mediador, fazendo com que o sentido de ter um laço mais estreito e uma 

aproximação mais solida entre estes poderá esvaziar-se. 

A função do mediador é que este sempre deverá estar atento as diferenças 

comuns aos conflitantes e trabalhar a partir desse ponto, buscando um elo que possa 

fazer com que os mediados consigam chegar em um acordo possibilitando a retomada 

da comunicação.  

Descreve Guilherme Assis de Almeida (2014):  

 
O trabalho da mediação tem como ponto de partida o reconhecimento 
do “valor social” de todos aqueles envolvidos em determinado conflito. 
Importante ter claro que, devido ao fato de vivermos em uma 
verdadeira “sociedade de indivíduos” (no sentido antropológico do 
termo), o exercício do diálogo, da compreensão de uma lógica do 
existir diversa da nossa não é uma tarefa a que estejamos habituados. 
Portanto, exige de todo aquele que se dedique ao trabalho de 
mediação uma atitude de introspecção e sensibilidade, capaz de 
perceber a melhor forma de expressar o seu reconhecimento por todos 
aqueles envolvidos no conflito. Essa atitude inicial do mediador a 
favorece a criação de um ambiente dialógico. Único espaço possível 
para que se possa estabelecer um processo de reconhecimento mútuo 
das pessoas que participam do conflito (ALMEIDA, 2014, p. 22).  
 

Os mediadores deverão se sentir mais confortáveis em se aproximar das 

partes, claro que estes não devem tomar partidos e nem expressar opiniões pessoais 

sobre o conflito existente, este ponto é bem controverso e ainda irá gerar bastante 

discussões futuras. 

4.4 PREVISÃO LEGAL DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES 
 

Em termos cronológicos a palavra mediação começou a ser utilizada no Brasil 

a partir do Decreto n º. 1.572, de 28 de julho de 1995 (BRASIL,1995), que falava sobre 

a mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista. 
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Desta forma, apenas no ano de 1998 surgiu um projeto de Lei n. 4.827 do ano 

de 1998 (BRASIL,1998) no qual definiu e instituiu a mediação como método de 

prevenção e solução consensual de litígios na esfera civil. 

 Na qual já se falava sobre a necessidade de uma formação técnica para os 

mediadores que conduziriam tal função, neste período a resolução chegou a ser 

considerada inconstitucional, pois em seu conteúdo existia a obrigatoriedade que os 

servidores públicos que atuassem nessa ordem deveriam se capacitar e ter seu 

trabalho fiscalizado assegurando o andamento de forma retilínea do processo de 

mediação. 

Conforme Eduardo de Oliveira (2008) Leite expõe:  

 

Embora "redescoberta" na atualidade, em decorrência do aumento 
considerável de litígios que passou a dominar as Varas de Família, a 
medição é antiga e já era conhecida dos gregos (com Thesmotetas) e 
em Roma (com os juízes de árbitros) sendo conhecida na Espanha, 
desde 1239, um sistema de mediação no Tribunal de Águas de 
Valencia, para mediar entre os campesinos quanto ao uso da água 
(LEITE, 2008, p. 108) 
 

No ano de 2010 o CNJ determinou a criação dos núcleos de conciliação e 

mediação através da Resolução nº 125 de 2010 (BRASIL,2010), para incentivar a 

busca por resoluções extrajudiciais para soluções de conflitos, consistindo em um 

conjunto de ações para dar cumprimento à eficácia operacional do poder judiciário, 

aumentando assim o acesso à justiça de forma harmônica e eficaz. 

Existia uma necessidade de se alinhar todas as práticas conciliatórias e de 

mediação em todo território Nacional, incorporando-as em políticas públicas dos 

tribunais Estaduais, Federais e Trabalhistas, fazendo com que não ocorresse nenhum 

tipo de disparidade nas práticas meditarias e concitarias em todo o Brasil. 

Costa e Mosena (2015) afirmam que: 

 

A resolução nº 125, em 2010, foi um marco para o Poder Judiciário, 
trouxe a primeira normatização do novo paradigma ao acesso à 
justiça, mudando as perspectivas metodológicas da administração da 
justiça, habilitando o operador do direito a ser não mais o impositor do 
direito, mas o ente pacificador. A partir dessa política, passa-se a 
redimensionar o judiciário como efetivo centro de harmonização social 
(COSTA; MOSENA, 2015, p. 48) 
 

A resolução trouxe à tona a importância em se optar por meios Consensuais 

de Resolução de Conflitos, pois além de ter como resultado a celeridade de todo o 
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processo, os envolvidos se tornam protagonistas das decisões que levam até o acordo 

entre as partes.  

Demostrando que cada vez mais o poder judiciário estava à procura de 

soluções para atender de forma mais igualitária e célere todos aqueles que procuram 

a resolução de alguma lide processual. 

Isto posto, mesmo com os enormes passos para o entendimento da importância 

dos meios consensuais de Resolução de Conflitos a mediação de fato só veio a ser 

regulamentada no Brasil no dia 29 de junho de 2015 através da Lei n° 13.140/2015, 

juntamente com o CPC/15. 

O CPC/15 mostrou-se moderno e inovador, trazendo instrumentos na sua 

regulamentação que ajudassem a resolver as lides processuais de maneira mais 

célere, o legislador então tornou a mediação meio obrigatório para resolução e 

harmonização dos conflitos. 

Fabiana Marion Spengler (2017) reflete que:  

 

Dessa forma, o grande desafio é romper esse paradigma de 
monopolização estatal, como forma de tratamento e deslinde de 
litígios. Surge assim a mediação como espécie da autocomposição, 
tendo por objetivo visualizar a paz conflitual e empregar o diálogo 
como principal ferramenta para a satisfação mútua, e, por corolário, a 
almejada celeridade do tratamento da resolução (SPENGLER, 2017, 
p. 47). 
 

Juntamente com a evolução das famílias, veio a necessidade também de 

evoluir as formas de solucionar os seus conflitos, onde se busca de forma igualitária 

e preservando os direitos fundamentais o acordo pleno entre as partes envolvidas. 

O art. 694 do CPC/15: 

 

 Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a 
solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio 
de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e 
conciliação (BRASIL, 2015, p. 01). 
 

Fica claro no CPC/15, desta maneira, que a mediação não tem apenas como 

foco principal o fim do litígio, mas também a reconstrução de laços familiares e 

diálogos. 

Tartuce (2015) afirma que:  
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O Novo CPC reconhece a importância social das lides familiares e 
destaca um capítulo para abordá-las; trata-se de iniciativa pioneira, 
especialmente considerando a omissão dos Códigos anteriores em 
termos de sistematização da matéria. A previsão é salutar, já que é 
essencial disponibilizar elementos para que os membros da família 
possam reforçar tal instituição de forma que ela mesma supra suas 
necessidades sem precisar delegar a solução de suas crises a 
terceiros. Vale destacar, porém, que o “empreendimento de esforços” 
deve se verificar sem qualquer coerção para que as partes aceitem 
participar das sessões consensuais (TARTUCE, 2015, p. 201). 
 

A Lei n° 13.140/2015 dispõe sobre a mediação como meio de solução de 

controvérsias entre particulares e sobre a auto composição de conflitos no âmbito da 

administração pública.  

O art. 2º da lei declara a mediação como o “processo conduzido por terceiro 

imparcial, com o objetivo de auxiliar as partes a identificar ou desenvolver soluções 

consensuais”. Este artigo mostra a sintonia com o parágrafo único do artigo 5º do 

CPC/15, que diz: “o terceiro tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da 

função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em 

relação à sua imparcialidade para mediar o conflito”, pois expõe a importância do 

princípio da imparcialidade do mediador. 

O legislador cuidou de enfatizar mais uma vez sobre a importância de se seguir 

o princípio da imparcialidade, mesmo este não tendo ainda regulamentação. 

Pois de maneira taxativa, a Lei nº 13.140/2015 vem estabelecer os princípios 

aos quais a mediação deverá ser orientada, quais sejam: a imparcialidade do 

mediador, a isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da 

vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade, e a boa-fé. 

Outro ponto importante a se frisar é que o anteprojeto da lei de Mediação trazia 

a distinção clara entre mediação judicial e extrajudicial, a nova lei embora não traga 

de forma aparente, coloca em alguns de seus artigos esta distinção. 

Em conformidade com o artigo 9º, “qualquer pessoa capaz e que desperte a 

confiança das partes pode atuar como mediador extrajudicial, independentemente de 

integrar conselho de classe ou associação”. 

 Já o artigo 11º define:  

 

(a) dois anos de graduação em curso de ensino superior de instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação; e (b) capacitação em escola 
ou instituição de formação de mediadores reconhecida pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) 
ou pelos tribunais (BRASIL, 2015, p. 01). 
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Delimitando desta forma a atuação do mediador no âmbito do processo que o 

mesmo irá trabalhar. Outra inovação trazida pelo CPC/15, sobre o papel do mediador 

dispõe o art. 168, §§ 1º e 2º: 

 

Art. 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, 
o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação.  § 1°. 
O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar 
cadastrado no tribunal.  § 2º. Inexistindo acordo quanto à escolha do 
mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles 
cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação 
(BRASIL, 2015, p. 01). 
 

Este papel está baseado na confiabilidade e segurança que o mediador exerce 

na relação com os mediados, por isto é de suma importância que os mesmos possam 

participar da escolha do mediador, mantendo assim a essência do instituto, garantindo 

que o procedimento produza condições favoráveis ao entendimento. 

Fica claro através destes exemplos que a Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 

(BRASIL,2015), veio para disciplinar inúmeros tópicos relevantes do ponto de vista 

prático nas sessões de mediação. 

Criando um ambiente propicio para os seguintes elementos: princípios 

norteadores, possibilidade de utilização do instituto para conflitos que versem sobre 

direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação, forma de condução pelo 

mediador, a ritualística da mediação extrajudicial e judicial, o procedimento e a 

previsão da utilização da mediação em conflitos envolvendo a administração pública. 

Isto posto, a Lei de Mediação e o CPC/15 disciplinam exaustivamente o 

processo e a composição da mediação, fazendo com que esse procedimento seja 

mais aplicado e utilizado nas resoluções de conflitos. 

4.5 AS CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS 
 

O Processo Jurídico é um termo que admite uma gama de significados dentro 

da concepção do Direito enquanto um ordenamento jurídico composto por ramos 

interligados e correlacionados. Nascendo para a solução de um caso, é composto por 

diversos atos jurídicos que, por sua vez, implica em várias relações jurídicas entre os 

vários sujeitos que o compõe. 

 Neste sentido, pode-se entender, e para fins de consecução deste estudo, que 

o processo de execução como uma espécie de ato jurídico que conforme Didier (2015) 
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é uma das etapas de um conjunto organizado de atos para a produção de um ato final 

e que é regulado por normas e princípios de Direito. 

  A definição do instituto Processo de Execução não possui vasta delimitação 

dentre a doutrina jurídica, sendo por vezes, confundido com seus princípios 

norteadores, ou seja, uma errônea confusão entre forma e conteúdo e, portanto, 

ocasionando uma escassez de descrição desta etapa jurídica em sua noção 

ontológica. Assim sendo, tem-se a delimitação a partir da noção da tutela de execução 

que conforme, Abelha (2015): 

 

Há diferentes tipos de tutela jurisdicional ofertados pelo ordenamento 
jurídico para debelar crises jurídicas da sociedade (conflitos de 
interesses), vê-se que o modelo processual dialético destinado a 
revelar (formular) a norma jurídica concreta muito se distingue daquele 
outro em que a função jurisdicional precípua é tornar real e eficaz no 
mundo dos fatos o direito declarado no processo de conhecimento. 
Essa modalidade de tutela jurisdicional, conhecida como “tutela 
executiva”, está diretamente relacionada – e quase sempre restrita – 
às crises de cooperação, quando a atuação da norma concreta se faz 
mediante a realização de sanções que incidem sobre o mundo dos 
fatos, com ou sem a colaboração do vencido que, até então, recusou-
se a cooperar cumprindo o dever ou obrigação representados no título 
executivo. (ABELHA, 2015, p. 20). 

 

 Logo, além da delimitação com os vínculos processuais, tem-se que o processo 

de execução pode ser entendido como um descumprimento dos princípios da 

cooperatividade das partes; devido processo legal e do processo justo e efetivo. No 

sentindo em que, além de necessitar do judiciário no que tange a afirmação do direito, 

em sentido abstrato, faz-se necessária a movimentação deste no que tange a sua 

consecução. Portanto, o modelo ou etapa executiva, pressupõe um direito do 

exequente oriundo de uma análise de mérito procedente revelado em um título jurídico 

executivo. 

O módulo processual executivo pressupõe um suposto e muito provável direito 

do exequente estampado em uma norma jurídica concreta, a qual recebe a alcunha 

de título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, conforme, Abelha (2015).  

 A jurisdição é uma forma de intervenção estatal cujo objetivo é aplicação das 

normas jurídicas cujo objetivo é a resolução definitiva dos conflitos. Refere-se a uma 

atividade jurisdicional que tem por finalidade a pacificação social. Ainda que de 

extrema importância, não cabe ao Estado o monopólio instrumental que viabilizem a 

resolução das contendas.  
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Segundo Didier (2015) a jurisdição é uma função atribuída a um terceiro 

imparcial, ou seja, fora do conflito. Neste sentido, marca uma forma de 

heterocomposição na resolução dos conflitos. E complementa: a jurisdição não 

apenas exercida pelo Estado, ainda que este tenha monopólio.  Ainda para o autor, a 

definição deve ser concebida a partir do movimento de modernização da doutrina. 

Logo, há dois conceitos básicos para o termo.  

No que tange a doutrina clássica, considera-se jurisdição a função de prestar-

se a resolver conflitos de interesses entre as partes, substituindo suas vontades pelas 

vontades da lei. Logo, pressupões que haja lide. Já conforme a doutrina moderna e 

nas palavras de Didier (2015) a jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal 

visando à aplicação de um direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com 

definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal pacificação social.  

Conforme Marinoni (2008) a jurisdição ocupa papel de fundamental importância 

no sistema neoconstitucionalista, uma vez que constituem espelhos dos valores e das 

ideias das épocas e, assim, não podem ser ditas equivocadas, visto que retrata a 

mutação social e possui extrema ligação com o princípio da legalidade. É, portanto, 

segundo o autor, o “dizer o direito”.  

Todavia, há que se olvidar que este instituto tem na estrutura estatal, visto que 

a jurisdição, como poder, é algo que depende essencialmente de um Estado 

organizado e forte o suficiente para interferir concretamente na esfera jurídica do 

cidadão. A tal ponto que segundo Streck apud Kägi (2002) cabe à máxima: diz-me a 

tua posição quanto a jurisdição constitucional e eu te direis o que tens em tua 

Constituição.  

 Os diversos atos jurídicos do processo fazem com que haja várias relações 

jurídicas entre os vários sujeitos processuais, que passam a relacionar-se entre si em 

decorrência deste. Logo, o processo, conforme Didier (2015) comporta-se como um 

feixe das relações jurídicas entre os sujeitos. 

 Todavia, há de salientar que a relação jurídica entre os sujeitos não é única. Ao 

contrário, dentre de um processo há inúmeras relações jurídicas entre os sujeitos 

envolvidos, sendo impossível, por questões lógicas, de celeridade e boa-fé, dar voz a 

todos se não limitado os critérios de espaço e tempo. 

 Assim sendo, o Processo possui a característica de substitutividade 

processual, que conforme ensinamentos de Neves (2015) pode ser entendida como  

o poder que tem a jurisdição substituir a vontade das partes pela vontade da lei no 
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caso concreto, resolvendo o conflito existente entre elas e proporcionando a 

pacificação social, e, portanto, sendo de suma importância para a concretização da 

isonomia das partes, visto que, ao impulsionar a vontade da lei, as partes estão no 

mesmo patamar de subordinação à esta.  Ao fazer às vezes das partes, também há a 

concretização do princípio da cooperação processual e, por consequência, do modelo 

cooperativo.  

 Conforme Grinover et all (2012): 

 

Exercendo a jurisdição, o Estado substitui, como uma atividade sua, as 
atividades daqueles que estão envolvidos no conflito trazido à 
apreciação. Não cumpre a nenhuma das partes interessadas dizer 
definitivamente se a razão está com ela própria ou com a outra; nem 
pode, senão excepcionalmente, quem tem pretensão invadir a esfera 
jurídica alheia para satisfazer-se. A única atividade pela lei quando 
surge o conflito é como vimos a do Estado que substitui as partes. 
(GRINOVER et all, 2012, p. 349) 

 
 Logo, diante do desgaste do ato de execução, esta função da jurisdição possui 

uma maior necessidade de aplicação, visto que assumirá sua função de imposição à 

coisa julgada, valendo-se, portanto, do caráter imperativo que o Estado possui e 

fazendo com que não haja, mais uma, frustração ao exequente.  

        Há que distinguir, portanto, entre legitimidade da jurisdição constitucional e 

legitimidade no exercício dessa jurisdição. A primeira é matéria institucional, estática, 

a segunda, axiológica e dinâmica; aquela inculca adequação e defesa da ordem 

constitucional, esta oscila entre o Direito e a política. À verdade, tribunal ou órgão de 

Estado, consagrado à fiscalização de constitucionalidade que não congregue 

requisitos indeclináveis ao desempenho de tal função ou não preencha os fins aí 

implícitos, terá sua legitimidade arranhada e contestada ou comprometida, como ora 

acontece em determinados sistemas judiciais dos países da periferia. 

A tutela um gênero processual de proteção dada pelo Estado quando 

provocado por meio de um processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão 

a um direito material. Em sua espécie provisória pode ser entendida como o 

mecanismo pelo qual o magistrado antecipa a uma das partes um provimento judicial 

de mérito ou acautelatório antes da prolação da decisão final, seja em virtude da 

urgência ou da plausibilidade do direito. 

O CPC/15 traz a Tutela Provisória mediante cognição sumária, ou seja, o 

magistrado ao concedê-la não teve acesso a todos os elementos de convicção a 
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respeito da controvérsia jurídica. A salientar, que em casos excepcionais, a mesma 

poderá ser proveniente de uma cognição exauriente, ainda que este vá de encontro a 

natureza do instituto jurídico.  

Conforme Neves (2016), a concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma 

aparência de que esse exista. Assim, deve ser entendido como uma consequência 

natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. 

Logo, a decisão é proferida em uma mera aparência do direito existir. 

O caráter de urgência funda-se na urgência do pedido ou causa de pedir que 

possui duração pré-determinada e podendo exaurir-se com o tempo. Desta forma, a 

duração deste instituto depende da demora para a obtenção tutela definitiva. 

Diferenciando-se assim das tutelas de urgência que não possuem a qualidade de 

temporária como delimitador da sua existência. 

O CPC/15 destina o título I do Livro V para o tratamento das disposições gerais 

da tutela provisória. Desta forma, o referido código no que tange a sua classificação 

poderá ser classificada como acidental ou incidental. De início, verifica-se que o 

CPC/15 preferiu adotar a terminologia clássica e distinguir a tutela provisória, fundada 

em cognição sumária, da definitiva, baseada em cognição exauriente. Daí porque a 

tutela provisória (de urgência ou da evidência), quando concedida, conserva a sua 

eficácia na pendência do processo, mas pode ser, a qualquer momento, revogada ou 

modificada. 

No que tange a sua distinção com os demais institutos, Neves (2015): 

 

A distinção da tutela cautelar e da tutela antecipada com fundamento 
na explicação de que a primeira assegura o resultado útil do processo, 
enquanto a segunda satisfaz faticamente o direito da parte (geralmente 
o autor, mas não exclusivamente). A lição de que a tutela cautelar 
garante e a tutela antecipada satisfaz seria suficiente para não confundir 
essas duas espécies de tutela de urgência. Ainda que não se pretenda 
confrontar essa distinção, é importante observar que a distinção entre 
garantia e satisfação não é tão simples como num primeiro momento 
pode parecer. (NEVES, 2015, p. 201). 

 
Conforme o CPC/15 a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Desta forma, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Marcando assim, a exclusão da tutela de evidência do ordenamento jurídico pátrio. 
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Logo, o legislador, conforme Neves (2015) poupa o autor de ingressar com a ação 

principal para fazer nela de forma incidental o pedido de tutela antecipada 

 

5. A MEDIAÇÃO NO CONFLITO FAMILIAR 

5.1 ANÁLISE ACERCA DA APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO CONFLITO FAMILIAR 
 

O estudo do Direito de Família vem evoluindo e passando por modificações nos 

últimos anos, desta maneira deparou-se com aliados em outras áreas não jurídicas 

que o auxiliariam na resolução de seus conflitos, cujo pertencem a ciências humanas 

e sociais aplicadas.  

Essa evolução também vem por parte daqueles que compõe o judiciário, que 

aprofundaram as pesquisas no assunto e observaram que nos conflitos familiares 

mais complexos se faria necessária uma visão além daquela do devido processo legal, 

começando a trabalhar em conjunto com profissionais de outras áreas, principalmente 

psicológica e sociológica, passando a ter uma visão multidimensional.  

Vasconcelos (2002) configura a mediação: 

 
Um meio geralmente não hierarquizado de solução de disputas em 
que duas ou mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, o 
mediador – que deve ser apto, imparcial, independente e livremente 
escolhido ou aceito -, expõem o problema, são escutadas e 
questionadas, dialogam construtivamente e procuram identificar os 
interesses comuns, opções e, eventualmente, firmar um acordo 
(VASCONCELOS, 2002, p. 38). 
 

Através da mediação familiar, que os envolvidos na lide encontram um espaço 

para escuta, conseguindo a partir deste elaborar de forma racional um diálogo, no 

sentido de chegarem a uma conclusão em comum que vai proporcionar um ganho 

mutuo, ou à construção de uma restauração na relação familiar.  

Principalmente nos conflitos familiares existem ressentimentos envolvendo 

ambas as partes, muitos carregam consigo o sentimento de vingança, hostilidade, 

depressão, o que torna a resolução destes conflitos mais difíceis e problemáticos. 

Também pelo grau de intimidade envolvendo as partes fica ainda mais complicado de 

organizar um diálogo pacífico, desta forma a mediação familiar vem para tentar 

reorganizar a comunicação entre as partes e restabelecer o respeito mútuo.  
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A mediação, sobretudo a familiar, visa encerrar o conflito existente de forma 

real, não apenas aparente, buscando dar respostas que realmente irão pôr um fim nos 

sentimentos negativos entre as partes realizando uma desconstrução do conflito, 

fazendo com que ambas as partes envolvidas realmente descubram os seus anseios 

e assim venham juntos a conseguir soluciona-lo e entrar em um acordo. 

Isto posto, a mediação no conflito familiar vai além, ela busca uma isonomia 

entre as partes e a valorização do ser humano, o que é de suma importância nessa 

área do Direito pois muitas vezes estes conflitos são marcados por desigualdades, 

sejam elas de gênero como também de classes sociais, a mediação vem para 

alcançar este equilíbrio pois o procedimento oferece uma oportunidade igualitária para 

todos os envolvidos. 

Outra vantagem em se optar pela mediação familiar é alcançar as respostas e 

as resoluções conflituosas de maneira célere, que por consequência trará menos 

desgastes as partes, pois este é o objetivo do procedimento de mediação 

proporcionando verdadeiras modificações nos comportamentos, sempre na tentativa 

de conscientizar que a resolução dos conflitos familiares podem ser alcançadas de 

forma respeitosa e responsável, sensibilizando-os sobre os seus devidos papeis para 

reorganização da relação familiar.  

 Águida Arruda Barbosa (2003), define desta forma a mediação familiar:  

 

Um acompanhamento das partes na gestão de seus conflitos, para 
que tomem uma decisão rápida, ponderada, eficaz, com soluções 
satisfatórias no interesse da criança, mas, antes, no interesse do 
homem e da mulher que se responsabilizam pelos variados papéis que 
lhe são atribuídos, inclusive de pai e mãe (ARRUDA, 2003, p. 340). 
 

É importante esclarecer que a mediação tenta fazer com que as partes 

enxerguem e retirem daquele conflito situações positivas, sendo assim capaz de 

proporcionar o amadurecimento e progresso entre ambas as partes e no seu 

relacionamento em família, criando um diálogo funcional. 

Diversas vezes os verdadeiros motivos dos mediados terem chegado até a 

opção das vias judiciais encontram-se de fato escondidos e com a possibilidade 

oferecida pela mediação este podem chegar a restabelecer um contato respeitoso e 

sarar todas as feridas que ficaram no passado, evitando assim que rupturas 

desnecessárias venham a acontecer.  

Sinaliza desta forma Andrei Koerner (2002): 
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As principais vantagens da mediação resultam do princípio de que as 
pessoas são capazes de decidir sobre suas vidas. Por isso, as partes 
podem ficar satisfeitas com a justiça do acordo, o casal trabalha para 
benefícios mútuos, cresce sua autoestima como resultado da sua 
habilidade de tomar decisões responsáveis, há menos possibilidades 
de conflitos futuros, os gastos são menores, os traumas das crianças 
são menores e as partes podem controlar melhor o tempo do processo 
(KOERNER, 2002, p. 47). 
 

Desta forma, fica claro que a mediação nos conflitos familiares ajuda no 

restabelecimento das relações continuadas, fazendo com que as partes consigam 

enxergar tais situações de maneira mais natural e também positiva, extraindo daquela 

lide não apenas uma sentença carimbada em um   papel, mas sim toda uma evolução 

das partes e a reconstrução de laços necessários.  

Isto posto, deixando claro que este procedimento não visa reconstrução de 

laços no sentido de retomada de relacionamentos íntimos, mas sim o retorno do 

respeito e responsabilidade entres estes resultando em uma dissolução bem-

sucedida, alcançando a paz social que um dos seus principais princípios norteadores. 

Vimos de forma direcionada como a mediação poderá contribuir nos conflitos 

do âmbito familiar, mas como já citamos anteriormente ele vem para ajudar na 

reconstrução de diálogos não apenas nesta área como também em diversas outras 

em qualquer situação do convívio que envolvam pessoas e em diferentes contextos, 

a justiça restaurativa da qual faz parte a mediação tem como objetivo a evolução 

pessoal dos envolvidos. 

5.2 FASES DO PROCESSO DE MEDIAÇÃO 
 

Quando falamos sobre fases do processo de mediação, é importante deixar 

cristalino que existe uma divergência na doutrina nacional sobre o processo retilíneo 

no qual deve discorrer o Meio Adequado de Resolução de conflito citado, existe uma 

corrente na qual se acredita que não deverá existir etapas lineares para realização da 

mediação, mas em contrapartida alguns outros estudiosos acreditam que a mediação 

deverá ser realizada através de etapas anteriormente estabelecidas. 

Alguns autores chegam a citar a existência de uma fase de pré- mediação, a 

qual se caracteriza pelo o momento em que as partes decidem por um Meio Adequado 

de Resolução de Conflito, onde é firmado o acordo de participação na mediação. 



77 
 

 
 

Noutra trilha, também poderá ocorrer o convite para a mediação, neste caso 

uma das partes procura a câmara conciliatória para solicitar o convite formal para a 

mediação. 

 

5.2.1 Fase Introdutória  

 

Esta fase é caracterizada pelo início de fato da mediação entre as partes, onde 

um terceiro estranho a lide começará a guiar os mediados para resolução do conflito 

em questão. 

 Desta forma, irá apresentar as partes os procedimentos cabíveis a mediação, 

procurando sempre manter a celeridade e a segurança de todo o processo, assim 

como suas características e todos os elementos que serão relevantes para o desfecho 

do procedimento.  

 

5.2.3 Fase do Discurso aberto 

 

Neste momento o mediador será responsável por induzir as partes a falar sobre 

seu ponto de vista e o que os levou até aquela lide processual. 

Além de descreverem os problemas que eles acreditam que os levaram até 

aquela situação também deveram apontar os seus anseios e o que consideram estar 

em risco, as partes também podem levar algum tempo para desabafar seus 

sentimentos. 

Ficará como responsabilidade do mediador ter a sensibilidade para reparar 

quais são os reais motivos que levaram aos mediados a procurarem a justiça para 

resolverem seus problemas, sempre presando por um clima amigável e respeitoso 

entre as partes. 

 

5.2.4 Fase da discussão conjunta  

 

Esta fase ocorrerá logo após as partes explanarem suas observações iniciais, 

ficando, pois, livres para realizarem perguntas, com o intuito de conseguir esclarecer 

de uma melhor maneira as necessidades e objetivos de cada um, e o que cada 

mediado verdadeiramente deseja. 
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Geralmente em situações de conflitos familiares os diálogos já foram rompidos 

durante muito tempo e as partes não conseguem estabelecer um denominador 

comum, o papel do mediador é de ser verdadeiramente um tradutor das ideias de 

cada parte envolvida, fazendo com que o diálogo seja restabelecido. 

 

5.2.5 Fase da formulação e avaliação de opções 

 

A fase supracitada é a qual mais se ver caracterizado o procedimento de 

mediação, onde o papel do mediador é crucial, pois cabe a ele tentar reaproximar as 

ideias até ali expostas pelas partes dentro de uma realidade possível. Tentando fazer 

com que os mediados consigam chegar a uma isonomia em seus desejos e ideias. 

 

5.2.6 Fase de negociação e acordo 

 

Isto posto, esse é o momento onde começaram a ser organizadas as propostas 

e ideias que atendam aos principais anseios de cada parte, onde o mediador poderá 

liderar a negociação entre os mediados. 

Ângela Hara Mendonça (2004), faz uma reflexão sobre essa fase:  

 

É indispensável que as partes tenham plena compreensão do 
conteúdo do acordo, de como viabilizá-lo e suas consequências. 
Recomenda-se a elaboração de um plano detalhado de 
implementação acompanhado de um plano de implementação, 
acompanhado do prazo para seu cumprimento, e de quais recursos 
serão utilizados para caso não se cumpra (MENDONÇA, 2004, p. 55). 
 

Trata-se de uma fase conclusiva na qual se as partes chegarem a um consenso 

o mediador então poderá elaborar um acordo, de comum agrado com os termos 

apontados pelas partes.  

5.3 O MEDIADOR FAMILIAR 
 

O mediador se caracteriza como aquele terceiro imparcial, aceito pelas partes, 

que irá conduzir o processo de mediação, sempre com celeridade, imparcialidade e 

isonomia.  
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Devendo este possuir como uma das suas características o conhecimento em 

diversas áreas que estejam ligadas aquela lide, principalmente quando tratamos de 

conflito familiar, onde podemos encontrar vários tipos de desigualdades. 

Lília Maia de Morais Sales (2003), reflete em sua obra que: 

 

O mediador é aquele que conduz o procedimento de mediação, sendo 
alguém neutro e imparcial, auxiliando no diálogo entre as partes, 
sempre objetivando que as mesmas consigam chegar a um 
denominador comum. Complementa, ainda, dizendo que o mediador 
é pessoa preparada para lidar com situações adversas e incomuns, 
trazendo a reflexão acerca do assunto debatido pelas partes opostas, 
ajudando na comunicação e entendendo os pontos controversos do 
impasse e identificando interesses comuns dos envolvidos (SALES, 
2003, p. 39). 

 

O mediador deverá buscar um alinhamento nas opiniões das partes, para 

delimitar um tratamento respeitoso, se tratando de um Meio Adequado de Resolução 

Conflito, o terceiro imparcial não possuirá nenhum tipo de poder de decisão, apenas 

conduzirá a seção de mediação garantindo que os direitos sejam preservados, 

ajudando apenas nas questões essenciais que poderão ser resolvidas por meio da 

mediação, tendo como objetivo a formulação de um acordo. 

Desta maneira, o mediador familiar poderá atuar ativamente no processo de 

mediação e da solução de conflito, por que os mesmos podem apontar soluções que 

caberiam para aquele determinado conflito familiar. 

Se as partes optarem por encerrar a mediação, não caberá ao mediador aplicar 

nenhum tipo de punição, pois este processo não é vinculante, o que resultará apenas 

na finalização da mediação. 

A atuação, portanto, do mediador é como de um administrador de conflitos, no 

qual seu objetivo vai além da resolução de um conflito imediato, ele busca um futuro 

na relação familiar que começará a se desenhar a partir daquele momento. 

O mediador familiar deverá ser capacitado para atuar, capacitação esta que 

envolve estudos teóricos e práticos, ficando claro o seu objetivo como profissional no 

qual é apenas de auxiliar as partes, nunca arbitrar como um juiz, sempre atuando de 

maneira participativa jamais impositiva. 

O código de ética dos mediadores judiciais foi definido pelo CNJ no qual está 

ajuizado por princípios fundamentais e impõe uma conduta a ser tomada para garantir 

o desenvolvimento da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos e a 
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qualidade dos serviços de mediação, trazendo os tipos de responsabilidade e sansões 

cabíveis ao mediador.  

O art. 3º estabelece que apenas poderão exercer suas funções perante o Poder 

Judiciário mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, aos 

quais competirá regulamentar o processo de inclusão e exclusão no respectivo 

cadastro. O art. 4º fala que o mediador deve exercer sua função com lisura, 

respeitando os princípios e regras deste Código, assinado, para tanto, no início do 

exercício, termo de compromisso e submetendo-se às orientações do juiz 

coordenador da unidade a que é vinculado. 

Para que o mediador possa vir a atuar de forma plena na área de conflito 

familiar, deverá se aprofundar no verdadeiro motivo que levou aquela lide ao judiciário, 

e de que maneira ela transformou a estrutura familiar. 

As diferenças na análise dos conflitos familiares são encontradas pelo fato 

destes possuírem uma grande carga emocional, o que acaba complicando a resolução 

total do conflito, a desconstrução da opinião formada que as partes já chegam é um 

dos principais obstáculos para a atuação plena do mediador. 

Desta forma, o mediador deverá tentar desconstruir os discursos prontos e 

buscar restabelecer diálogos, respeito e futuramente até vínculos familiares entre as 

partes, incentivando sempre os mediados a optar pelos meios adequados de 

resolução de conflitos, demonstrando sempre o lado positivo de resolver os conflitos 

de forma extrajudicial. 

O mediador deverá sempre procurar estabelecer um vínculo de confiança com 

as partes, para que assim s estas se sintam confortáveis em expor todos os seus 

problemas, pontos de vista e sentimentos. 

Cabe ao mediador encerrar a sessão se este reparar que não a interesse de 

ambas ou de uma das partes em resolver a lide através deste procedimento, ou que 

algumas das partes esteja agindo de má-fé.  

Normalmente as seções de mediação ocorrem nas câmeras de mediação de 

cada município, o que não impede que o mediador venha a atuar sozinho sem estar 

vinculado a nenhuma instituição, pois este não possui papel decisório, apenas está 

cumprindo seu papel para exercer o trabalho de administrador da lide de maneira 

consensual entre as partes, favorecendo a realização de um acordo. 
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 Ao mediador é necessário conhecer os diferentes tipos de conflitos, identificar 

suas características, manusear determinadas situações de acordo com a necessidade 

das partes, obter a melhor opção do caminho a ser seguido. 

A mediação poderá ocorrer em uma ou mais seções, na qual o mediador 

avaliará qual é o principal fato gerador daquele conflito e se ele se encaixa na 

resolução por meio da mediação, para que além de uma solução as partes não saiam 

dali se enxergando como inimigos, principalmente na situação onde a filhos, o que 

obrigará uma convivência entre estes. 

Isto posto, outro tópico importante ao se falar no papel do mediador é apontar 

a diferença entre ele e os demais profissionais que atuam em outra maneira de 

resolução consensual de conflitos. 

Explana João Roberto da Silva (2004):  

 

Não é um juiz, pois não impõe um veredicto, mas como um juiz, deve 
ter o respeito das partes conquistado com sua atuação e 
imparcialidade. Não é um negociador que toma parte na negociação, 
com interesse direito nos resultados. Dependerá das partes a 
conclusão da mediação com um acordo ou não. Não é um árbitro que 
emite um laudo ou decisão. O mediador ainda que seja um experto no 
tema tratado, não pode darassessoramento sobre o assunto em 
discussão. Ele cuida do relacionamento e da descoberta dos 
verdadeiros interesses reais de cada uma das partes (SILVA, 2004, p. 
109). 
 

O mediador age para melhorar o relacionamento e os conflitos existentes entre 

as partes, pois somente estas podem chegar a uma solução em comum e realizar o 

acordo, a atividade do mediador é baseada no método socrático, buscando a verdade 

e fundamentada no diálogo, direcionando a busca pela melhor solução. 

Tartuce (2008) aponta sobre a importância do mediador: 

 

O mediador, portanto, é primeiramente alguém que faz comunicar, que 
faz passar uma corrente. Aquele que não tem este desejo primeiro de 
criar ligações não pode tornar-se um bom mediador no domínio em 
que habitualmente se situa o papel do mediador: o dos conflitos. Se 
alguém não tem inventividade suficiente e imaginação para criar 
ligações, como poderá ter a criatividade necessária para 
desembaraçar um conflito? E compreende-se que a terceira pessoa, 
em mediação, mesmo não intervindo como juiz ou árbitro, não é, no 
entanto, uma pura presença passiva (TARTUCE, 2008, p. 53). 
 

Em síntese, se faz necessário que a apreciação dos conflitos familiares seja 

realizada por profissionais capacitados e que estejam atualizados sobre a maneira 
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correta de agir, estes profissionais por estudarem de maneira mais aprofundada as 

relações familiares se fazem necessários para a resolução tais conflitos. 
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6 MEDIAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR 

 

Com a modernização e evolução, nos dias atuais, a crise em relacionamentos 

conjugais vem aumentando de forma expressiva e acabam se tornando corriqueiras, 

a maioria das pessoas possuem uma preocupação maior em relação a vida 

profissional do que a pessoal, o que acaba agravando os desentendimentos dentro 

do relacionamento.  

Cada vez mais é de grande importância que exista uma rede de apoio, para 

orientar e ajudar as pessoas que passam por estas situações, desde familiares até 

profissionais que entendam sobre os conflitos conjugais. 

Uma das principais vertentes de conflito familiar que faz com que as partes 

procurem o judiciário é a separação conjugal a chamada dissolução da entidade 

familiar. 

Cezar Ferreira Motta (2007) avalia que: 

 

As separações conjugais são uma das crises não-previsíveis mais 
freqüentes destes tempos. Elas estão se tornando crônicas e 
afetando, direta ou indiretamente, quase todas as famílias, na 
sociedade. Ora são as próprias famílias nucleares que se vêem 
atingidas por esse evento, ora são as famílias extensas que vêem as 
famílias de seus filhos desfazerem-se. E, em ambos os casos, o 
estresse é inevitável e o risco de perturbação no processo de 
desenvolvimento das crianças e adolescentes envolvidos é 
significativo (MOTTA, 2007, p. 199). 
 

Quando acontece a ruptura na relação entre duas pessoas, a qual é geralmente 

caracterizada como a base familiar, é inevitável que ocorra um abalo psíquico em 

todos os envolvidos daquele núcleo familiar, e a partir desse momento poderá vir a 

existir diversos conflitos, de inúmeras naturezas, o qual poderão gerar lides 

processuais, é neste momento que a verdadeira função da mediação deverá 

prevalecer. 

A mediação é projetada para resolução desse tipo de conflito, que são 

carecedores de soluções pacíficas, os quais possibilitam que os mediadores possam 

exercer sua função na tentativa de restaurar diálogos e laços entre as partes. 

Desta forma, quando ocorre a ruptura do casamento a relação entre homem e 

mulher é modificada, mas a relação com os filhos, entre pai e mãe não poderão ser 

descartadas ou abaladas, o amor e o afeto deverão sempre ser preservados. 
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Mesmo que a partir daquele momento ocorra um rompimento afetivo entre as 

partes a boa convivência e participação mutua na vida dos filhos deverá permanecer, 

principalmente quando se trata de filhos menores, não podendo levar até estes o 

reflexo de qualquer tipo de magoa, raiva ou hostilidade, pois os laços familiares se 

enfraquecem, e os filhos acabam se tornando moeda de troca ou chantagens nas 

mãos dos pais, os quais deveriam apenas protege-los e proporcionarem ambientes 

harmônicos e agradáveis para o seu devido crescimento. 

A resolução consensual dos conflitos, através do cultivo do diálogo, faz com 

que ocorra a preservação das relações, certamente promovendo uma cultura de paz. 

Explana uma iniciativa baseada na solidariedade, mobilizando as partes numa atitude 

conjunta em prol de um melhor relacionamento familiar. 

Os casais poderão optar por livre iniciativa pelo procedimento de mediação, o 

qual encontra uma ampla aplicação, nessas situações de grande desgaste emocional 

em decorrência do momento que passa a família. 

Nesse sentido, para Cézar Ferreira e Verônica (2007):   

 

A mediação mostra-se menos dispendiosa e desgastante. Quando os 
familiares tomam a decisão sobre o assunto que os incomoda e 
perturba, a solução encontrada em conjunto por eles deve perdurar 
mais no tempo. Na mediação, as pessoas são levadas a agir 
cooperativamente, diante de opções realistas, e não fazer acusações 
desmedidas ou pleitos baseados unicamente em seu posicionamento 
pessoal (FERREIRA; VERÔNICA, 2007, p. 174). 
 

O procedimento de mediação tende a ser bastante útil e eficaz, pois as partes 

conseguem evoluir nos diálogos e deixar para trás todas aquelas barreiras construídas 

muitas vezes pelas magoas relacionadas ao casamento, ultrapassando de forma 

conjunta a fase em que o clima desagradável predomina, e conseguindo respostas 

que vão além das judicias. 

Quando o fim do relacionamento conjugal não envolve filhos, geralmente a 

discussão entre as partes é sobre a partilha dos bens, desta forma quando este ponto 

for solucionado cada um poderá seguir a sua vida, sem precisar, se não o quiserem, 

ter contatos futuros.  

Por isto é importante destacar que a mediação cumpre sua função plena 

principalmente naqueles impasses em que envolvem filhos, pois os mediados 

deveram chegar a um denominador comum para manter um relacionamento saudável 

e reconstruir diálogos que se fazem tão necessários nestas situações. 
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Maria Tereza Maldonado (2006) reflete em sua obra:  

 

Quando um homem e uma mulher se separam, é o casamento que 
acaba, não a família. Com o término do casamento, a família transita 
para um outro tipo de organização (dois lares uniparentais, ou uma 
família de três gerações quando o homem e/ou mulher voltam a morar 
com os pais) (MALDONADO, 2006, p. 54). 
 

De acordo com Cristiano Chaves de Farias (2002): 

 

Os casamentos, divórcios, recasamentos, adoções, inseminações 
artificiais, fertilizações in vitro, clonagem, etc, impõe especulações 

sobre o surgimento de novos status familiares, novos papéis, novas 
relações sociais, jurídicas e afetivas (CHAVES, 2002, p. 3), 
 

Até chegarem à decisão do rompimento do vínculo familiar, as partes passaram 

por muitas provações emocionais altos e baixos em seus relacionamentos e vidas, o 

que acaba afetando em quase todos os casos o emocional dos filhos, que por muitas 

vezes acabam se sentindo culpados pelo fim do casamento dos pais. 

Desta forma, fica claro que a separação sempre deixará marcas profundas em 

pais e filhos, as quais a mediação ajudará a romper barreiras e minimizar estas 

cicatrizes, dependendo sempre da condução correta do procedimento. 

Maria Berenice Dias e Giselle Groeninga (2002): 

 

Há uma constante interação entre o sistema familiar e o social, 
havendo um processo de retroalimentação, de influências recíprocas 
que obedece a leis que se modificam com o correr da história. Todas 
as estruturas que evoluem no tempo sofrem modificações quanto ao 
seu funcionamento. Via de conseqüência as relações precisam ser 
constantemente reajustadas, repensadas. Não é a imposição legal de 
normas de conduta que consolida ou estrutura o vínculo conjugal. 
Além de seus aspectos inconscientes, é simplesmente a sinceridade 
de sentimentos e a consciência dos papéis desempenhados pelos 
seus membros que garantem a sobrevivência do relacionamento, 
como sede de desenvolvimento e realização pessoal (DIAS; 
GROENINGA, 2002, p. 202). 
 

A mediação familiar possui como prioridade o bem-estar das partes e dos seus 

filhos, mas não poderá esquecer o importante papel na divisão dos bens, pois os bens 

fazem parte da vida que o casal construiu conjuntamente. 

Haynes e Marodin (1996) falavam em sua obra sobre a importância da divisão 

dos bens na mediação: 
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O mediador deve solicitar que as partes identifiquem os bens, 
analisem e avaliem os mesmos, e, por fim, procedam à divisão deles, 
resolvendo o que deverá ficar com cada parte. Nesse momento a 
função do mediador é auxiliar os envolvidos a fazer uma seleção, 
ajudando a criar opções e mediar a divisão. Deve-se acreditar no 
senso comum das partes, pois a separação dos bens feitos pelos 
separandos passa pela valoração deles próprios, que melhor saberão 
conduzir a divisão de forma que ela fique aceitável e satisfatória para 
ambos (HAYNES; MARONDIN, 1996, p. 78). 

 

Embora seja bastante relevante a questão da divisão dos bens, e fazer parte 

de forma essencial no procedimento, o enfoque principal da mediação é reconstruir 

laços, diálogos e proporcionar respeito mútuo entre as partes. 

Ainda existem muitos pontos para serem discutidos e aprofundados na 

mediação familiar, esperasse que cada vez mais seja utilizado este procedimento para 

resoluções tão complexas e peculiares como as de Direito de família contribuindo para 

a disseminação de uma cultura de paz e diálogo, em detrimento da cultura do litígio. 

 

6.1 MEDIAÇÃO APLICADA AS AÇÕES DE ALIMENTOS 

 

Dentre os inúmeros conflitos que chegam até as Varas de famílias para serem 

solucionados, um dos mais corriqueiros são aquelas que requerem pensão alimentícia 

para os filhos. 

Processo este que é demasiadamente desgastante, pois uma das partes que 

ficou com a guarda do filho menor deverá desprender além de um tempo maior para 

se dedicar a criação deste também acabará tendo um custo financeiro mais elevado. 

As ações de alimentos na sua maioria das vezes estão diretamente 

relacionadas ao fim do casamento, por isso se trata de algo tão delicado que vem 

trazendo junto com ela uma carga emocional elevada. 

John M. Haynes e Marilene Marodin (1996), refletem que:  

É obrigação de ambos os pais proverem o sustento de seus filhos. Não 
pode o pai guardião renunciar à pensão a que têm direito os filhos, 
ainda que dela não precisem (HAYNES; MARONDIN, 1996, p. 78). 
 

A letra de lei deixa claro em seu art. 1694 do CC/02 que é devido o direito aos 

alimentos e sua cobrança entre os familiares. 

O foco principal das ações de alimentos é que as partes cheguem a um acordo 

sobre o valor que a criança deverá receber para que tenha assim todos os seus 

direitos assegurados. 
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Infelizmente, em alguns casos a parte mais importante que seria a preocupação 

com o crescimento e o futuro do menor é deixado de lado e a principal causa para a 

ação de alimentos vira a tentava de trocar farpas, alimentar discordâncias e vinganças 

e ameaças. 

Muitas vezes pelo fato de que em nossa legislação só exista uma forma de ser 

preso por dívida, cujo é a falta de pagamento da pensão alimentícia, muitos casais 

optam por tentar ingressar na justiça com tal ação, para acuar ou machucar o ex 

companheiro. 

Surge então o papel da mediação como principal procedimento facilitador para 

resoluções de conflitos nos casos de execução de alimentos. 

Isto posto, a Lei nº 13.140/2015 em seu art. 3º, explana que “pode ser objeto 

de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 

indisponíveis que admitam transação”. 

 Discorrendo ainda no § 2°, que “o consenso das partes envolvendo direitos 

indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do 

Ministério Público”. 

Como foi visto, a ação de execução de alimentos poderá ser conduzida pelo 

procedimento da mediação, onde um terceiro estranho a lide, no qual não busca 

nenhum tipo de interesse pessoal, conduzirá o processo para que as partes cheguem 

a um acordo que atenda todos os seus anseios. 

A mediação buscará o levantamento dos orçamentos dos pais, deixando todos 

esses dados de forma clara, para que se possam chegar a um valor que cada um 

poderá desprender para atender as necessidades e possibilitar uma vida digna aos 

filhos. 

Alguns autores acreditam que existam etapas a serem seguidas quando 

falamos em mediação familiar e execução de alimentos, sendo estas: primeiramente 

a definição de quem pagará a pensão em detrimento daquele que ficará com a guarda 

dos filhos. Segundamente o estudo de maneira amplificada de todas as despesas do 

menor incluindo escola, médico, psicólogo, lazer, alimentação entre outros.  

A opção pela mediação ficará a cargo das partes interessadas no conflito, que 

poderão a qualquer momento de a lide processual optar pelo procedimento. 

Thomé (2007) discorre sobre o assunto: 
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O credor dos alimentos dispõe de mecanismos legais para ver 
satisfeito o seu crédito. As normas processuais vinculam e 
responsabilizam o patrimônio do devedor, inclusive com a 
possibilidade de restringir sua liberdade, decretando a prisão civil, que 
não tem caráter criminal, mas sim caráter executivo, sendo utilizado 
como meio coercitivo para compelir o pagamento dos alimentos 
devidos. [...] As técnicas de mediação podem auxiliar o poder judiciário 
e o credor na busca da satisfação de seu crédito alimentar. Para isso, 
em termos legais, a mediação nas ações de execução de alimento 
apoia-se no preceito do artigo 599 do Código de Processo Civil, 
localizado no Capítulo V, das disposições gerais, que prevê ao juiz a 
possibilidade, a qualquer momento da execução, de ordenar o 
comparecimento das partes (THOMÉ, 2007, p. 424). 
 

A mediação possibilita um resgate no diálogo entre as partes, permitindo que 

os interessados consigam resolver seus conflitos de uma melhor maneira, e que 

ambos entendam a importância que a execução de alimentos possui sobre o futuro 

do menor. 

Muitas vezes a imposições em pagar alimentos feitas pelo judiciário não são 

respeitadas, o que termina por gerar mais conflitos e afastar as partes, por isso é 

necessário e importante o papel da mediação que busca não deixar lacunas dentro 

desses entendimentos. 

Kalina e Quelen Brondoni (2015) dissertam:  

 

Não se trata de um instituto jurídico, mas sim de uma técnica de 
solução complementar de conflitos. Trata-se de meio complementar, 
pois pode ser invocada durante o trâmite processual, e até mesmo 
pré-processual, para solucionar a lide de maneira autocompositiva, e 
em não sendo possível uma solução, o processo retoma seu curso 
natural. Ademais, propõe mudanças culturais na forma de enfrentar o 
conflito, instigando as partes a reconhecerem suas diferenças, 
possibilitando-as a encontrar soluções viáveis, para alcançar a 
satisfação dos interesses envolvidos no processo em questão 
(KALIANA; BRONDONI, 2015, p. 78). 
 

Como foi dito, a mediação se encaixa perfeitamente para a condução de 

inúmeros conflitos familiares, sejam eles de separações que envolvem filhos ou não, 

seja para partilha de bens, ou alimentos. 

É de suma importância que os mediadores estejam atentos não permitindo que 

nenhuma das partes use de artimanhas para que não aja descontos em seus 

proventos, ou para que o objetivo principal seja desviado. 

O principal objetivo da pensão alimentícia é atender as necessidades do menor, 

necessidades estas que vão além dos bens matérias que serão fornecidos pelos 
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valores depositados todos os meses, e é nesse ponto que a mediação vai além e 

busca também a divisão de responsabilidades e deveres, a participação efetiva na 

vida e crescimento dos filhos. 

Se as partes assim permitirem e deixarem que ocorra a reconstrução do 

vínculo, reestabelecendo uma comunicação, ambos ficaram cientes do papel que 

deveram cumprir, não deixando de realizar as devidas obrigações com o filho menor. 

Conforme se verifica Kalina e Quelen Brondoni (2015):  

 

É costume enraizado na sociedade brasileira, tratar de controvérsias 
como uma disputa entre partes em busca de uma decisão do modelo 
conflitual, onde ou se ganha ou se perde, mesmo que gere prejuízo 
aos laços fundamentais e eventualmente existentes entre elas. A 
mediação procura valorizar esses laços fundamentais de 
relacionamento, incentivar o respeito à vontade dos interessados, 
suscitando como consequência natural do procedimento os 
verdadeiros interesses em conflito (KALIANA; BRONDONI, 2015, p. 
78). 
 

Desta forma, apenas aqueles que possuem interesse no bem-estar do 

alimentado têm verdadeiras condições de analisar a situação para se alcançar um 

valor justo, levando em consideração os valores que os menores necessitam durante 

o seu crescimento e criação, pois acaba se tornando fria a estipulação média 

estabelecida nos tribunais. 

Deverão ser os pais os maiores responsáveis e interessados em suprir, na sua 

totalidade, as necessidades do menor traçando estes percentuais dos seus gastos. 

Os pais que conhecem como e com que valores seus filhos foram criados até 

então, quais as prioridades do menor, em que bases estão fixadas a formação de seus 

filhos. 

Será o acordo através do procedimento de mediação que fixará da maneira 

mais correta e justa o que é necessário para a criança ou o adolescente. Importante 

destacar também que é por meio deste acordo fixado onde se buscará paz e harmonia 

que serão preservados os sentimentos do filho menor. 

Quando se faz utilização do instituto da mediação consegue-se celeridade 

processual, restaurando-se a comunicação entre as partes envolvida, e até 

diminuindo a inadimplência do pagamento da pensão alimentícia. 

6.2 MEDIAÇÃO E A GUARDA COMPARTILHADA 
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A guarda compartilhada foi instituída no Brasil com a Lei nº 11.698, de 13 de 

junho de 2008 (BRASIL,2008), essa espécie de guarda veio com o objetivo de manter 

um pleno convício familiar, visando principalmente os filhos menores, para que o 

divórcio não afetasse diretamente o seu crescimento e desenvolvimento. 

Essa espécie de guarda visa pôr o fim em lacunas deixadas por outras espécies 

de guarda existentes, principalmente a unilateral, que é aquela que em especifico 

apenas um dos pais arca com as responsabilidades e as decisões sobre a vida dos 

filhos. 

Sobre o conceito de guarda compartilhada Denise Maria Perissini Silva (2016) 

diz:  

 

A guarda compartilhada é uma modalidade de guarda de filhos 
menores de 18 (dezoito) anos completos não emancipados, ou 
maiores impossibilitados de exercer atos da vida civil enquanto durar 
tal condição, que vem crescendo nos últimos tempos, como a maneira 
mais evoluída e equilibrada de manter os vínculos parentais com os 
filhos após o rompimento conjugal (separação, divórcio, dissolução de 
união estável) (SILVA, 2016, p. 131). 
 

O procedimento de mediação age nos casos de guarda compartilhada na 

tentativa de fazer com que os pais consigam determinar como será compartilhado os 

deveres dos mesmos perante os filhos depois da dissolução da entidade familiar. 

É necessário considerar que a unidade familiar não acaba com o fim do 

casamento, existem laços que não poderão ser desfeitos. 

Assim de acordo com Lei nº 13.058 de 2014 (BRASIL,2014) a guarda 

compartilhada, como regra geral, é obrigatória, os pais deveram de forma igualitária 

se responsabilizar por seus filhos e dividir todo tipo de obrigação. 

A guarda compartilhada não é algo fácil, muitas vezes é complexo, pois as 

partes que romperam o vínculo conjugal muitas vezes não estão preparados para 

retomar um sistema familiar que está em mutação, voltando a dividir tarefas e diálogos 

para um bem maior. 

Desta forma faltam muitas vezes entendimentos e apoio tanto familiar como 

jurisdicional para auxiliar estas pessoas no primeiro passo para uma nova organização 

familiar, já que o judiciário não vem com decisões humanizadas assim como ocorre 

na mediação. 

Giselle Groeninga (2001) assim discorre: 
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Levando-se em conta os níveis inconscientes de ligação em uma 
família, vemos que a criança ocupa, muitas vezes, o lugar não de 
projeto, mas de “projeção”- mecanismo psíquico segundo o qual se 
atribui o que é de si próprio ao outro, como características, desejos, 
afetos. Assim, assistimos, muitas vezes, à criança passando a ocupar 
lugar central em uma família em detrimento do lugar central do casal 
e das responsabilidades que lhes cabem. Infelizmente, em um certo 
número de casos, os casais desaparecem dando lugar aos pais. 
Casais sem amor ou famílias monoparentais estão aí para 
testemunhá-lo. Aparece, assim, a criança que acaba por importunar, 
não aquela com a qual devemos nos importar (GROENINGA, 2001, p. 
52). 
 

Na mediação quem decide como será organizada a guarda são as partes mais 

interessadas, os próprios pais, utilizando da melhor logística para que o menor tenha 

um contato pleno com toda a família, sempre colocando e visando primeiramente o 

bem-estar dos filhos. 

Com a evolução da sociedade e a modificação nos núcleos familiares, agora 

não fica apenas a cargo da mulher decidir e cuidar das questões relacionadas a casa 

e aos filhos, muitos pais já exercem papel fundamental e participam ativamente de 

todas as atividades que envolvem a família. 

 Com estas inovações cabe ao mediador no momento de a sessão apresentar 

as partes todos as possibilidades de guarda. 

De fato, através da mediação familiar é possível chegar a uma guarda 

compartilhada que atinja o interesse dos filhos, é um grande esforço que vem sendo 

resguardado pelas normas legais. 

 A mediação é a forma encontrada para diminuir conflitos, quando os pais não 

conseguem chegar em um acordo e recorrem ao judiciário, na maioria das vezes a 

sentença vem de uma forma mecânica, com decisões previamente formuladas, mas 

o que ocorre na mediação é diferente pois ela busca a opinião dos principais 

interessados, que deverão ser os membros da família.  

Conforme Denise Marise Silva (2016): 

 

A mediação familiar deve observar e compreender os paradoxos que 
caracterizam os seres humanos, bem como a origem do sofrimento. O 
Mediador deve entender a estrutura e a dinâmica do contexto familiar 
e os papeis (reais e simbólicos) que cada membro ocupa nesse 
contexto, sobretudo a criança. Assim, deve-se observar que a criança 
não é a projeção dos pais, mas sim um interlocutor que pressiona no 
sentido de impulsionar os membros da família a se desenvolverem 
(SILVA, 2016, p. 93). 
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Por isto é importante que os mediadores tenham um conhecimento 

interdisciplinar que se mostra indispensável para aqueles que trabalham com conflitos 

familiares. 

Uma prática interessante para uma tentativa de retorno de estabelecimento de 

vínculo de uma relação guiada pela mediação é proposição ao casal, de uma atividade 

dirigida, consistente na observação do cotidiano, durante um determinado período, 

seja ele, de um mês, ou uma semana, durante o qual os cônjuges elaboram um 

registro, sobre as diferenças entre a relação familiar que tinham antes e a que terão a 

partir daquele momento. 

O resultado se mostra positivo, a tarefa que, num primeiro momento, parece 

simples, apresenta inúmeros obstáculos, muitas vezes tornando impossível a 

realização de um acordo entre as partes. 

Quando chegam a uma percepção da ausência de diferenças entre os papéis 

de casal conjugal e de casal parental então se permitem a percepção do melhor 

interesse da criança. 

O civilista Gérard Cornu (2001) diz:  

 

Na situação familiar o divórcio muda tudo. A separação dos pais torna 
impossível que os filhos vivam com o casal parental unido. O divórcio 
põe fim à comunidade de vida parental vivida na realidade cotidiana 
do mesmo lar. Mesmo no exercício conjunto há dois lares. Do divórcio 
nasce uma família monoparental, se os filhos permanecerem com um 
dos genitores, ou duas famílias monoparentais, se for organizada uma 
autoridade parental conjunta. Esta adaptação é colocada pela lei sob 
a inspiração de uma diretiva fundamental: o divórcio revela que o 
interesse da criança é um interesse superior à salvaguarda do qual, 
na desunião parental, a sociedade é chamada a velar, por se tratar a 
um interesse exterior aos pais, no sentido de que a criança não lhes 
pertence como uma coisa a partilhar, como a prataria , nem um ser 
que está na terra para assumir seus problemas, mas para cumprir seu 
destino. Esta é a mensagem que, no divórcio, a sociedade dirige aos 
pais desunidos. Pais, vocês não são nada. (...) Pais, vocês são tudo. 
Interesse superior não significa nem interesse exclusivo, nem domínio 
estranho. Os pais sofrem também, e seus filhos os amam. Seus 
interesses próprios e respectivos são legítimos. E mesmo seus erros 
como cônjuges, não os desqualificam como pais. Sua vocação natural 
para nutrir suas relações parentais permanece inteira, assim como a 
sua vocação a participar da construção, à adaptação necessária (...). 
(CORNU, 2001, p. 201). 
 

Portanto, quando as partes tomam a decisão de optar pela guarda 

compartilhada através do procedimento da mediação, todos os lados vão estar de 

acordo, evitando que os próprios filhos se sintam envergonhados ou constrangidos 
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por estarem felizes do lado de ambos os pais, infelizmente isso acontece inúmeras 

vezes, a guarda compartilhada não será mais uma arma para um dos cônjuges e sim 

a forma mais justa para um melhor crescimento do menor. 

Assim, ambos os genitores vão participar de maneira igualitária, tanto nas 

partes de impor regras e limites, ou seja, na educação dos filhos, como nas horas 

boas de lazer e diversão, pois muitas vezes a parte que fica com a visita, só está lá 

para os melhores momentos e é tida como a parte legal enquanto a outra nem tanto, 

e com essa divisão justa todos terão participação em todas as fases.  

Proporcionando aos menores um crescimento muito mais harmônico, em 

decorrência de um convívio com a figura paterna e materna, facilitando o processo de 

adaptação com o novo formato familiar. 

Resta lembrar que tanto a mediação como a guarda compartilhada possuem 

limites, não podendo ser aplicada em qualquer situação, já que não são todos os pais 

que vão optar e se disponibilizar para adotar a guarda compartilhada, assim como o 

procedimento de mediação. 

Entre estes ainda cabe algumas ressalvas, como não é cabível propor a guarda 

compartilhada com pais que possuem algum tipo de distúrbio ou vício, ou tem histórico 

de agressões, pois estes não estão aptos para responsabilidade com os filhos. 

Por todos os benefícios e pontos positivos proporcionados pela guarda 

compartilhada ela deve ser a regra geral do exercício do poder familiar após a 

separação e modificação do núcleo familiar, mas não havendo acordo dos pais a 

respeito da guarda de seus filhos, esse tipo de guarda para que tenha sucesso deve 

vir precedida da prática da mediação familiar para que possa suprir as necessidades 

especiais que uma criança ou adolescentes possui. 

 

 

7 O IMPACTO DA MEDIAÇÃO FAMILIAR NA PARAÍBA 

   

O primeiro Centro de Mediação Familiar do Estado da Paraíba foi instalado em 

sua capital João Pessoa, na data de vinte e sete de abril de do ano 2012, o centro foi 

criado com o intuito de atender as diversas demandas dos processos na área de 

Direito de família, conciliar é a melhor forma de resolver os conflitos. 
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O centro foi criado segundo a resolução e recomendações do CNJ e é resultado 

de um trabalho que já vinha sendo feito pelo Núcleo Permanente de Conciliação, o 

qual já estava atuando anteriormente na área de Direito de família. 

Desta forma, a iniciativa aconteceu diante da percepção do aumento de 

demandas de forma acelerada na área supracitada, que vinha de contramão com o 

número de servidores públicos para supri-las, o novo serviço veio para contribuir na 

celeridade processual, assim como uma maior igualdade e harmonia entre as partes, 

o qual beneficia os envolvidos com o litígio e também o poder Judiciário. 

Apesar de estar localizado na capital do Estado a ideia é de que seja um núcleo 

de mediação familiar regional, que poderá entender toda a região, utilizando o 

processo de mediação para diversas demandas da área de conflito familiar desde 

separação judicial, litígios evolvendo a guarda dos filhos, ou até mesmo casos de 

alienação parental. 

Um importante passo para trazer novas feições e modernizações para o 

judiciário. 

7.1 A EFETIVIDADE DA MEDIAÇÃO FAMILIAR NA PARAÍBA 

 
Apenas entre fevereiro e junho de 2018 o Centro de Mediação Familiar em João 

Pessoa recebeu 179 (cento e setenta e nove) processos, destes quais 142 (cento e 

quarenta e dois) eram originalmente pertencentes as Varas de Família, e 32 

procedimentos pré-processuais, que são aqueles que por opção própria ou através 

dos seus mandatários, poderão solicitar o procedimento da mediação já de início. 

Das 69 (sessenta e nove) sessões de mediação dos casos originalmente das 

varas de família 60 (sessenta) obtiveram acordo, nos procedimentos pré-processuais 

das 26 (vinte e seis) sessões 24 (vinte e quatro) chegaram a um denominador comum, 

são dados levantados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). 

 Nos casos em que a mediação não obtém sucesso em sua maioria das vezes 

é pelo não comparecimento de uma das partes a sessão, relata o Tribunal Estadual 

da Paraíba. 

O Centro de Mediação Familiar da Capital Paraibana recebe quaisquer conflitos 

emergentes das relações familiares (divórcios litigiosos, pensões alimentícias, 

regulamentação de visitas, reconhecimento de união estável ou ações referentes à 

guarda), tendo como objetivo auxiliar as famílias de forma que possam passar por 
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todo este processo de forma que venha a causar menos sofrimento e agir com mais 

celeridade. 

Neste Centro de mediação ocorrem em média 3 (três) audiências no dia, com 

duração em torno de uma hora e meia cada.  

Além do procedimento de mediação o centro supramencionado identifica que 

existe a etapa de pré-mediação, no momento em que estes recebem a solicitação 

para compor o procedimento de mediação e enviam para a parte interessada a carta 

convite ou o contato por telefone, com a aceitação das mesmas se tem início a fase 

de pré-mediação.   

Em atividade desde 2012, o Centro de Mediação Familiar está localizado no 

Fórum Cível da Capital. No local, o jurisdicionado tem à disposição, uma cartilha 

explicativa do funcionamento e uma pesquisa de opinião sobre o serviço da Mediação. 

Em levantamento do trabalho anual, a Associação Nacional dos Defensoras e 

Defensores Públicos (ANADEP) trouxe à tona alguns dados relevantes atualizados 

em relação do mês de fevereiro até o mês de setembro do ano de 2018 o Centro de 

Mediação Familiar de João Pessoa atendeu 394 (trezentos e noventa e quatro) ações, 

algumas oriundas da Vara de Família, outras por procedimentos pré processuais, ou 

pela vontade autônoma das partes. 

Isto posto, cerca de 92% das ações pré processuais as partes optaram de 

forma harmônica por solucionar e finalizar os conflitos através do acordo, já nas ações 

processuais obtiveram 85% de êxito nos acordos firmados, os dados são expressivos 

no sentindo de reafirmar a eficácia da mediação no conflito familiar. 

Desta forma, os Dados mais atualizados do Centro de Mediação Familiar foram 

apresentado no último mês de abril do ano de 2020, demonstrando um saldo bastante 

positivo mesmo com os atendimentos sendo feitos de maneira online, foram 

realizados 79 (setenta e nove) atendimentos envolvendo demandas de alimentos, 

divórcio, guarda de menores e regulamentação de visitas, o número registrado é maior 

que a média mensal da Centro no ano 2019, que registrou 77 (setenta e sete) 

atendimentos no mês.  

Foram realizadas sete tele audiências, 10 acordos homologados, um 

procedimento arquivado, 11 acordos aguardando homologação e 50 usuários 

cadastrados para audiências, somando 79 tele atendimentos efetuados. 

Um resultado que pode ser classificado como bastante positivo pois o trabalho 

foi realizado inteiramente de forma remota. 
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7.2 A EVOLUÇÃO DA MEDIAÇÃO FAMILIAR NAS COMARCAS DO INTERIOR DA 
PARAÍBA 

 

Como fora citado anteriormente o Núcleo de Conciliação do Estado da Paraíba 

está localizado em sua capital João Pessoa, mas algumas cidades estão obtendo 

destaque na mediação realizada em suas próprias comarcas, como é o caso de 

Campina Grande, segunda maior cidade do Estado. 

Os Dados trazidos pela Defensoria Pública do Estado (DPE) atualizadas no 

ano de 2020 demonstram que DPE-PB vem obtendo sucesso na aposta que está 

fazendo em realizar mediações, um instrumento cada vez mais eficiente na resolução 

de conflitos familiares. 

Há cerca de 02 anos a DPE-PB vem dando atenção especial para este 

procedimento, o qual investiu na capacitação dos seus funcionários, também adaptou 

e melhorou suas instalações para que as sessões de mediações viessem a ocorrer 

de forma correta.  

O núcleo de atendimento em Campina Grande ganhou uma nova sede no ano 

de 2017, de acordo com os dados relatados pelo defensor público Ulysses Lira são 

realizadas por dia entre sete a nove sessões de mediação, e o percentual de 

conciliações extrajudiciais pode chegar a 90%, dependendo da semana. O núcleo 

atende diversas demandas da área de Direito de família. 

No ano de 2019, de acordo com os dados da Corregedoria da DPE-PB, o 

Núcleo de Campina Grande já realizou mais de 4,9 mil atendimentos.  

Isso demonstra a evolução na mediação nos últimos anos tanto na comarca de 

Campina Grande como no Estado da Paraíba em geral, os meios Adequados de 

Resolução de Conflitos estão cada vez mais sendo utilizados e obtendo respostas 

positivas em seus acordos, o que demonstra a efetividade desse tipo de 

procedimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As relações familiares evoluíram com o passar dos anos, necessitando de 

novas formas de resolução de conflitos familiares para atender anseios da sociedade 

moderna como a dissolução do casamento, união estável, guarda dos filhos dentre 

outros. 

Com a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil foram reconhecidas novas 

composições familiares bem como princípios norteadores para essa área, que visam 

resguarda-las, não apenas no âmbito patrimonial, mas como também no afetivo e 

emocional. 

A adaptação do Direito de Família as demandas modernas sociais, está sempre 

em atualização, para poder atender de maneira plena a modernização na convivência 

afetiva, para que a família contemporânea seja reconhecida. 

A mediação é ferramenta facilitadora para tal adaptação, a Resolução nº 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o Código de Processo Civil de e a Lei de 

Mediação (Lei nº 13.140/2015) integram a mediação ao ordenamento jurídico, como 

um procedimento que busca uma reconstrução de diálogo, fortalecimento de vínculos, 

com a participação das partes na resolução dos de seus próprios conflitos. 

É uma ferramenta utilizada pelas políticas públicas para um acesso mais célere 

e justo a ordem jurídica. 

Desta forma nos casos dos conflitos familiares que são levados até a jurisdição, 

na maioria das vezes estão envolvidos e carregados de sentimentos, rivalidades, 

magoas, existe um elo de ligação muito forte entre as partes, que não os deixam 

revolver de maneira racional o litigio. 

Nestes casos se faz necessário técnicas adequadas para o desenvolvimento 

de diálogos pacificadores, e este é o diferencial apresentado pela Mediação. 

A partir disto, pode-se concluir que, de fato, as pessoas necessitam de apoio 

especializado para ajudar na resolução de seus conflitos, já que muitas vezes dão 

excessiva importância as lides pessoais e esquecem dos valores mais importantes 

em suas vidas, deixando que seu espírito adversário predomine, não sendo mais 

possível a resolução do conflito de forma amigável, sem a ajuda de um profissional 

especializado. 
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Mas para se atingir uma real efetividade se faz necessário a mudança de 

pensamento dos aplicadores do direito e das partes para que se adaptem a métodos 

de consensualidade, bem como o comprometimento dos Tribunais de Justiça com a 

capacitação e profissionalização dos mediadores, a fim de se ter uma equipe 

multidisciplinar. Sem o comprometimento por parte do Poder judiciário e dos 

interessados a mediação não prosperará e não atingirá seus objetivos.  

Desta maneira, a partir do estudo específico da mediação, conclui-se que esse 

procedimento é viável e aplicável aos conflitos familiares, com base nas 

considerações feitas sobre a família, seus problemas, as formas de intervenção e a 

ética dos profissionais envolvidos, percebe-se que a mediação atende 

satisfatoriamente a todos esses requisitos. 

De fato, a mediação é o meio adequado que melhor se encaixa nas resoluções 

dos conflitos familiares, trazendo resultados eficazes. 

A mediação é um processo benevolente no qual irá romper com características 

de determinados conjuntos normativos, exibindo assim de maneira hierarquizada. 

Quando se chegar ao final do procedimento se terá a implantação de novas políticas 

públicas que buscam a regulamentação da mediação na conflitiva familiar, dando o 

devido valor assim, as partes que participam do processo como pessoas dotadas de 

sentimentos e que procuram o desfecho e resposta para seus conflitos. 

Por fim, pode-se diz, que é de suma importância submeter as lides em família 

ao meio mais apropriado para soluciona-la. 

Analisando princípios e aspectos éticos básicos, o processo de mediação, é 

compreendido como o mais indicado para dirigir controvérsias em família, já que este 

procedimento visa garantir a paz entre os interessados na lide processual e a 

pacificação entre os conflitantes, isto é, a busca constante por um resultado 

satisfatório aos envolvidos para atingir-se um estado de bem-estar social. 
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