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RESUMO
A  presente  pesquisa  tem  como  foco  a  análise  da  efetividade  dos  meios  alternativos  de  solução  de  conflito,
principalmente no que tange a mediação familiar como outra forma de pacificação social, trazendo uma reflexão do atual
modelo de solução de conflitos intrafamiliares por parte do Poder Judiciário, que se utiliza da jurisdição contenciosa,
como meio principal, para alcançar tal resultado. Sendo assim, o ponto de partida será o estudo sucinto da história da
sociedade em relação às suas transformações familiares, focando nos modos de como esta se apresenta, sobre um viés
jurídico e social. Tem como objetivo descobrir qual é o melhor método para resolução de litígios familiares de forma
célere e eficaz, fazendo-se valer um dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal Brasileira, qual seja, o do
acesso à justiça. Dessa forma, será objeto de análise Código de Processo Civil em consonância as demais legislações
pertinentes ao tema, bem como a pesquisa bibliográfica a fim de esclarecer o motivo pelo qual os meios alternativos de
solução de controvérsias são os mais adequados levando-se em consideração o atual modelo de resolução de conflito e
a razão da mediação ser um instrumento indispensável quando se trata de relações familiares com a finalidade de
alcançar a pacificação social. 

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos; Direito de Família; Meios Alternativos; Solução de Conflitos.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa a ser realizada tem como base o conceito de família na atualidade, passando por
novos  arranjos  familiares,  bem  como  uma  análise  da  evolução  histórica-sociológica  do  tema
proposto. O direito é um mecanismo de controle social, apesar disso é necessário a aplicação de
outras  disciplinas  para  que  a  resolução do  conflito  seja  célere  a  eficaz.  Tal  medida  se  mostra
necessária  tendo  em vista  que  os  conflitos  oriundos  da  seara  familiar  possuem características
próprias que os tornam de difícil adaptação ao método impositivo tradicional de solução de conflitos
que é a prestação jurisdicional. A resolução do conflito familiar por decisão de caráter impositivo, na
grande maioria das vezes, soluciona o conflito,  somente, no plano jurídico, ou seja,  elimina um
processo sem atingir o escopo principal da Jurisdição que é a pacificação social. Desta forma, o
conflito se resolve de forma apenas temporária, sendo que com o passar do tempo voltará a surgir
sob novas facetas, uma vez que não foi devidamente tratado e entendido, sendo, portanto, de difícil
resolução definitiva. Deste modo, ao que tange os conflitos familiares, o que tem se observado é que
a mediação vem como forma alternativa e eficaz para solução de possíveis controvérsias. Além
disso, como atualmente o Poder Judiciário Brasileiro se encontra com um alto número de demandas
relacionadas ao tema, em razão do ciclo de conflitos que essa seara provoca, a mediação mostra-se
mais eficaz, haja vista que a solução vem das partes, que passam a entender e administrar seus
conflitos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  método  utilizado  foi  o  de  revisão  bibliográfica,  bem  como  a  utilização  de  periódicos,
doutrinas, legislação pertinente ao tema, tanto nacional como internacional a fim de comparação
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entre ambas. O método de fichamento também foi utilizado para fins didáticos e explicativos, tendo
como  base  a  discussão  do  tema  proposto.  A  utilização  da  internet  também  foi  de  extrema
importância, uma vez que se abre um leque muito maior de análise, tendo como principal objetivo a
revisão de casos concretos pertinentes ao assunto.

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO ACESSO À JUSTIÇA 

O acesso à justiça tem sido muito discutido pela doutrina e pela própria jurisprudência, haja
vista  as  mudanças  recentes  de  paradigma  a  datar  do  aumento  da  utilização  de  técnicas
consideradas não tradicionais de resolução de conflito. Anteriormente, o acesso à justiça era algo
meramente formal, sem qualquer perspectiva quanto à efetividade, o que não ocorre no período
atual, sendo que o que se busca no momento presente é a satisfação dos litigantes com a prestação
jurisdicional  célere,  efetiva  e  adequada.  Assim,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  publicou  a
Resolução 125/2010 para disciplinar tais procedimentos considerados imprescindíveis ao acesso à
justiça. Portanto:

O acesso à justiça talvez seja o mais básico dos direitos fundamentais, pois que é através do
seu exercício que outros direitos fundamentais podem ser assegurados quando violados, pela
imposição  de  sua  observância  pelos  órgãos  estatais  encarregados  da  jurisdição.  Numa
sociedade  o  restabelecimento  de  direitos,  na  iminência  de  sofrer  lesão  ou  lesados,
respectivamente, incluindo os direitos civis, políticos, culturais, econômicos e sociais, não se
pode falar em pleno acesso à justiça. (PAROSKI, 2008, p.138). 

De qualquer modo, há de se considerar que a definição de acesso à justiça depende de vários
aspectos não só quanto à organização estatal,  mas também social,  porém pode ser enfrentado
como uma pretensão  a  ser  alcançada  a  partir  dos  pressupostos  de  igualdade,  tutela  efetiva  e
adequada,  tais  como são vistas hoje.  Entre as muitas transformações do conceito  de acesso à
justiça, há uma divisão considerada importante quanto às fases deste instrumento que consistem, de
acordo com Massali  (2015,  p.  59-60),  em primeiro  lugar  a  possibilidade de avocar  a  jurisdição
estatal, em segundo a resposta final ao que foi avocado e por fim a tutela efetiva e adequada dos
direitos.  Por fim, o acesso à justiça não deve ser analisado de forma isolada dos demais alicerces
que formam o ordenamento jurídico de maneira que é necessário ser considerada em conjunto com
os princípios constitucionais, como a duração razoável do processo, instrumentalidade do processo
e devido processo legal. 

3.1BREVE PANORAMA HISTÓRICO E CONCEITO

A ideia de acesso à justiça sofreu mudanças e, assim como o direito, seu conceito evoluiu com o
tempo  e  também  de  acordo  com  as  necessidades  sociais.  Levando  em  consideração  sua
mutabilidade e flexibilidade quanto ao tipo de sociedade ao qual está inserido, o acesso à justiça
começou a ser tratado com preocupação a partir da efetivação do Estado Liberal. Com a positivação
das leis desta época foi novamente implementado formas de controle social em relação ao período
compreendido entre o século XVI à XVIII, o que transformou as normas em instrumentos de maior
rigor. Assim, a ideia de igualdade garantida pela lei era contraposta à realidade social. 

A igualdade, que não tomava em conta a vida real das pessoas, era vista como garantia da
liberdade, isto é, da não discriminação das posições sociais, pouco importando se entre elas
existissem gritantes distinções concretas. O Estado liberal tinha preocupação com a defesa do
cidadão  contra  as  eventuais  agressões  da  autoridade  estatal  e  não  com  as  diferentes
necessidades sociais. (MARINONI, 2014, p.27).
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Deduz-se  desse  pensamento  que,  no  período  pós-absolutismo,  os  procedimentos  eram
realizados sob a égide do individualismo em relação ao direito. Neste peculiar

Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito  formal  do indivíduo
agravado de propor ou contestar uma ação. A teoria era de que, embora o acesso à justiça
pudesse ser um “direito natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado
para sua proteção. [...] O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade,
apenas formal, mas não efetiva. (CAPPELLETTI, 1988, p. 9, grifo do autor). 

Assim, observa-se que houve uma evolução significativa a partir do advento da Constituição
Francesa de 1946 que trouxe em seu bojo os direitos sociais que não eram considerados pelo
Estado Liberal sob o aspecto prático, dando assim, um novo significado ao conceito de acesso à
justiça, em outras palavras, entendia-se como acesso à justiça apenas o direito de ajuizar a ação,
pouco importando qual seria o resultado desta, por isso denominado como um direito formal. De tal
forma, há de se considerar que a definição de acesso à justiça depende de vários aspectos não só
quanto à organização estatal, mas também social, porém pode ser enfrentado como uma pretensão
a ser alcançada a partir dos pressupostos de igualdade, tutela efetiva e adequada. Partindo desta
ideia, ou seja, de que o acesso à justiça é um instrumento de concretização de direitos, deve ser
adequado a fim de melhor satisfazer os interesses das partes que compõem o litígio, o que nem
sempre ocorre quando da utilização do Poder Judiciário.  O acesso à justiça é,  pois,  um direito
fundamental  que  se  materializa  em verdadeiro  instrumento  por  meio  do  qual  se  torna  eficaz  a
concretização de todos os demais direitos. 

3.2  OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA

Sabe-se que o conceito de acesso à justiça pode variar conforme a construção da sociedade,
o que torna difícil sua definição. Apesar disso, é possível verificar que, embora no Brasil o acesso à
justiça tenha sido rompido durante o período militar através no Ato Institucional nº 05 de 1968, em
especial o artigo 5º, artigo 10º e 11º, foi reestabelecido com a Constituição Federal de 1988, artigo
5º,  inciso,  XXXV,  por  exemplo.  Nesse  sentido,  apesar  da  proteção  constitucional  atual,  Mauro
Cappelletti anuncia 3 obstáculos principais ao acesso à justiça que apesar de terem diminuído com o
advento da promulgação do texto constitucional, se fazem presentes quando se trata de resolução
de conflitos através do Poder Judiciário. Entre os obstáculos, podem ser citados como principais:
custas  judiciais,  possibilidade  das  partes  e  problemas  especiais  dos  interesses  difusos
(CAPPELLETTI,  1988, p.  15-29).  Quanto ao primeiro aspecto,  o mesmo autor faz referências a
alguns exemplos que até os dias atuais são utilizados, especialmente quando se trata de jurisdição
estatal, ou seja, em que o meio escolhido para solução do litígio será dado pelo próprio Estado-juiz o
qual possui legitimidade para tanto. Dessa forma, Cappelletti (1988, p. 17) exemplifica o dispêndio
realizado  com  defensores  através  de  honorários  advocatícios  e  até  mesmo  eventual  ônus  de
sucumbência resultante do litígio. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o referido autor
considera  este  o  maior  obstáculo  ao  acesso  à  justiça,  haja  vista  a  onerosidade,  muita  vezes,
excessiva, além de sofrer variações conforme o trabalho que será realizado quando do ingresso da
demanda em juízo. Para elucidar essa questão, tem–se o seguinte: 

[...]  Cite-se  um  o  caso  de  uma  pessoa  que,  na  condição  de  consumidora,  adquire  um
quilograma de feijão em um mercado, conforme informação constante da embalagem, mas
que, na realidade, leva para casa 950 gramas do produto. Com certeza, o gasto que terá para
impulsionar a máquina judiciária será bem maior do que o proveito financeiro que obteria em
ver-lhe  entregue  os  50  gramas  faltantes.  Esse  cenário,  dentro  da  visão  tradicionalista  da
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jurisdição do processo, desestimularia o consumidor a lutar por seus direitos, em busca da tão
almejada justiça. Seria mais uma lide reprimida, um conflito não resolvido, que sequer chegaria
ao conhecimento do Judiciário (MASSALI, 2015, p. 45-46, grifo nosso).

Ainda sobre este ponto, Cappelletti  (1988, p.  19) ilustra outros dois problemas: pequenas
causas e tempo. Em relação às pequenas causas, a contrariedade se encontra no fato de o litígio se
dar em razão de ter sido proposta sob sujeição à resposta Estatal. Assim, entende-se que por meio
desta, deve haver um equilíbrio em que o valor do prejuízo ao direito, em regra do autor, não seja
menor  que  o  custo  dispendido  para  dar  continuidade  ao  processo  em  juízo  como  foi  citado
anteriormente.  No tocante ao tempo,  este se relaciona diretamente com o princípio  da duração
razoável  do  processo,  cuja  previsão  encontra-se  estampado  no  artigo  5º,  inciso  LXXVIII  da
Constituição  Federal  de  1988,  tendo,  portanto,  proteção  constitucional.  Ademais,  este  direito  é
resguardado pelo próprio Código de Processo Civil em seus vários artigos, dentre eles o artigo 139,
inciso  II.  Note-se  que,  apesar  do  citado  princípio  constituir  premissa  legítima  ao  Ordenamento
Jurídico brasileiro, outros princípios e meios devem ser levados em consideração para interpretação
e  aplicação  da  própria  justiça  ao  caso  concreto,  como  por  exemplo,  o  princípio  da  economia
processual, que pode ser conceituado do seguinte modo:

Se o processo é instrumento de realização de justiça e concreta atribuição de bens a quem
tiver razão, não seria legítimo exigir um dispêndio exagerado com relação aos bens em disputa.
E mesmo quando não se trata de bens materiais deve haver uma necessária proporção entre
fins e meios, para equilíbrio do binômio custo-benefício. É o que recomenda o denominado
princípio  da economia,  o  qual  preconiza o  máximo resultado  na atuação do direito  com o
mínimo empregado possível de atividades processuais. (CINTRA; GRINOVER, DINAMARCO,
2014, p. 92, grifo do autor). 

Quanto  ao  segundo  aspecto  do  obstáculo  ao  acesso  à  justiça  anunciado  por  Cappelletti
(1988,  p.  21),  a  possibilidade  das  partes  trata-se,  basicamente,  de  características  especiais,
consideradas  pelo  autor  como  vantagens  e  desvantagens  em  relação  aos  polos  da  relação
processual ou até mesmo em relação aos demais litigantes que compõem outras demandas. Ainda
quanto a essa questão, ao interpretar o ensinamento deste autor, entende-se que há uma divisão no
seguinte  sentido:  possibilidade  de  arcar  com as  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
capacidade postulatória,  ou  seja,  capacidade de atuar  como parte  em juízo  e  os  denominados
litigantes eventuais e litigantes habituais. Os recursos financeiros fazem parte do que foi explanado
anteriormente no que diz respeito à possibilidade de pagar pelo ingresso da demanda em juízo e,
além disso,  de arcar com o ônus de sustentar o processo até o seu final  e,  por consequência,
custear um profissional que ofereça um trabalho mais elaborado e assim se sobrepor em relação à
capacidade técnica da parte contrária. 

A “capacidade jurídica” pessoal, se se relaciona com as vantagens de recursos financeiros e
diferenças de educação, meio e  status  social,  é um conceito muito mais rico,  e de crucial
importância  na  determinação da  acessibilidade  da  justiça.  [...]  Procedimentos  complicados,
formalismo, ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas
como opressoras,  fazem com que o litigante  se  sinta  perdido,  um prisioneiro  num mundo
estranho (CAPPELLETTI, 1988, p. 22-24).

Em outras palavras, a capacidade quando se trata de acesso à justiça não se refere apenas a
possibilidade  de  identificar  um  direito  violado  ou  mesmo  de  exercer  seus  direitos  de  forma
independente, mas também quanto a capacidade financeira de contratar um profissional que esteja
apto tecnicamente a lidar com o problema posto, o que muitas vezes não ocorre constituindo, assim,
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obstáculo à justiça. Por isso a importância de institutos como o da justiça gratuita, pois torna possível
o exercício pleno do direito de ação. No que tange aos litigantes eventuais e litigantes habituais,
trata-se da constância que se busca o poder judiciário. À título de exemplo de como isso funciona
em relação ao ordenamento jurídico,  basta analisar  o princípio  da economia processual.  Assim,
como forma de coibir até mesmo decisões diferentes sobre um mesmo processo há mecanismos de
conexão e continência. 

Finalmente, o último aspecto diz respeito aos problemas especiais dos interesses difusos, que
são  interesses  de  toda  uma  coletividade,  ou  seja,  direitos  que  são  de  todos  e  não  apenas
individuais, assim, pode ser citado como exemplo, segundo Cappelletti (1988, 27-29), a construção
de uma barragem que traga prejuízos ambientais irreversíveis. Ainda que seja esta área interesse de
várias pessoas, pode ser que nem todas ou nenhuma delas queiram se beneficiar de alguma forma
com a demanda relativa ao problema. Deste modo, por se tratar de um número de pessoas que
tornam impossível a demanda judicial para proteção do direito coletivo violado, faz-se necessário
mecanismos próprios para que seja efetiva e adequada a tutela jurisdicional. Outro ponto relevante
deste problema é o próprio conhecimento técnico dessas pessoas, além do benefício que terá a
pessoa que, apesar de fazer parte do grupo dos que tiveram seu direito infringido não contribuiu em
nada para a consecução da demanda. Nesse sentido, é forçoso concluir que para que se tenha a
tutela do Estado frente aos direitos difuso, é necessária a atuação direta deste, o que pode se dar
por meio do Ministério Público, através do instrumento da Ação Civil Pública. 

3.3 EQUIVALENTES JURISDICIONAIS

Em virtude da demanda excessiva de ações junto ao Poder Judiciário, foi necessária a utilização
de  outros  instrumentos  que  trouxessem  celeridade  e  reestabelecem  a  confiança  aos  órgãos
competentes,  para  que a  desconfiança e a insatisfação não fossem traduzidas no exercício  da
autotutela, proibido pelo Ordenamento Jurídico sendo inclusive considerado crime perante o Código
Penal Brasileiro. Posto isto,

[...]  são chamados de equivalente  jurisdicionais  os atos que resgatam o que originalmente
competia às partes realizar. Há certos contrassensos em tal ideia, já que o cumprimento direto
pelos interessados é que constitui a forma primária de realização das normas; se sentença que,
diante de um conflito, “substitui” a omissão verificada configura a (talvez última) alternativa que
resta ao litigante para proteger seus interesses. (TARTUCE, 2016, p.164). 

Em  breves  palavras,  os  equivalentes  jurisdicionais  nada  mais  são  do  que  os  meios
alternativos  de  solução  de  conflitos,  sendo  os  mais  comuns  deles,  denominados  mediação,
conciliação  e  arbitragem,  os  quais,  como  já  explanado  anteriormente,  possuem  características
próprias que precisam ser adequadas a cada caso concreto. 

4 MEIOS DE SOLUÇÃO ALTERNATIVOS DE CONFLITOS

Os meios alternativos de solução de conflitos manifestam-se como o caminho adequado de
efetivação do acesso à justiça diante da impossibilidade do estado cumprir com a sua função de
pacificar conflitos, por isso a necessidade de outros instrumentos que não os que são utilizados pelo
Poder Judiciário. Cumpre destacar que, assim como foi explanado anteriormente, a lei emanada do
Estado pressupõe uma ordem e um dever, qual seja, de pacificação social. Portanto, é a partir desta
ideia que se proíbe a autotutela, ou seja, nos dizeres do Código Penal Brasileiro, art. 345,  sendo
que, obviamente, comporta exceções. Deste modo “a crise da autotutela, que no decorrer da história
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mostrou-se insuficiente para dar solução aos conflitos oriundos da vida em sociedade, fez com que o
Estado  tomasse  para  si  a  tarefa  de  decisão  dos  litígios,  o  fazendo  através  do  poder-dever
jurisdicional” (MASSALI,  2015, p. 35). É nítido que atualmente o Poder Judiciário tem deixado a
desejar quando o assunto é eficiência e celeridade, o que torna favorável a utilização de outros
meios que não seja a submissão ao Estado-juiz. Nesta linha de raciocínio: 

É evidente que a vida em sociedade geral conflitos. E o papel do direito, nesse contexto, é
justamente atuar em prol da pacificação social. [...] Mas quando nenhum dos meios oferecidos
pelo ordenamento jurídico se revela eficiente para tal fim, surge descrédito na justiça.  Esse
fato,  que  também é  impulsionado  pela  demora  na  entrega  da  prestação  jurisdicional,  sua
inadequação ou total ausência de utilidade prática do provimento, faz surgir no jurisdicionado
um estado  de  insatisfação,  que  pode  impulsioná-lo  a  querer  exercer  arbitrariamente  suas
próprias razões, um resquício da justiça privada outrora reinante, e hoje admitida em hipóteses
excepcionais. (MASSALI, 2015, p.44, grifo nosso). 

Sob esta perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça realizou uma pesquisa que levou em
consideração o tempo médio de tramitação dos processos que estão em andamento na seara da
Justiça Estadual e concluiu que, quanto ao processo de conhecimento, o tempo médio de tramitação
é de 3 anos e 2 meses, enquanto o processo de execução é de 8 anos e 9 meses (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA,  2016,  p.  71).  Salienta-se que,  por  ser  um meio alternativo,  o  próprio
Estado por meio de seus órgãos competentes, no exercício pleno de suas funções, disciplina tais
meios, o que, ainda assim, não afasta a possibilidade de apreciação do Poder Judiciário, tendo
inclusive, previsão constitucional para tanto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Assim
sendo:

A utilização dos métodos alternativos não deve ser entendida como uma forma de desabonar o
Poder  Judiciário,  nem relegar  a  importância  que  lhe  cabe  em um Estado  Democrático  de
Direito. Tais métodos devem ser concebidos como meio complementares e cooperativos ao
Poder Judiciário, que permitem a satisfação dos interesses dos cidadãos de forma efetiva, e
aliviar, em certa medida, o problema da sobrecarga dos tribunais. São métodos que priorizam a
celeridade, a informalidade, a economia e a confidencialidade (ROBLES, 2009, p.30-31). 

É importante também elucidar que por se tratar de um meio não é um fim em si mesmo, o que
significa dizer que não há a possibilidade de saber qual o resultado que será obtido ao final do
procedimento. Por isso, é necessário estabelecer qual o instrumento adequado para cada caso, o
que  se  dá  por  intermédio  da  caracterização  de  cada  um  desses  meio  alternativos  que  são  a
arbitragem, conciliação e mediação partindo das peculiaridades do problema apresentado.

4.1 ARBITRAGEM

A arbitragem é, entre outros, um método alternativo de resolução de conflito que não depende
de  uma decisão  judicial,  ou  seja,  proferida  pelo  juiz,  para  dar  fim ao  litigio  de  forma  eficaz  e
adequada. Dessa forma, as partes elegem um terceiro, não envolvido no litígio, mas de confiança
delas que irá proferir uma decisão com força vinculativa. Em outras palavras, embora o árbitro não
possua poder estatal, é legítimo e autônomo para decidir de acordo com suas convicções. À vista
disto:

Em nosso sistema jurídico, o objeto da controvérsia submetida à arbitragem nos termos do art.
1º da Lei nº 9.307/1996, deve corresponder a direitos patrimoniais disponíveis, tendo sido eleita
a via arbitral por pessoas capazes de contratar. 
Em tal hipótese, dispõe o art. 18 da Lei que o árbitro validamente escolhido pelas partes é o
juiz  de  fato  e  de  direito  da  controvérsia,  não  ficando  sua  decisão  sujeita  a  recurso  ou
homologação perante o Poder Judiciário (TARTUCE, 2016, p.57, grifo nosso). 
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Trata-se,  portanto,  de um meio  heterocompositivo,  admitida somente quando o objeto em
discussão é bem disponível. Ademais, as partes é que conferem ao árbitro o poder decisório do
litígio,  sendo  que  a  partir  da  prolação  desta,  deve  ser  cumprida.  Nota-se  que,  como  dito
anteriormente, não afasta a apreciação do Poder Judiciário lesão ou grave ameaça de direito, assim,
uma vez não observado o imposto na sentença, poderá ajuizar ação de execução, posto que refere-
se à título executivo judicial, podendo, dessa forma, ser objeto de execução a fim de garantir o seu
cumprimento por intermédio da coação estatal. Por outro lado, ressalta-se que quando se trata de
juízo arbitral, o árbitro está vinculado ao compromisso acordado pelas partes, o que também limita
seu exercício. Uma característica que o diferencia da mediação é que a arbitragem não necessita de
homologação judicial, o que é obrigatório quando utilizado o primeiro instrumento de composição de
conflito,  pois  no  caso  do  árbitro,  deve  estar  investido  do  poder  jurisdicional  para  realizar  o
procedimento.

4.2 CONCILIAÇÃO

Assim como a  arbitragem,  a conciliação também é um meio  alternativo  de resolução de
conflito, entretanto, difere-se no sentido de que, enquanto o primeiro é heterocompositivo, ou seja,
um terceiro é que decide a lide, a segunda é autocompositivo, o que significa dizer que a resolução
do  conflito  será  feita  pelas  próprias  partes,  embora  conte  com  o  auxílio  do  conciliador,  figura
imparcial no procedimento. No entanto, na conciliação, apesar do conciliador ser imparcial, a ele
cabe  a  faculdade  de  oferecer  uma solução  que  seja  de  comum acordo  entre  as  pessoas  que
compõe  a  lide,  quando  entender  pertinente,  logo,  em  que  pese  imparcial,  o  conciliador  pode
participar ativamente das propostas de solução. À vista disso:

A conciliação é uma atividade mediadora focada no acordo, qual seja, tem por objetivo central
a obtenção de um acordo, com a particularidade de que o conciliador exerce uma autoridade
hierárquica,  toma iniciativas,  faz recomendações,  advertências e apresenta sugestões,  com
vista à conciliação. (MASSALI, 2015, p. 172 apud VASCONCELOS, 2008, p.39). 

Assim, difere da atividade jurisdicional  pautada na imposição,  modo como é utilizado em
regra. Sob o ponto de vista prático, o Conselho Nacional de Justiça realizou uma balanço sobre o
índice de utilização do método de conciliação do ano de 2015, cujo resultado foi de que

[...] em média, apenas 9,4% das sentenças e decisões foram homologatórias de acordo. Na
fase de conhecimento dos juizados especiais o índice de conciliação foi de 19,1%, e das varas,
10,5%. Na execução os índices são ainda menores e alcançam 7,3% nos juizados e 3,5% nas
varas.  Nos  tribunais  de  justiça  a  conciliação  é  praticamente  inexistente,  e  as  sentenças
homologatórias  de  acordo  representam  apenas  0,2%  dos  processos  julgados.  (Conselho
Nacional de Justiça, 2015, p.99). 

Depreende-se desses dados que, no Brasil, a regra continua sendo a procura pelo Poder
Judiciário, exercido não apenas na justiça comum, mas também nas justiças especiais, como a do
trabalho, por exemplo. Frisa-se que o Código de Processo Civil trouxe em sua nova redação, no art.
335, inciso I a possibilidade de conciliação antes mesmo da apresentação da contestação o que
torna o procedimento, além de célere, endoprocessual, ou seja, seja diante do juiz togado ou do
conciliador, ainda assim cabe apenas às partes obter solução para a demanda. 
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4.3 MEDIAÇÃO

A  mediação,  assim  como  os  outros  instrumentos  anteriormente  trabalhados  no  presente
artigo, é um meio de solução alternativo de conflito. Este método, tal qual a conciliação, é um meio
autocompositivo. Enquanto a conciliação busca um acordo, a mediação visa alcançar a solução da
lide  pelo  esforço  das  próprias  partes,  tendo,  para  isso,  o  objetivo  comum de  compreender  os
aspectos do litígio e assim resolvê-lo sem a interferência de um terceiro da forma como ocorre com a
arbitragem e o judiciário. Ademais, outra característica relevante a ser citada sobre a mediação é
que esta é mais indicada quando o conflito tratar de relações duradouras, como nas relações de
família, enquanto que a conciliação seria mais adequada quando o conflito versar sobre relações
que não se prolongam no tempo. Sob essa perspectiva:

A  mediação,  particularmente,  é  essencialmente  um  mecanismo  extrajudicial  para  resolver
conflitos. Deve ser buscada espontaneamente pelas partes que se encontram envolvidas em
um problema e que não conseguem, por esforço próprio, resolvê-lo. Mediante técnicas que têm
como objetivo a  pacificação dos indivíduos,  o  mediador facilitará  a abertura  dos caminhos
dialógicos para que os próprios protagonistas envolvidos no conflito envidem esforços para
encontrar solução para o impasse, consensualmente, contribuindo assim para a preservação
de  relacionamentos  que  precisam  ser  mantidos,  compondo  a  matriz  de  uma  justiça
coexistencial. (PINHO; PAUMGARTTEN, 2016, p.2). 

Destarte, observa-se que a mediação é um meio pelo qual um terceiro torna mais fácil  a
comunicação  entre  os  envolvidos  de  modo  que  não  há  imposição  de  decisão,  mas  apenas  a
utilização de técnicas específicas a fim de que as partes cooperem entre si objetivando alcançar a
resolução mais adequada e efetiva do conflito por meio do reestabelecimento da capacidade de
comunicação, anteriormente rompida, entre as partes. 

5 MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COMPOSIÇÃO DO CONFLITO FAMILIAR

A mudança de paradigma a partir da Constituição Federal de 1988 no art. 226, §3º trouxe
uma reavaliação das relações familiares que não se traduzem apenas no poder patriarcal, embora
ainda  latente  na  sociedade  atual.  Desse  modo,  a  relevância  do  caráter  afetivo  traduz-se  em
necessidade de repensar  os  modelos de solução de conflito,  pois  quando se  trata  de relações
familiares, o Poder Judiciário não tem atendido com seu fim social de pacificar litígios o que tornar
ainda mais penosa essa tarefa tendo em vista a demora na prestação jurisdicional e a obrigação de
se manter fora de qualquer conflito.  Assim como toda e qualquer relação jurídica, há princípios que
são a base para nortear a atividade jurisdicional ou equiparada. Dessa maneira, a mediação, apesar
do  procedimento  informal,  possui  princípios  essenciais,  dentre  eles  podem  ser  citados:  a
voluntariedade das partes, informalidade e flexibilidade do processo e não-adversariedade. Deste
modo, em relação à voluntariedade, vale expor que são as partes que compõe o litígio é que buscam
este meio como forma de por fim ao litígio. Quanto à informalidade e flexibilidade se ajustam ao fato
que não haver rito específico, podendo ser adequado às necessidades do caso concreto. Registre-
se que, assim, que o procedimento difere-se do processo judicial de modo que:

A decisão é proferida com base unicamente na objetividade, olvidando-se a subjetividade que
permeia as controvérsias familiares. É exarada em favor de uma ou outra parte, buscando-se
um culpado e um inocente. [...] A decisão judicial mostra-se inapta. As reais causas das lides
não são consideradas com a importância devida, as reais necessidades não são postas pelas
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partes,  logo,  a  sentença  dificilmente  será  adequada  e  proferida  de  acordo  com  tais
necessidades. (ROBLES, 2009, p.44). 

Por isso, a mediação aplicada às relações íntimas de afeto é medida capaz de sanar o conflito
de modo célere e eficaz, além de manter íntegro o vínculo afetivo com os demais membros da
entidade familiar, colocando fim ao litígio de forma apropriada. 

5.1 BREVE HISTÓRICO DA MEDIAÇÃO

A mediação é um método milenar de resolução de conflito. Em especial, as culturas chinesas
e japonesas tiveram importante papel quanto à utilização deste instrumento de pacificação social. Na
China, por exemplo, o confucionismo ocupa-se da ideia de equilíbrio, característica essencial  da
cultura oriental. Nesse sentido “na China, a mediação decorria diretamente da visão de Confúcio sobre a
harmonia natural e a solução de problemas pela moral em vez da coerção; a abordagem conciliatória do
conflito persistiu ao longo dos séculos e se enraizou na cultura.” (TARTUCE, 2016, p.182  apud KOVACH,
2014, p. 28). É de se considerar ainda que:

No Japão, a conciliação foi, historicamente, o meio primário de resolução de conflitos entre os
aldeãos, que também atuavam como mediadores; o estilo japonês de negociação ainda se
preocupa com a manutenção do relacionamento, sendo normalmente considerado um estilo
conciliatório. (TARTUCE, 2016, p.182 apud KOVACH, 2004, p.29). 

A partir  da implementação do Estado Liberal,  que se operou pelo positivismo das leis,  a
responsabilidade de resolução de conflito  passou a ser  do Estado,  representado pela figura do
Poder Judiciário, e não mais das partes, como ocorre com os meios alternativos de resolução de
conflito. De outra banda, ressalta-se que no oriente, quando da utilização da mediação, essa era a
regra,  enquanto  que  após  o  período  absolutista,  a  decisão  final  passou  a  ser  do  Estado-juiz
tornando-se assim primeira escolha quando se tratava de prestação jurisdicional. No ocidente, a
aplicação da mediação se deu na Europa e Américas. 

A mediação foi  histericamente usada na seara trabalhista  [...]  quando a disputas ocorriam
internamente nos negócios, uma solução rápida e imperativa – sobretudo quando verificadas
entre trabalhador e gerente e com perfil tal que, se não resolvidas, poderiam levar a golpes e
até o fechamento do negócio. (TARTUCE, 2016, p.184 apud KOVACH, 2004, p.31). 

Não obstante, no Brasil, também houve aplicação da mediação na seara trabalhista a partir da
década de 1990. Apesar da semelhança em relação a aplicação da mediação nos dois países,
salienta-se que o sistema jurídico dos Estados Unidos,  commom law, difere-se do sistema jurídico
brasileiro,  civil law. Quanto ao primeiro sistema, significa que as leis são elaboradas a partir dos
costumes pelos próprios magistrados, constituindo precedentes judiciais, enquanto que no segundo
a lei, fonte principal de direito, é elaborada por legisladores, ainda que o costume neste caso seja
fonte mediata de direito. 

5.2 FASES DO PROCEDIMENTO

Embora o  procedimento  da mediação seja  considerado informal,  algumas especificidades
devem ser observadas, especialmente quando se trata de conflitos intrafamiliares, haja vista o papel
do mediador em facilitar a comunicação entre as partes. Dessa forma:

Como esclarece o princípio da flexibilidade, a mediação não é dotada de formalismos, ou seja,
não apresenta um procedimento rígido a ser observado que determine a validade do método,
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no entanto,  possui linhas de ação e necessita de um caminho a ser seguido sob pena de
afastamento de seus escopos. (ROSSANEIS, 2015, p. 113). 

Em um primeiro  momento,  na  pré-mediação,  é  apresentada  às  partes  o  que  significa  a
mediação e como elas podem colaborar para chegar a um consenso quanto ao melhor caminho a
ser  tomado  para  a  resolução  do  conflito,  além de  oferecer  a  prestação  de  serviço  a  partir  da
realização de negócio  jurídico.  No segundo momento,  a  mediação propriamente  dita  também é
dividida em outras fases: “abertura, investigação, agenda, criação de opções, escolha das opções e
solução”  (TARTUCE,  2016,  p.  246  apud BRAGA NETO,  p.  110,  2012).  A  abertura  consiste  na
apresentação do mediador, explicação de qual seu papel e quais as alternativas para solução da
lide. A investigação nada mais é do que o momento em que as partes são ouvidas, sob seu ponto de
vista, a respeito do motivo que as levaram a procurar a mediação. Quanto a este ponto, poderão ser
realizadas audiências individuais, o que consiste na possibilidade de uma só parte ser ouvida para
melhor compreensão do problema. Entretanto, ainda quanto a esta fase, vale ressaltar que ambas
as partes serão ouvidas pelo mediador, que utilizará, em regra, uma técnica de “inversão de papeis”.
Já quanto à agenda, trata-se da observação dos pontos controversos dos discursos e quais os
interesses em comum demonstrados, como explicita Tartuce (2016, p. 251) “em um conflito entre
locador e locatário que inicialmente chegaram à mesa para debater o reajuste do aluguel podem
constar  na agenda,  além desse item,  a má comunicação entabulada entre os  contratantes e o
conserto do problemático telhado”. Quanto à criação, escolha de opções e solução da controvérsia,
cabe às partes resolverem qual  o melhor meio de resolver  a lide,  isso sem ignorar o papel  de
facilitador da comunicação da mediação. Por fim, o acordo trata-se da instrumentalização do que foi
decidido a partir  do procedimento realizado,  ou seja,  é  o documento que irá  constar  qual  foi  a
solução que ambas as partes entenderam como sendo melhor para o fim da lide. 

5.3 MEDIAÇÃO E A RESOLUÇÃO DO CONFLITO FAMILIAR

Diante  de  todo  o  exposto,  nota-se  que,  são  as  partes  que  buscam  auxílio  por  não
conseguirem resolver o conflito por si só. A mediação na seara familiar tem todo respaldo em seu
propósito, qual seja, a de estabelecer um canal de comunicação entre elas e auxiliar na busca pela
solução do conflito a partir da exposição dos motivos que levaram a lide, sobre isto: 

[...] avulta a importância da mediação porque o sistema jurídico brasileiro valoriza e fomenta a
realização  de  atos  negociais  pelos  indivíduos  para  a  definição,  por  si  próprios,  de  suas
situações jurídicas; prova disso é que o consenso permite a celebração de escrituras públicas
de  divórcio  e  inventário  que  envolvam  pessoas  maiores  e  capazes  representadas  por
advogado(s) (TARTUCE, 2016, p.330). 

Neste caso em particular, diferencia-se do processo judicial, pois este incita a adversariedade,
o  “vencedor  e  o  vencido”  o  que  não  é  uma  técnica  interessante  quando  se  trata  de  relações
familiares, haja vista que são relações que protraem no tempo e que, por isso, há o envolvimento
emocional  mais  profundo,  daí  a  necessidade  de  intervenção  interdisciplinar  como  a  psicologia.
Ademais, vale ressaltar que a relação parte-juiz também é ponto de discussão, pois ainda que não
se possa considerar de modo genérico, mas no sentido cultural, há o receio da própria aproximação
com a autoridade o que de certa forma afasta a probabilidade de sucesso da demanda em juízo e é
por isso que a interferência do Poder Judiciário somente seria utilizada em última hipótese, no que
caso de a mediação restar infrutífera. Quanto a este ponto:

O  Estado  deve  promover  o  efetivo  exercício  da  cidadania  pelos  indivíduos,  tornando-os
plenamente responsáveis por suas escolhas e pelos resultados delas decorrentes. Contudo, a
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cultura de busca automática pelo Poder Judiciário como instância única ou exclusiva capaz de
solucionar os conflitos de interesses parece roborar a desoneração dessa responsabilidade. É
necessário incrementar o movimento de estímulo à autossuficiência individual, como forma de
exercício pleno da cidadania. (LIMA; PELAJO, 2016, p. 226).

Conclui-se que este instrumento é o meio adequado e efetivo de resolução de conflitos
quando se trata de relações familiares além de ser um método de acesso à justiça.

6 CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, haja vista os obstáculos ao acesso à justiça, que perpetuam até o
presente  momento,  assim como os  meios  alternativos  de  resolução  de  conflito,  em especial  a
mediação familiar, que além de ser uma prática milenar, deve ser incentivada e incorporada pelo
Estado cada vez mais como instrumento a ser utilizado como regra, ao contrário da forma que é
utilizado o Poder Judiciário, haja vista sua atual condição, que por vezes afasta a possibilidade de
sucesso da demanda pelo modo de atuação dos entes que o compõem, o que torna mais do que
necessária a reavaliação dos instrumentos de efetivação de acesso à justiça, sendo de última ordem
a imposição de decisão unilateral. Por este motivo a mediação torna-se essencial para a pacificação
social, além de constituir instrumento adequado, célere e efetivo de resolução de conflito. 
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