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A POSSIBILIDADE DA MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

COMO EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Claudia Domingues 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo científico teve como foco o estudo do instituto da mediação e sua aplicação 

mediante o ramo de direito de família. De acordo com a legislação pátria, o meio tradicional 

de resolução de conflitos se dá por meio do poder estatal, o qual direciona a lide para o juiz 

solucionar. Também, há os métodos alternativos de solução de conflitos, os quais  podem se 

dar por meio da arbitragem, negociação/transação, mediação e conciliação. Diante de tais 

possiblidades de solução de conflitos, busca-se o acesso à justiça, de maneira mais equitativa, 

aos casos de direito de família. A partir desses pressupostos destacados, há a possibilidade do 

uso do instituto da mediação nas questões de direito de família. Assim, a presente pesquisa 

teve, como objetivos, identificar as possibilidades de métodos de solução de conflitos, desde o 

conhecimento do método tradicional, bem como dos meios alternativos; explicitar sobre o 

instituto da mediação e seus principais conceitos e finalidades;  também constatar as 

possibilidades de aplicação da mediação aos conflitos familiares. Para tal pesquisa, foram  

utilizados o método hipotético-dedutivo e a coleta de dados constantes na legislação brasileira 

em vigor, os quais foram tratados por meio do método teórico-bibliográfico. Os resultados 

desta pesquisa evidenciaram que há a possibilidade do instituto da mediação, diante dos casos 

conflituosos que envolvem o direito de família, e que tal instituto se torna célere e efetivo ao 

acesso à justiça. 

 

Palavras-chave: Mediação. Acesso à Justiça. Direito de família.  

 

 

THE POSSIBILITY OF MEDIATION IN CONFLICTS OF FAMILY LAW AS 

EFFECTIVENESS OF ACCESS TO JUSTICE 

 

ABSTRACT 

 

The present scientific article focused on the study of the mediation institute and its application 

through the branch of family law. According to national legislation, the traditional means of 

resolving conflicts is through state power, which directs the court to solve the problem. Also, 

there are alternative methods of conflict resolution, which can be through arbitration, 

negotiation / transaction, mediation and conciliation. In the face of such conflict resolution 

possibilities, access to justice is sought in a more equitable way to cases of family law. From 

these highlighted assumptions, there is the possibility of using the mediation institute in 

matters of family law. Thus, the present research had as objectives to identify the possibility 

of methods of conflict resolution, from the knowledge of the traditional method, as well as the 

alternative means. Also, it was object to make explicit about the institute of mediation and its 

main concepts and purposes. it was also objective to verify about the possibilities of applying 



mediation to family conflicts. For this research, the hypothetical-deductive method and the 

collection of data contained in the Brazilian legislation in force were used, which were treated 

using the theoretical-bibliographic method. The results of this research were that there is the 

possibility of the mediation institute in the face of conflicting cases that involve family law, 

and as such institute becomes fast and effective access to justice. 

 

Keywords: Mediation. Access to justice. Family Right. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As matérias que envolvem os meios de solução de conflitos se revelam caminhos 

para a efetivação da tão esperada justiça, buscada pelo ser humano. Ao feito do contrato social 

em que o homem se sujeita ao Estado democrático de direito, o Estado democrático é 

responsável pelas relações interpessoais e, consequentemente, pelos conflitos que ocorrem 

entre os cidadãos.  

Como meio de solução dos conflitos que surgem do convívio diário, há a medida 

regular, segundo a  qual, o Estado, por meio do seu poder de jurisdição, resolve a lide 

pretendida como um terceiro imparcial. Não distante, há as medidas alternativas de resolução 

de conflitos, cuja solução não advém da vontade estatal, mas, sim, de meios 

autocompositivos, realizados entre as partes. 

Diante do Estado Constitucional, que não permite a justiça pelas próprias mãos, há a 

disposição de normas que regulam a boa vida em harmonia. Dentre os âmbitos jurídicos, o 

que se revela de destaque para a presente pesquisa é o campo das normas de direito de 

família. Tal ramo da ciência jurídica trata sobre a complexidade das relações familiares, e a 

maneira pela  qual estas interferem na sociedade e também no bom convívio social.  

Considerando-se que a mediação é um instituto de resolução de conflito alternativo à 

submissão da causa ao Poder Judiciário e os conflitos existentes acerca do direito de família, 

problematiza-se acerca da possibilidade do uso deste instituto nos conflitos de família bem 

como da utilização da mediação como uma maneira de resolução de conflitos, como meio 

mais célere e, consequentemente, um acesso à Justiça. 

Para a realização da presente pesquisa, foi utilizado o método teórico, o qual faz uso 

das técnicas de pesquisa com coletas de dados, realizadas em sites acadêmicos, bibliotecas, 

legislações e artigos científicos, relacionados ao tema que se propõe. 

Por fim, a pesquisa realizada tem, como objetivo, a contribuição para maior 

conhecimento científico acerca das possibilidades de solução de conflito no ordenamento 

jurídico brasileiro, conjuntamente com o direito da família, e nos órgãos que realizam os 

meios de solução autocompositivos. 

 

 

2 MÉTODO TRADICIONAL DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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O Estado Democrático de Direito, frente ao seu poder de regramento das relações 

pessoais, se encontra na responsabilidade de garantir, aos seus cidadãos, os direitos inerentes 

à qualidade de vida humana, disposta, assim, como direito fundamental, previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

Como forma de real concretização dos direitos conquistados, há a necessidade de 

institutos que os instrumentalizem e tragam, ao detentor do respectivo direito, as eficácias 

social e jurídica do mesmo a respeito disso, Eduardo Arruda Alvim (2000, p. 35 - 36) relata 

que 

 

Normas de direito material são aquelas que criam, regem e extinguem as relações 

jurídicas, dizem o que é lícito e o que é ilícito etc., fora do juízo; são as normas de 

direito civil, penal, tributário, administrativo etc. Normas de direito processual são 

as que se referem às atividades que têm lugar perante o Judiciário, embora também 

criem, rejam, modifiquem e extinguam relações jurídicas, mas sempre em juízo. Daí 

porque, como se vem insistindo, o direito processual é instrumental em relação ao 

direito material. 

 

Tal conceituação acerca do que seja o direito material e o direito processual mostra-se 

relevante diante dos objetivos aos  quais  é destinada. Tais direitos não são considerados 

distintos, mas, sim, se complementam para atingir as finalidades das normas jurídicas 

(PAULA, 2002, p. 10). 

Havendo conflitos entre os indivíduos, o Estado, por meio do poder jurisdicional, atua 

como saneador da lide pretendida. Assim o é, pois, diante das partes que procuram uma 

solução ao caso pleiteado, o Estado posiciona-se como um terceiro imparcial, bem como 

responsável pelo bem social daqueles que lhe confiaram tal poder. 

Em relação ao que seja conflito, este pode ser entendido como uma disputa, na  qual 

haja pretensão resistida diante de uma crise na interação humana (TARTUCE, 2015, p. 4). 

Segundo o autor Eduardo Arruda Alvim (2000, p. 11), 

 

A defesa de um direito lesado ou ameaçado, ou até mesmo a delimitação da 

responsabilidade por um dever infringido – resultaria num direito à delimitação da 

respectiva responsabilidade – se faz, geralmente, pelo sistema jurisdicional de 

composição de litígios.  

  

 Chega-se, assim, ao método tradicional de resolução de conflitos, qual seja, o sistema 

jurisdicional como forma de solução dos conflitos sociais por meio da estruturação do Estado 

de Direito. Por meio dessa estrutura, o Estado age a pedido do interessado que lhe dará o 

conhecimento da lide, a  qual, por meio do juiz, será julgado conforme as leis vigentes. 

Conforme aduz Alvim (2000, p. 13): 
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O sistema jurisdicional é um sistema quase-fechado, isto é, em regra não admite a 

concorrência de outras formas de composição, salvo as reservas da lei.  A regra geral 

é imposta pelo princípio do monopólio estatal da jurisdição, determinando que 

somente o Estado poderá fazer e distribuir a justiça, definindo como crime de 

exercício arbitrário das próprias razoes a mesma conduta praticada por outras 

pessoas (CP, arts. 345 – 346). As reservas legais decorrem das outras formas de 

composição dos conflitos.  

 

Chega-se, portanto, ao método tradicional de solução de conflitos, o qual é regrado 

pelas normas processuais, correspondentes ao ramo do direito em questão. Dessa forma, há a 

divisão da jurisdição quanto às formas e órgãos de atuação. Segundo os autores Luiz 

Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (2016, p. 112), 

 

No sistema jurídico brasileiro, a identificação da jurisdição civil é feita por exclusão. 

Se se está diante de um caso que se pretenda aplicar sanção punitiva criminal, por 

conta de uma possível conduta delituosa, atua a jurisdição penal. A jurisdição civil, 

em sentido amplo, é a que atua em todos os demais casos. 

 

Em relação às matérias processuais, estas são divididas entre processo penal, cível e 

trabalhista, sendo a cível por exclusão das demais.  

Consoante ao processo civil, tais normas são disciplinadas no Código de Processo 

Civil de 2015, com respeito aos valores e fundamentos constitucionais. 

Conforme o ilustre doutrinador, José Miguel Garcia Medina (2016, p. 31 - 32),  

 

O processo judicial é um dos métodos de resolução de controvérsias, tendo sido 

considerado, durante muito tempo, com exclusividade, como o método institucional 

de solução de controvérsias (desse modo foi tido, p. ex., na exposição de motivos do 

CPC/1973, que, em seu item 5, designava o processo como o “instrumento que o 

Estado põe à disposição dos litigantes, a fim de administrar justiça”). Essa ordem de 

ideias tende a ser alterada, na medida em que incorporam-se outros métodos de 

solução de conflitos ao cenário judicial: por acesso à justiça tende-se, 

gradativamente, a compreender não apenas o acesso a um solução decisional 

(através do processo), mas, também, a meios consensuais, como a conciliação e a 

mediação. 

  

Em conformidade a isso, o método tradicional de solução dos conflitos se dá por meio 

do poder estatal, de forma heterocompositiva, e que  realizado por meio do Poder Judiciário, o 

qual se submete à  decisão do juiz, mediante a provocação do requerido. 

Pode-se, assim, complementar que 

 

A jurisdição é um método heterocompositivo, na medida em que o juiz, terceiro 

imparcial, resolve o conflito existente entre as partes. O exercício da jurisdição está 

fundado na soberania estatal e tem sua legitimidade atrelada à Constituição, 

especialmente à observância dos direitos fundamentais materiais e processuais 

(MARINONI, 2016, p. 174). 
  

Nota-se, dessa forma, que o direito processual é um instrumento a serviço do direito 

material, de forma que, por meio dos institutos básicos como, por exemplo, o processo, 
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garanta a autoridade do ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, o processo é um 

instrumento para se conquistar a paz social, porém não é apenas instrumento técnico, mas 

também um meio a serviço da sociedade e do Estado. 

Conclui-se, assim, que o método tradicional de resolução dos conflitos sociais se dá 

por meio do Poder Judiciário e dos órgãos competentes para a devida instrumentalização dos 

direitos pleiteados. De maneira que, por meio do poder do Estado, o Poder Judiciário regula  

as relações interpessoais, bem como soluciona  os conflitos resultantes desse convívio, com a 

finalidade de concretização do acesso à Justiça e boa harmonia social. 

 

3 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Atualmente, no Brasil, não há somente o método tradicional para a solução dos 

conflitos gerados entre os cidadãos.  

Em prol do acesso à Justiça, há outras medidas e institutos no ordenamento jurídico 

pátrio que solucionam os atritos entre os indivíduos. De acordo com a autora Fernanda 

Tartuce (2015, p. 17), 

 

Muito se fala em solução (ou resolução) do conflito. Em realidade, porém, nem 

sempre é possível que ele seja resolvido (no preciso sentido de ser extinto) por um 

ato isolado; muitas vezes, o impasse tem fases e só efetivamente superado após uma 

série de experiências vividas ao longo do tempo pelos envolvidos. 

 

Em respeito à  existência dos conflitos, procura-se por meios que os resolvam. 

Portanto, os meios de solução dos conflitos de interesses, correspondentes à  doutrina clássica, 

se dividem entre a autocomposição e a heterocomposição. Esta última é caracterizada pela 

presença de um terceiro para a resolução do conflito. E o primeiro, a resolução, não tem a 

interferência de um terceiro, sendo solucionado entre as partes envolvidas.  

Segundo o autor José Albuquerque Rocha (2003, p. 28), quanto à  titularidade para 

sanar os conflitos,  

 

[...] o titular do poder de decidir são as partes, individual ou conjuntamente, temos a 

autonomia (autotutela, autocomposição: negociação, conciliação, mediação). Se o 

titular desse poder é um terceiro temos a heteronomia [...] A heteronomia é modo de 

tratamento dos conflitos em que a decisão é produto de um terceiro, que não auxilia 

nem representa as partes em conflito (arbitragem e jurisdição estatal). 

 

Dessa forma, demonstram-se os institutos alternativos para se chegar à efetiva Justiça 

e paz social. Dentre os objetivos das soluções alternativas, os institutos alternativos podem 
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evitar a propositura de ação judicial, ou até mesmo dar fim a essa. Segundo Francisco José 

Cahali (2011, p. 55),  

 

A autocomposição tem por princípios a indivisibilidade e a interpretação restritiva. 

Seu principal efeito é fazer desaparecer o litígio. Se judicial, dá causa ao fim do 

processo; se preventiva, evita-o. Os escopos da autocomposição são o mesmo do 

processo, de natureza jurídica, social e política, tanto em relação aos envolvidos 

quanto, indiretamente, à sociedade. 

 

A fim de que seja solucionado alternativamente o conflito, há a disponibilidade dos 

institutos da mediação, conciliação, arbitragem e negociação.  

A conciliação, segundo Roberto Portugal Bacellar (2012, p. 66), é conceituada como 

processo técnico e consensual, de maneira autocompositiva, em que o terceiro imparcial ouve 

as partes, faz orientação e auxilia  com propostas possíveis, para que, assim, extinga-se o 

processo judicial. Ainda, o mesmo autor complementa que “o foco e a finalidade da 

conciliação é o alcance de um acordo que possa ensejar a extinção do processo, e para isso 

foca-se no objeto da controvérsia materializado na lide processual” (BACELLAR, 2012, p. 

67). 

A conciliação pode ser realizada fora ou dentro de um processo judicial, de forma que 

tem a possibilidade de ser feita dentro do processo, ou extrajudicialmente.  

Outro instituto para resolução de conflito é a negociação. Segundo o autor Roberto 

Portugal Bacellar (2012, p. 130), esta 

 

[...] é um processo e uma técnica destinada a resolver diretamente divergências de 

interesses e percepções que tem por objetivo criar, manter ou evoluir um 

relacionamento baseado na confiança, gerando ou renovando compromissos 

múltiplos e facilitando a formulação de opções e proposições para um acordo ou de 

novos acordos. 

   

Sendo assim, a negociação, ou também denominada de transação, é estabelecida entre 

os interessados, de maneira direta, podendo também haver a participação de um terceiro para 

auxílio.  

Não distante, outro instituto de solução de conflitos é a mediação. Tal meio de 

resolução também envolve uma terceira pessoa, conhecida como mediador, que atua como 

ajudante às partes para chegar a um acordo plausível. Dessa forma, segundo a lei vigente,  

 

O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 

as partes, cabendo-lhe auxiliá-las a compreender as questões e os interesses em 

conflito, de modo que elas possam, pelo restabelecimento da comunicação, 

identificar, por si próprias uma solução consensual satisfatória (art. 165, §2º, do 

CPC/2015) (WAMBIER, 2016, p. 117). 
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O instituto da mediação possui semelhanças com o da conciliação, visto que, enquanto 

o conciliador formula sugestões ao caso apresentado, o mediador apenas trabalha com as 

propostas que as partes sugerem (WAMBIER, 2016, p. 117). 

A mediação possui lei específica, a lei nº 13.140, de 2015, sendo esta a disposição 

legal, dirigida acerca da solução entre as controvérsias de particulares. Esta legislação não 

exclui a aplicação do Código de Processo Civil, apenas o complementa. 

E, por último, há o instituto da arbitragem como meio de solução. Tal meio possui 

legislação específica, denominada Lei de Arbitragem (lei nº 9.307/96). Sendo assim, tal 

instituto se demonstra como técnica de solução de conflito por meio da intervenção de uma ou 

mais pessoas que recebem poderes para decidir com base na lei vigente, de maneira que não 

há intervenção estatal, porém possui  a eficácia de sentença judicial (CARMONA, 1993). 

Segundo Bacellar (2012, p. 96), “a arbitragem pode ainda ser definida (nossa posição) 

como a convenção que defere a um terceiro, não integrante dos quadros da magistratura 

oficial do Estado, a decisão a respeito de questão conflituosa envolvendo duas ou mais 

pessoas”. Nota-se, nesse sentido, que, em relação ao Poder Judiciário, a sentença arbitral se 

mostra equivalente à  decisão do juízo, havendo, assim, a vantagem diante da demora pela 

sentença judicial final. 

Ainda, em complemento ao instituto da arbitragem, o autor Luiz Antonio Scavone 

Junior (2012, p. 15) descreve que “a arbitragem pode ser definida como o meio privado e 

alternativo de solução de conflitos referentes aos direitos patrimoniais e disponíveis através 

do árbitro, normalmente um especialista na matéria controvertida, que apresentará uma 

sentença arbitral”.   

Quanto à  matéria que pode ser discuta e resolvida por este meio, tem-se que, segundo 

a lei de arbitragem, em seu art. 1º, há o limite em relação aos direitos patrimoniais e 

disponíveis. Tais direitos são conceituados, segundo posição de Scavone Junior (2010, p. 22), 

como aqueles encontrados em relações jurídicas de direito das obrigações, e, quanto à  sua 

disponibilidade, há a possibilidade de alienação e direitos passíveis de transação. Assim, não é 

possível transacionar sobre questões que versem sobre a vida, liberdade e corpo.  

Pode-se concluir que os meios alternativos de resolução de conflitos são a conciliação, 

transação, mediação e arbitragem, os quais se mostram instrumentos eficientes para a 

pacificação social e solução aos litígios. Tais alternativas também possuem uma função 

auxiliar ao Sistema Judiciário, de maneira que reduzem o número de processos judiciais em 

trâmite para decisão do juiz competente. Também é importante ressaltar que, diante da 

consensualidade em um acordo entre os interessados, diminui-se a insatisfação com os 
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resultados da decisão judicial pela participação de uma maneira mais justa a ambas as partes 

conflitantes. 

 

4 A MEDIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A mediação, no ordenamento jurídico brasileiro, se mostra de grande importância na 

solução de conflitos, evitando, assim, um confronto perante o Poder Judiciário. 

Tal instituto consiste numa forma diferente de solução de conflitos, e , segundo os 

doutrinadores Jovi Barboza e Malú de Lourdes Darienzo (2009, p. 48), “[...] tem-se a figura 

do mediador, que mais que um conciliador, atua como um intérprete das propostas 

reciprocamente apresentadas, isto é, sua função é transmitir de maneira mais clara à outra 

parte o que foi proposto”. E, ainda, o mediador não pode tomar parte na negociação, apenas 

atuar  de maneira equidistante entre as partes. 

Segundo Fernanda Tartuce (2015, p. 174), “a mediação configura-se um meio 

consensual porque não implica a imposição de decisão por uma terceira pessoa; sua lógica, 

portanto, difere totalmente daquela em que um julgador tem autoridade para impor decisões”. 

Em suma, tem-se que a mediação é um método pelo qual um terceiro imparcial auxilia 

as partes a encontrar uma solução que agrade a elas. Não há, assim, um julgamento pelo 

mediador, apenas o direcionamento a um resultado favorável.  

Sendo a mediação um instituto, cabe aqui verificar os princípios norteadores a fim de 

que seja realizado a mediação para se atingir, com louvor, a sua finalidade. 

O primeiro princípio definidor da mediação é o da voluntariedade, segundo o qual, não 

pode haver a coação à prática de tal instituto. Cabe, dessa forma, às partes, optarem se querem 

ou não realizar a mediação. Conforme Lília Maia de Morais Sales (2003, p. 45), deve haver “a 

liberdade para [se] optar pela mediação como meio de solução de conflitos e a liberdade para 

decidir e resolver o conflito no processo de mediação”. 

Um segundo princípio fundamental ao bom andamento da mediação é o da 

autodeterminação, em que, de acordo com o pensamento da doutrinadora Lília Maia de 

Moraes Sales (2003, p. 47), “as partes é que decidirão todos os aspectos do problema, sem 

intervenção do mediador, no sentido de induzir as respostas ou decisões, mantendo a 

autonomia e o controle das decisões relacionadas ao conflito”. Ou seja, o mediador apenas 

facilita a comunicação entre as partes, não tomando decisão nenhuma  nem tendo preferência 

por alguma parte. 
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E, por último, um dos mais importantes princípios a seres explanados é o da 

confidencialidade do conflito resolvido pela mediação.  

Sobre isso se tem que o mediador deve-se manter em sigilo acerca dos procedimentos, 

bem como para com respeito e confiança com as partes envolvidas. Segundo posicionamento 

da autora Rozane da Rosa Cachapuz (2003, p. 38), “os envolvidos em um processo de 

mediação, tanto as partes, como o mediador, assistentes e advogados, ficam proibidos de 

divulgar qualquer ocorrência advinda no desenlace do conflito, inclusive, os seus testemunhos 

são proibidos em qualquer juízo”. 

Respeitando-se esse princípio, há a garantia da proteção do instituto da mediação, 

concretizando um caráter de confidência entre todos os envolvidos, inclusive as partes, para 

que haja boa certificação desse referido instituto. 

Acerca da legislação vigente sobre a mediação, há a previsão do mediador e sua 

atuação, o qual “[...] auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em 

conflito de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar ou 

desenvolver soluções consensuais [...]” (TARTUCE, 2015, p. 174). 

Quanto aos tipos de mediação, há a modalidade de mediação realizada 

extrajudicialmente e a feita judicialmente. A mediação extrajudicial, conhecida como 

mediação privada, pode ser considerada uma mediação comum pois, segundo a autora 

Fernanda Tartuce (2015, p. 280), esta pode 

 

[...]ser conduzida por qualquer pessoa de confiança dos interessados; tal mediação 

comum pode ser ainda subdividida em mediação institucional (organizada por 

centros ou associações de mediação) ou independente (conduzida por mediadores 

sem vínculo com qualquer entidade e escolhidos livremente pelas partes). 

 

Tal alternativa traz uma opção àqueles que não desejam se submeter ao Poder 

Judiciário para solucionar um conflito. De tal forma, tem-se que há a possibilidade de atuação 

de mediador, que não depende  de prévios requisitos de vínculo a uma instituição, na  qual “a 

previsão é salutar para preservar, por exemplo, a possibilidade de atuação de facilitadores que 

realizam mediações escolares e comunitárias” (TARTUCE, 2015, p. 281). 

Quanto à  mediação judicial, a mesma acontecerá “quando efetivada no curso de uma 

demanda já instaurada, sendo conduzida por mediadores judiciais (previamente cadastrados e 

habilitados segundo as regras do respectivo Tribunal) designados pelo juiz da causa” 

(TARTUCE, 2015, p. 284). Há,  assim, o regulamento da mediação disposto na própria Lei de 

Mediação e pelo Código de Processo Civil vigente. 
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Tais regras, conforme resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, estipulam 

dever  aos tribunais de estimular a criação de unidades de Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, também conhecidos de “Cejuscs”, para fins de mediação e soluções 

pacíficas entre as partes. 

Conforme explica o autor Fernando Gajardoni (2015, p. 538), 

  

A criação destes órgãos, dotados de certa autonomia em relação às unidades 

judiciais, é essencial para o funcionamento do modelo de processo civil proposto 

pelo CPC/2015, em que as tarefas de conciliação/mediação, preferencialmente, não 

serão afetas ao magistrado. 

 

Dessa forma, os órgãos auxiliares da Justiça realizam tarefas de mediação a fim de já 

realizar acordos entre as partes, para que não se necessite de apreciação do juízo competente. 

Não obstante, há a possibilidade de mediação nos conflitos relacionados ao direito 

civil:   

 

[...] em variados tipos de conflitos civis a mediação pode constituir uma eficiente 

ferramenta de composição, não havendo por limitar sua incidência apenas às 

relações de trato sucessivo. A condição pessoal das partes, o histórico de sua relação 

e o grau de disponibilidade do Direito serão fatores interessantes para cogitar o 

encaminhamento das partes à mediação ou não (TARTUCE, 2015, p. 313). 

 

Dos ramos do direito civil, ressalta-se, aqui, o direito de família como uma das 

subáreas do mesmo. Tal ramificação do direito civil reflete sobre o mais humano dos direitos, 

de forma que zela pela vida desde antes do nascimento até após a morte (DIAS, 2013, p. 82). 

Assim, tem-se que 

 

O direito de família constitui o ramo do direito civil que disciplina as relações entre 

pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco, bem como 

os institutos complementares da tutela e curatela, visto que, embora tais institutos de 

caráter protetivo ou assistencial não advenham de relações familiares, têm, em razão 

de sua finalidade, nítida conexão com àquele (GONÇALVES, 2013, p. 19). 

 

Pela importância dessa subárea, há a devida cautela nos conflitos que envolvem 

questões familiares, visto que 

 

Os envolvidos nos conflitos de família precisam resolver questões que tramitam 

muito além dos aspectos legais. As demandas que envolvem o rompimento dos 

vínculos afetivos, de um modo geral, não respeitam a complexidade existencial dos 

envolvidos. É necessário separar interesses patrimoniais de questões convivenciais 

(DIAS, 2013, p. 85). 

   

Portanto, embora tal instituto seja relativamente novo no Brasil, há o incentivo a essa 

prática na resolução dos conflitos, a qual se utiliza do diálogo das partes para chegar a um 

consenso, tornando-os institutos mais responsáveis pelo decidido como melhor solução. 
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Conclui-se, dessa maneira, que a mediação é um meio alternativo de solução de 

conflitos, a fim de que não haja a necessidade de apreciação da causa perante o juiz se  atinja  

rapidamente a solução de forma mais equitativa. Ainda, há a possibilidade de realização desse 

instituto perante as questões que envolvem direito de família, até mesmo diante de 

órgãos/centros de solução de conflitos judiciais. 

 

5 A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES 

 

Partindo-se da possibilidade de resolução dos conflitos mediante o instituto da 

mediação, há de se expor o cabimento deste diante dos conflitos que envolvam o direito de 

família.  

O cuidado da legislação se demonstra claro diante das normas tanto constitucionais 

como infraconstitucionais, desde a conceituação do que seja considerado família. Tal 

preocupação do legislador leva em consideração que tal ramo do direito não abarca apenas 

questões patrimoniais, porém abrange os sentimentos de afetividade e solidariedade. 

A família é tratada como a base da sociedade, conforme previsão contida no art. 226 

da Constituição da República de 1988. Em complemento, o doutrinador Rolf Madaleno 

(2008, p. 5) afirma que “a convivência humana está estruturada a partir de cada uma das 

diversas células familiares que compõe a comunidade social e política do Estado, que assim se 

encarrega de amparar e aprimorar a família, como forma de fortalecer a sai própria instituição 

política”. 

Primeiramente, considerando-se o que seja família, tem-se que  

 

No existe en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos una definición del 

concepto de Familia, no obstante numerosos instrumentos internacionales hacen 

referencia al mismo. Los instrumentos internacionales en líneas generales 

consagran los principios de Protección de la Familia, de Igualdad y No 

Discriminación y de Autonomía Familiar (BASTOS; DIAS, 2008, p. 260 - 261). 

 

Sendo assim, há de se ressaltar que, sobre a terminologia “família”, não há uma 

conceituação e delimitação específica, vistas  a sua rotineira modificação e a evolução das 

características familiares. 

Não distante, a autora Maria Berenice Dias (2013, p. 33) afirma acerca da dificuldade 

de conceituação: 

 

Dispondo a família de várias formatações, também o direito das famílias precisa ter 

espectro cada vez mais abrangente. Assim, difícil sua definição sem incidir num 

vício de lógica. Como esse ramo do direito disciplina a organização da família, 

conceitua-se o direito de família com o próprio objeto a definir. Em consequência, 



15 

 

mais do que uma definição, acaba sendo feita a enumeração dos vários institutos que 

regulam não só as relações entre pais e filhos, mas também entre cônjuges e 

conviventes, ou seja, a relação das pessoas ligadas por um vínculo de 

consanguinidade, afinidade ou afetividade. 

 

Ainda, conforme pensamento dessa  autora (2013, p. 33 -34), a família é resultado das 

transformações sociais, visto que há uma repersonalização das relações familiares para que se 

respeitem valores como os de afetividade, solidariedade, amor e confiança, além disso, ao 

Estado cabe a obrigação de criar mecanismos para o desenvolvimento das famílias. 

Conforme exposto pelo autor Carlos Roberto Gonçalves (2013, p. 17),  

 

[...] a família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo 

fundamental em que repousa toda a organização social. Em qualquer aspecto em que 

é considerada, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai 

merecer a mais ampla proteção do Estado. A Constituição Federal e o Código Civil 

a ela se reportam e estabelecem a sua estrutura, sem no entanto defini-la, uma vez 

que não há identidade de conceitos tanto no direito como na sociologia. 

 

A proteção que abrange a unidade familiar possui amplitude constitucional  e deve ser 

respeitada para a garantia dos direitos fundamentais. Não distante desse pensamento, Farias 

expõe que 

 

A entidade familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, 

essencialmente, em laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar à 

luz do Texto Constitucional, especialmente do art. 1º, III, que preconiza a dignidade 

da pessoa humana como princípio vetor da República Federativa do Brasil 

(FARIAS, 2004, p. 15). 

 

Acerca da proteção da dignidade da pessoa humana aos princípios fundamentais ao 

direito de família, aquela deve ser concretizada. Segundo Barroso (2001, p. 85), deve haver a 

eficácia da norma, e, assim, deve-se “representar a materialização, no mundo dos fatos, dos 

preceitos legais e simbolizar a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser 

normativo e o ser da realidade social”. 

Com preocupação em relação à  eficácia e concretização dos direitos que envolvem as 

famílias, deve-se ter em posição a maneira com que essas o realizarão diante de eventuais 

conflitos. 

A convivência familiar não está imune a problemas e dificuldades. Em certos casos, 

gera litígios que  necessitam serem sanados para o retorno da boa convivência. Como meio 

mais célere e com o resultado da solução advindo dos próprios litigantes, tem-se que a 

mediação se mostra um meio alternativo de equivalente valor às partes. 

Na esfera dos conflitos dentro da unidade familiar, sabe-se que 

 

Toda família funciona como uma unidade social contraditória em que os recursos, os 

direitos, as obrigações e os interesses competitivos se confundem. Além dos 
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conflitos por divergência de opiniões, de ideias, de crenças ou de poder, ocorrem os 

conflitos decorrentes da disputa pelos afetos. Sua dinâmica organização se baseiam 

na distribuição dos afetos, o que tende a criar um complexo dinamismo de 

competições e disputas motivadas pelo desejo de conquista de espaços que garantam 

o amor, o reconhecimento e a proteção, uns dos outros, necessidades básicas da 

condição humana (MUSTZKAT, 2003, p. 24). 

 

Diante da complexidade das relações familiares e dos conflitos que advêm delas, 

mostra-se a tentativa de se evitar o Poder Judiciário para a solução daqueles. Conforme 

posicionamento da autora Maria de Nazareth Serpa (1999, p. 18), 

 

A síndrome do perde-ganha dos tribunais provoca um verdadeiro desastre numa 

família que se desfaz. Não existe a devida preocupação dos responsáveis com as 

consequências de suas decisões. Não que o comportamento se constitua em desleixo, 

mas porque os conflitos, com envolvimento de questões familiares, raramente 

podem ser resolvidos a contento de todos os envolvidos, sem uma intervenção 

criteriosa. 

 

Sendo assim, busca-se, como meio eficaz, a mediação para esses casos de família. 

Ainda, conforme pensamento da doutrinadora Rozane da Rosa Cachapuz (2003, p. 133), “a 

mediação de família é, em especial, um processo que enfatiza a responsabilidade dos cônjuges 

de tomarem decisões que vão definir suas próprias vidas, isolando pontos de acordo e de 

desacordo”. Isto é, as partes desenvolvem meios possíveis para uma decisão plausível. 

A possibilidade de mediação, nos casos de conflitos familiares, se mostra também 

relevante, de acordo com o autor Lenard Marlow (1999, p. 33):  “Desde el punto de vista de 

nuestro sistema jurídico adversarial, ¿cuál es ese objetivo? Asegurar que se protegen los 

derechos legales de cada una de las partes y que obtengan un acuerdo que sea justo y 

equitativo”. 

Dessa forma, a mediação no direito de família tem como objetivo um acordo mais 

justo entre as partes e mais próximo da vontade de cada um dos interessados no conflito. 

A mediação, como meio eficaz, possui resultado proveitoso e é fruto de propostas das 

partes, as quais decidem, de acordo com o mais próximo da realidade em que vivem, em 

relação ao Poder Judiciário. Em relação à  formalização do acordo alcançado, segundo a 

autora Lília Maia de Morais Sales (2003, p. 61), 

 

Torna-se oportuno ressaltar que o fato de se formalizar o acordo alcançado através 

da mediação para que este possua validade jurídica é fruto da cultura processual 

brasileira. Diz-se isto porque, na mediação, o conflito é tratado e efetivamente 

resolvido e, já que a decisão deriva da vontade livre e consciente das pessoas 

envolvidas, o acordo é cumprido espontaneamente, não havendo assim necessidade 

de formalização do acordo.  
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Porém tal posição não exclui a opção pela homologação do acordo, o que torna com 

força judicial o decidido entre as partes. Portanto, a mediação não é um meio de exclusão da 

via judicial, apenas a complementa, tornando verdadeiros os resultados obtidos (DIAS, 2013, 

p. 86). 

De fato, a mediação no direito de família demonstra-se um meio mais frutífero e 

menos ardil às partes. Conforme pensamento de Stella Breitman e Alice Costa Porto (2001, p. 

67), 

 

É uma forma de auxílio ao casal separando, para que possa negociar seus 

desacordos, direcionando seu divórcio ou sua separação de maneira que possam 

seguir se ocupando de seus filhos, pois a relação parental jamais será extinta: o casal 

conjugal deixará de existir, mas continuarão sendo pais para sempre. 

 

Em face disso, o impacto de uma mediação na vida, após a resolução de conflito, se 

mostra satisfatório diante dos efeitos produzidos, visto que, encerrando-se  em acordo, há a 

probabilidade de melhor convívio após o combinado, de forma que não interfira 

negativamente na vida dos filhos. 

Em complemento, a doutrinadora Maria Berenice Dias (2013, p. 85) aduz que 

 

A sentença raramente produz o efeito apaziguador desejado pela justiça. 

Principalmente nos processos que envolvem vínculos afetivos – em que as partes 

estão repletas de temores, queixas e mágoas –, sentimentos de amor e ódio se 

confundem. A resposta judicial jamais corresponde aos anseios de quem busca 

muito mais resgatar prejuízos emocionais pelo sofrimento de sonhos acabados do 

que reparações patrimoniais ou compensações de ordem econômica. 

Independentemente do término do processo judicial, subsiste o sentimento de 

impotência dos componentes do litigio familiar. 

  

Ao se encontrar uma solução plausível na mediação, há a sensação de justiça maior do 

que se fosse imposta uma decisão por meio de um juiz. Em complemento, Dias (2013, p. 85 -

86) reafirma acerca do alcance da finalidade da mediação: 

 

Por isso a mediação familiar vem ganhando cada vez mais espaço. Por ser uma 

técnica alternativa para levar as partes a encontrar solução consensual, é na seara da 

família que a mediação desempenha seu papel mais importante: torna possível a 

identificação das necessidades específicas de cada integrante da família, 

distinguindo funções, papéis e atribuições de cada um. Com isso possibilita que seus 

membros configurem um novo perfil familiar.  

 

A mediação se mostra uma alternativa mais próxima do ideal buscado pelas partes, 

não somente com uma visão restrita a um polo passivo e ativo em uma tentativa de mediação, 

mas como uma visão ampla, em que a decisão alcançada reflete sobre as pessoas mais 

próximas daqueles que chegaram a um consenso. 
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Praticar a mediação leva à conquista de um patamar de sensatez e maturidade em um 

conflito, quando se deixam de lado as brigas e desavenças para se encontrar um bem comum. 

Ao procurar a melhor alternativa em um conflito familiar, as partes tomam o conhecimento de 

que o que for decidido será refletido nos outros conviventes familiares, de maneira direta ou 

indiretamente. 

Ter o bom senso e preocupação com a decisão que estão  tomando desenvolve, nos 

litigantes, maior responsabilidade com o combinado, de forma que tal resultado seja obtido 

por meio de parte da sua vontade, e, por ventura, aceitação em relação à  outra. 

A mediação familiar, por meio das técnicas aplicadas, busca atingir os objetivos de 

todos os envolvidos. Sua finalidade é reduzir os efeitos da decisão judicial imparcial do juiz, o 

qual não possui intimidade e nem percepção íntima dos sentimentos e afetos que englobam 

todas as relações familiares das partes.  

Conclui-se,  assim, que a possibilidade de realização do instituto da mediação se 

mostra eficaz quanto ao real acesso à Justiça e com efeitos positivos do acordo realizado entre 

as partes. De forma que, por esse meio mais eficaz e satisfatório, considerando-se, portanto,  a 

junção da vontade entre as partes, há o encontro da solução realizada com a tão esperada 

Justiça. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O acesso à Justiça é considerado um direito fundamental, composto na Carta Maior, 

sendo assim, garante a materialização dos direitos inerentes à  qualidade de ser humano.  

Sob esse pensamento, o direito processual se mostra um instrumento a serviço do 

direito material, que, por meio dos institutos básicos como a ação, jurisdição e processo, 

garanta a efetividade do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, o processo é um 

instrumento para proteção da paz social, não sendo restringido apenas ao campo técnico, 

porém, também, um meio útil ao Estado e à  sociedade. 

Conforme demonstrado, o método tradicional de resolução dos conflitos se dá por 

meio do Poder Judiciário, em conjunto com os órgãos competentes para a instrumentalização 

dos direitos requeridos. Ocorre, por meio do poder estatal, o regramento das relações 

interpessoais e decisões que solucionem os conflitos resultantes desse convívio, com a 

finalidade de concretização do acesso à Justiça e harmonia social. 
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Consoante à  pesquisa, inferiu-se que os meios alternativos de resolução de conflitos 

são a conciliação, transação/negociação, mediação e arbitragem, os quais se demonstram 

instrumentos eficientes para a solução aos litígios e são considerados, também, alternativas de 

auxílio ao Judiciário, pois reduzem o número de processos judiciais para decisão do juiz da 

causa.  

Diante das modalidades de solução de conflito, a mediação foi a de valor temático na 

presente pesquisa. A consensualidade em um acordo entre os interessados, na qual os 

interessados chegam a um acordo de melhor solução, é caracterizada pela diminuição da 

insatisfação com os resultados da decisão judicial pela participação das partes, de maneira 

mais justa e real. 

Observou-se que, em decorrência das vantagens da mediação, há incentivo a essa 

prática na resolução dos conflitos, a  qual se utiliza do diálogo das partes para chegar a um 

consenso. A  mediação é um meio alternativo de solução de conflitos, a fim de que não haja a 

apreciação do litigio perante o juiz, e, assim, se atinja rapidamente a solução, de forma mais 

equilibrada.  

Em relação à  mediação, esta pode ser realizada diante das questões que envolvem 

direito de família, até mesmo diante de órgãos/centros de solução de conflitos judiciais. 

Por fim, tem-se que o papel desempenhado pela mediação de conflitos familiares, 

além de desafogar o Poder Judiciário, contribui com promoção da paz entre os envolvidos e, 

consequentemente, traz uma individualidade ao poder-se valer da própria capacidade para 

chegar a um consenso. Trazer a possibilidade de aplicação ao direito de família é tratar, com 

cuidado, questões que devem ser tratadas dessa maneira e decididas por quem possui 

conhecimento, de fato e diretamente, do conflito. 
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