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A MEDIAÇÃO COMO SOLUÇÃO PARA O CONFLITO DA ALIENAÇÃO

PARENTAL NA GUARDA COMPARTILHADA

Giovane Rampazzo Fagundes e Tatiana Richetti

RESUMO

O Brasil, por conta das mudanças no formato da atual sociedade, vem sofrendo um
aumento considerável de processos de divórcio, e, na maioria dos casos, há um ou
mais filhos que ficam no meio desse impasse entre genitores. O divórcio, algumas
vezes, traz mágoas e ressentimentos, resultantes da relação afetiva rompida. Para
tanto, a forma de convívio dos genitores com os filhos se torna um problema para o
judiciário regulamentar. Em 2014, por meio da Lei nº 13.508, foi tutelada a guarda
compartilhada,  e  a  partir  de  então,  essa  modalidade  de  guarda  passou  a  ser
considerada obrigatória por muitos juízes. Ocorre que, com a imposição da divisão
de obrigações entre os pais que não possuem uma boa relação, surge o problema
da alienação parental, na qual o genitor que está exercendo a atividade da guarda,
busca  induzir  o  menor  a  se  posicionar  contra  o  outro  genitor,  rompendo  laços
afetivos,  causando  enormes  danos  e  transtornos  à  formação  da  criança  ou  do
adolescente.  Entretanto,  como  forma  de  solução  para  esse  problema  surge  a
mediação, a qual tem se revelado uma técnica muito eficaz, objetivando romper com
o sistema judiciário  tradicional  e  ajudar  as  partes  na solução  dos conflitos,  não
buscando culpados e sim a abertura de um diálogo, produzindo o efeito apaziguador
desejado  pelo  ordenamento  jurídico,  que  por  vezes  não  consegue  atingir  esse
objetivo.

Palavras-chave: Conflito; Divórcio; Métodos Alternativos; Transtornos.

MEDIATION AS A SOLUTION FOR PARENTAL SALE CONFLICT IN SHARED
GUARD

 
ABSTRACT

Brazil, due to changes in format of the current society, has undergone a considerable
increase in divorce proceedings, and together with divorce, in most cases there are
one or more children, who are in the middle of this impasse between parents. As a
result of this complex process, which is divorce, many hurts and resentments arise,
resulting from affective relationship that is broken. To this end, the parent's way of
living with  their  children becomes a problem for  the regulatory judiciary. In 2014,
through  Law nº  13.508,  shared  custody  was  tutelage,  and  from then  on,  it  was
considered mandatory custody by many judges. It happens that, with imposition of
the division obligations between the parents that do not have a good relation, the
problem of parental alienation arises, where the parent who is exercising activity of
guard,  tries  to  induce  the  smallest  against  other  parent,  breaking  affective  ties



between them and causing enormous damage and disruption to  formation of  the
child  or  adolescent.  However,  as  a  solution  to  this  problem is  mediation,  which
emerges as a very effective technique, which seeks to break with traditional judicial
system and help  parties  in  resolving  conflicts,  not  seeking  blame but  opening  a
dialogue, producing soothing effect desired by justice, but often fails to achieve that
goal.

Keywords: Alternative Methods; Conflict; Disorders; Divorce. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inicialmente, o presente trabalho analisa as mudanças nos modelos de família

da  atual  sociedade  brasileira  e  constata  que  entre  2016  e  2017,  o  número  de

casamentos no Brasil  caiu  2,3%,  enquanto o número de divórcio  subiu 8,3% no

mesmo período. Dessa forma, cabem ao direito regular esses casos de divórcio e o

modelo de guarda em que os filhos serão submetidos.

Todavia,  o  ordenamento  jurídico  apresenta  lacunas  nesse  sentido,  onde

surgem os problemas da alienação parental.  Por isso, por meio dessa pesquisa,

constata-se que a mediação pode ser um importante aliado do Poder Judiciário na

solução desse impasse.

Primeiramente,  será  abordada  a  transformação  da  sociedade  e  como  o

aumento significativo de divórcios, frente a diminuição do número de casamento vem

impactando no meio jurídico. Com isso, inúmeras vezes os pais não terminam de

forma amigável e acabam transmitindo esse rancor que guardam entre si, aos filhos,

por meio da alienação parental.

Em segundo  lugar,  serão  abordados  os  meios  alternativos  de  solução  de

conflitos,  denominados de autocomposição.  Ainda,  serão objetivados os tipos de

autocomposição  e  a  forma  como  cada  uma  delas  age  dentro  do  ordenamento

jurídico, cabendo ressaltar ainda a eficácia que esses meios estão atingindo onde

são aplicados.

Posteriormente, exemplificar-se-ão os tipos de guarda dos filhos presente na

legislação  vigente,  bem  como  conceituados  e  examinados  em  comparação  a

realidade  vivenciada  no  país,  de  forma  a  demonstrar  a  aplicabilidade  de  cada

modalidade. E como após a criação da Lei 13.058/14, a guarda compartilhada se

tornou o modelo ideal na visão dos aplicadores do direito.

Por fim, passa-se a análise da imposição desse modelo de guarda, que pode

resultar  no  fenômeno  da  alienação  parental  e  quais  os  efeitos  disso  no

desenvolvimento dos filhos. Neste ponto, a mediação surge enquanto um meio de

solução  para  os  conflitos  gerados no âmbito  familiar,  principalmente  de forma a

evitar a ocorrência da alienação pelos genitores.

A  presente  pesquisa  está  sendo  desenvolvida  por  meio  de  pesquisas

doutrinárias sobre o tema, bases jurisprudenciais, legislação nacional e internacional

pertinentes, revistas das áreas do direito e da psicologia, documentos eletrônicos e
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demais pesquisas no âmbito teórico, por meio do método teórico-bibliográfico e por

meio de fichamentos de leitura das bibliografias encontradas. Ademais, o método

científico de abordagem foi o hipotético-dedutivo.

2 A MUDANÇA DA FAMÍLIA, DIMINUIÇÃO DO CASAMENTO E AUMENTO DO

DIVÓRCIO

No Brasil,  assim como em todo o mundo, a sociedade vem passando por

constantes modificações evolutivas no curso do tempo, e isso impacta diretamente

na formação e costumes das famílias. O número de casamentos, por exemplo, vem

sofrendo drásticas reduções nos últimos anos e opostamente a isso, o número de

divórcios tem crescido consideravelmente.

Conforme apurou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre

os anos de 2016 e 2017, o número de casamentos caiu 2,3%, enquanto o número

de divórcios cresceu 8,3% no mesmo período, e assim, alcançou a proporção de

três  casamentos  para  cada  divórcio,  sendo  essa  a  menor  proporção  entre  eles

historicamente (ONGARATTO, 2019). 

Ainda conforme dados do IBGE é expressivo o número de divórcios no Brasil.

De acordo com o último senso, entre 2007 e 2017 a pratica cresceu 160%, o que

tem levado diversos especialistas a buscar compreender as causas as quais têm

sido preponderante para a separação judicial e o divórcio (REALIDADE, 2017). 

Segundo a psicóloga Marilene Kehdi, esse aumento se deve principalmente

pela conquista da independência da mulher, uma vez que, desde o início do século,

a mulher tem constantemente alcançado a independência financeira e familiar, e tem

conquistado seu espaço no mercado de trabalho (ONGARATTO, 2019).

Afirma  ainda  a  psicóloga  que  "há  muitos  anos,  divorciar-se  era  muito

vergonhoso para elas. No entanto, não é mais assim. Hoje em dia, quando a mulher

não está feliz, ela tem a iniciativa de solicitar o divórcio, mesmo com filhos". Essa

independência, principalmente financeira, tem auxiliado muito na tomada de decisão

(ONGARATTO, 2019).

Entretanto, inúmeras vezes esse término de um vínculo matrimonial não se

consolida  de forma amigável,  resultando em diversos  impasses  entre  as  partes.

Neste  sentido,  segundo o  especialista  em Direito  de  Família  Dr. Luiz  Kignel,  os

principais fatos do rompimento da relação conjugal são relações extraconjugais, falta
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de respeito, confiança, dinheiro e problemas na relação com os filhos (REALIDADE,

2017).

Desta forma, o divórcio,  muitas vezes, acaba se tornando complicado, por

haver rancor e perda do diálogo entre as partes litigantes. O simples ajuizamento da

petição inicial  de  divórcio  toma forma de “declaração de guerra”,  e  os  genitores

acabam  por  transmitir  isso  a  prole,  não  sabendo  separar  o  divórcio  da

responsabilidade enquanto pais.

3 A AUTOCOMPOSIÇÃO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES

Por isso, para auxiliar nesses casos de família, tem surgido formas paralelas

às convencionais do direito, conhecidas como autocomposição, caracterizada como

um método primitivo de solução de conflitos, buscando uma espécie de acordo entre

as partes, ajustando suas vontades e abrindo mão de parte de seu interesse para

que haja um consenso sobre a lide (VANIN, 2015). 

Cabe ressaltar ainda que, na autocomposição pode haver a presença de um

terceiro com capacidade para auxiliar as partes a buscar a melhor solução para o

conflito, podendo ser um árbitro, conciliador ou mediador, que por meio de técnicas

desenvolvidas, instruem-nos a buscar uma forma amigável para resolver o impasse. 

A autocomposição  possui  os  chamados  meios  alternativos  de  solução  de

conflitos ou equivalentes jurisdicionais, sendo eles: a arbitragem, a conciliação e a

mediação (MONTANS, p. 23). 

A  arbitragem  é  um  meio  privado  de  solução  de  conflitos,  que  pode  ser

convencionado entre as partes, como um mecanismo voluntário e de comum acordo,

contudo,  ela  não  pode  ser  imposta,  de  forma  que  ninguém  será  submetido  à

arbitragem contra a sua vontade. Nesses casos, não ocorre intervenção do poder

judiciário, ficando determinado pelas partes, um terceiro que irá atuar como árbitro,

facilitando o diálogo.

Esse  método  ganhou  força  no  direito  nacional,  principalmente  após  a

introdução  a  Lei  9.307/96,  a  chamada  Lei  da  Arbitragem,  que  estabelece  os

parâmetros  para  submissão  de  casos  à  arbitragem.  Cabe  ressaltar:  conforme

aludida Lei, os casos de Direito de Família não podem ser solucionados por esse

meio, sendo direcionado exclusivamente para questões relativas a direitos de valor
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econômico  e  que possam ser  comercializados ou  transacionados  livremente  por

seus donos.

Outro  método  alternativo  para  a  solução  de  conflitos  é  a  conciliação.  Tal

prática  consiste  na  intervenção  de  um  profissional  capacitado,  denominado

conciliador,  o  qual  irá  auxiliar  as  partes  na  solução  do  conflito,  mostrando  as

vantagens e desvantagens que as partes se encontram. Para tanto,  irá ouvi-las,

mostrará as consequências de um litígio e estimulará as partes a realizarem um

acordo que atenda o interesse de ambos.

Esse método ganhou ainda mais força após a vigência do NCPC de 2015.

Diversos artigos trazem a conciliação como uma forma eficaz e rápida de solucionar

o conflito entre os litigantes, ajudando ainda a desafogar o sobrecarregado sistema

judiciário. Como por exemplo, o Art. 125 do Código de Processo Civil cita que: 

O  juiz  dirigirá  o  processo  conforme  as  disposições  deste  Código,

competindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela rápida solução do litígio;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça;

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. (BRASIL, 2015, Art. 125). 

Ou ainda por meio do Art. 2º da Lei 9.099/95:

O  processo  orientar-se-á  pelos  critérios  da  oralidade,  simplicidade,

informalidade,  economia processual  e  celeridade,  buscando,  sempre que

possível à conciliação ou a transação (BRASIL, 1995, Art. 2°). 

Importante ainda salientar que, fora estabelecido um rol enorme de casos que

podem ser submetidos à conciliação, como ações de acidente de trânsito, guarda

dos filhos, divórcios, partilha de bens, danos morais, pensão alimentícia e inúmeros

outros casos (JUSTIÇA, 2013). 

A medicação é o método buscado como solução mais eficaz para os casos

referentes  ao direito  de  família,  por  ser  uma forma mais  profunda  de  busca da

reconciliação entre as partes.  A mediação é um processo voluntário,  na qual  as

partes possuem o espaço e a oportunidade necessária, apoiados por profissionais
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especializados para juntos alcançarem a solução dos conflitos, buscando atender o

interesse de todos os envolvidos da melhor maneira possível.

Assim como nos métodos anteriores, encontra-se a figura de um terceiro: o

mediador,  pessoa  extensivamente  treinada  para  identificar  as  questões  mais

importantes do caso, orientando e auxiliando as partes a solucionar o conflito de um

modo cooperativo e construtivo, criando uma atmosfera propícia para a realização

de acordo e restabelecimento do diálogo.

Ainda, diferentemente da conciliação, na qual não há necessariamente um

vínculo anterior entre os litigantes, a mediação trata casos em que havia um vínculo

ou relação anterior, mas por algum motivo ou de alguma forma  foi rompido. E assim,

a mediação entra para buscar a reconciliação e o restabelecimento do diálogo entre

os  conflitantes,  buscando  deixar  para  trás  as  mágoas  e  ressentimentos  que

advieram de tais fatos (PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

2012). 

O  processo  de  mediação  requer  vários  momentos  de  contato  entre  o

mediador e os envolvidos, com o intuito de se trabalhar a reflexão e proporcionar

flexibilidade entre as partes, para que elas encontrem uma saída para o problema. O

objetivo principal é de que se resolva o impasse da maneira mais satisfatória (ou

menos insatisfatória) possível, mesmo não havendo acordo (ARAUJO, 2016). 

Importante ainda salientar que existem dois tipos de mediação, podendo ser

ela  extrajudicial  ou  judicial.  A primeira  é  quando  as  partes  por  si  só  procuram

serviços especializados em mediação para auxiliá-los, já a segunda, é quando as

partes  passam pela  mediação  como  etapa  de  um processo  judicial,  desde  que

queiram.  Ainda  existe  a  mediação  pública,  que  ocorre  quando  uma  das  partes

envolvidas no conflito é pessoa jurídica de Direito Público.

4 TIPOS DE GUARDA

O tipo de guarda dos filhos é um assunto recorrente no direito de família,

tratando-se de um direito e dever dos pais, bem como um atributo do Poder Familiar,

pelo  qual  possuem  o  direito  de  ter  seus  filhos  menores  em  sua  companhia  e

convivência, além do dever de zelar pelo desenvolvimento sadio do menor, prezando

pelo  seu crescimento  adequado  e  educação,  assim,  cabe  aos pais  fornecer  um

ambiente propício para que isso ocorra.



10

No  Brasil,  há  quatro  tipos  de  guarda  de  filhos,  cada  uma  com  suas

particularidades, sendo a guarda nidal, a guarda unilateral, a guarda alternada e a

guarda  compartilhada.  Contudo,  a  aplicação  como  regra  é  a  da  guarda

compartilhada, especialmente após o estabelecimento da Lei 13.508/14 ou, também

nomeada, Lei da Guarda Compartilhada.

A guarda nidal, que advém do Latim “nidus” ou ninho, estabelece que o filho

fixará residência na casa do ex-casal,  criando assim seu “ninho”,  sendo os pais

encarregados a alternarem entre si o tempo que residirão na casa na companhia do

filho. Embora não haja restrição a esse modelo no direito pátrio, ele é muito pouco

utilizado pelos aspectos práticos, uma vez que os pais teriam supostamente que

manter três residências, a que convivem com o filho e as suas próprias (PEREIRA,

2019).

Já a guarda unilateral ou única, é exercida unilateralmente por um dos pais ou

por uma única pessoa, cabendo ao outro genitor apenas o direito de visitas e o

pagamento  de  alimentos  para  auxiliar  materialmente  na  formação  moral  e

educacional do menor (CARVALHO, 2016).

Esse modelo de guarda era muito utilizado pelo direito brasileiro até a criação

da Lei  13.508/14,  porém,  hoje é utilizada de forma subsidiária,  somente quando

comprovada a necessidade, em caráter excepcional, pois é sabido a necessidade do

filho  ter  contato  afetuoso  com  ambos  os  genitores  e  que  esses  possuam

responsabilidade no desenvolvimento da prole.

 Outro modelo de guarda utilizado pelo direito brasileiro é a guarda alternada,

na qual a criança passa um tempo determinado previamente com o pai e com a

mãe,  podendo ser  dias,  semanas,  quinzenas ou até  meses,  alternando assim o

tempo entre a casa dos genitores.

Sobre esse tema, afirma o Dr. José Eduardo Cóis:

Não é um tipo de guarda adequada, pois a criança não tem um referencial

domiciliar, tendo em vista que passa curtos períodos de tempo em cada

residência.  Não  possui,  portanto,  uma  rotina,  não  terá  uma  convivência

contínua com vizinhos, amigos, entre outros, o que pode vir a prejudicar

imensamente o seu desenvolvimento (CÓIS, 2017). 

A  guarda  alternada,  por  diversas  vezes,  confunde-se  com  a  guarda

compartilhada,  próxima  modalidade  abordada  pelo  presente  artigo.  Todavia,  na



11

primeira se alternam dias, horários, semanas ou até meses de forma rígida e pré-

estabelecida,  já  na  segunda,  não  há  essa  rigidez  de  dias  e  horários  e  sim  o

compartilhamento entre os genitores de responsabilidades, funções e tarefas entre

si, podendo o filho residir fixamente com um ou outro genitor (PEREIRA, 2019). 

Assim,  a  guarda  compartilhada  é  a  modalidade  de  guarda  principal  do

ordenamento jurídico, a qual surgiu por meio da Lei 11.698/08, alterando os artigos

1.583 e 1.584 do Código Civil.  Ademais,  esse tipo de guarda foi  posteriormente

regulamentada pela Lei 13.508/14, passando até mesmo a ser conhecida no meio

jurídico como Lei da Guarda Compartilhada Obrigatória, pois se tornou a regra nos

casos concretos, de modo que, ainda não sendo a vontade das partes, muitos juízes

acabam por impor esse tipo de guarda. (PEREIRA, 2019).

A  lei  surgiu  com  o  intuito  de  responsabilizar  e  conscientizar  os  pais  da

necessidade  de  exercer  em  conjunto  o  poder  familiar,  tendo  responsabilidade

igualitária  na  criação,  desenvolvimento  e  educação  dos  filhos,  portanto,  devem

compartilhar  funções,  tarefas  e  responsabilidades  entre  si,  mesmo  que  tenham

rompido o vínculo conjugal.

Além  disso,  diferentemente  do  que  acontecia  no  passado  nas  ações  de

divórcio, o juiz não deve julgar observando quem deu causa ao término da relação

amorosa conjugal, e sim ignorar esse fato, buscando o melhor interesse do menor,

norteado pelo princípio previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para tanto, elenca Flávio Tartuce sobre o tema: 

Percebe-se que o Código Civil de 2002, em sua redação original, mudou o

sistema anterior de guarda, uma vez que a culpa não mais influencia na

determinação do cônjuge que a deterá, ao contrário do que constava do art.

10 da Lei do Divórcio, norma revogada tacitamente pela codificação privada,

diante  de  incompatibilidade  de  tratamentos.  Assim,  constata-se  que  não

houve qualquer impacto da Emenda do Divórcio (EC/2010) sobre a guarda,

eis  que  a  culpa  já  não  mais  gerava  qualquer  consequência  jurídica  em

relação  a  tal  aspecto.  A  expressão  melhores  condições,  constante  da

redação originária do art. 1.584 do CC/2002, sempre foi como uma cláusula

geral.  E para preenchê-la a doutrina nacional reiteradamente propunha o

atendimento do maior interesse da criança e do adolescente (TARTUCE,

2015).
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Todavia, na prática, essa regra de imposição da guarda compartilhada tem

causados alguns problemas, apesar dos fundamentos por trás dela serem válidos.

Segundo  o  IBGE,  o  número  de  divórcios  judiciais  com  sentença  de  guarda

compartilhada, passou de 16,9% em 2016 para 20,9% em 2017 (PEREIRA, 2019).

Junto com esse aumento, surge um problema, pelo qual muitas vezes os pais

que ainda guardam rancor um do outro pelos acontecidos durante o casamento, ao

ter essa imposição da divisão de guarda dos filhos pela sentença e não tendo o

acompanhamento  profissional  adequado  durante  o  litígio,  acabam por  praticar  a

alienação parental.

A alienação parental caracteriza-se quando um dos genitores, ou quem detêm

a  guarda  do  menor,  manipula  informações,  buscando  o  rompimento  dos  laços

afetivos e crie sentimentos contra o outro genitor (QUIRINO, 2016). Processo esse,

que pode resultar no filho um transtorno conhecido como Síndrome da Alienação

Parental,  causando  um  conjunto  de  sintomas  pelos  quais  o  cônjuge  alienador,

transforma a consciência dos filhos contra o cônjuge alienado, mediante diferentes

formas  de  atuação,  destruindo  os  vínculos  afetivos  destes.  (DIAS,  TRINDADE,

2007). 

A respeito da alienação parental, Maria Berenice Dias afirma que:

Muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, quando um dos cônjuges

não consegue elaborar adequadamente o luto de separação e o sentimento

de rejeição, de traição, surge um desejo de vingança que desencadeia um

processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro.

Nada mais do que uma “lavagem cerebral” feita pelo guardião, de modo a

comprometer a imagem do outro genitor, narrando maliciosamente fatos que

não ocorreram ou que não aconteceram conforme a descrição dada pelo

alienador. Assim, o infante passa aos poucos a se convencer da versão que

lhe foi implantada, gerando nítida sensação de que essas lembranças de

fato  aconteceram. Isso gera contradição de sentimentos e destruição do

vínculo entre o genitor e o filho. Restando órfão do genitor alienado, acaba

se  identificando  com  o  genitor  patológico,  passando  a  aceitar  como

verdadeiro tudo que lhe é informado (DIAS, 2011). 

Importante ainda ressaltar: a alienação parental não necessariamente precisa

ser  realizada  pelos  pais,  mas  também  podem  ocorrer  por  meio  de  parentes

próximos, como tios, avós, padrinhos e até mesmo amigos da família. Destarte, os
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atos considerados alienantes vão desde pressões psicológicas, não permitir que a

criança tenha fotos com o alienado, afastar o alienado da vida do filho, dificultar

visitas, ou até mesmo difamar o genitor alienado perante a família, o filho e o poder

judiciário.

Esse fenômeno da alienação parental foi disposto na Lei 12.318/10, além de

ter referências na Constituição Federal,  Código Civil  e Estatuto da Criança e do

Adolescente. O Art. 2º da Lei 12.318/10 nos trás que:

Considera-se  ato  de  alienação  parental  a  interferência  na  formação

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a

sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause

prejuízo  ao  estabelecimento  ou  à  manutenção  de  vínculos  com  este

(BRASIL, 2010, Art. 2°). 

Outrossim, como consequências da alienação parental, o filho pode carregar

consigo  para  o  resto  da  vida  problemas  tanto  psicológicos,  quanto  transtornos

psiquiátricos em decorrência da atitude dos pais, causando efeitos devastadores na

saúde emocional, na formação e desenvolvimento do menor.

Alguns desses problemas são:  vida polarizada e sem nuances; depressão

crônica; doenças psicossomáticas; ansiedade ou nervosismo sem razão aparente;

transtornos de identidade ou de imagem; dificuldade de adaptação em ambiente

psicossocial  normal;  insegurança;  baixa  autoestima;  sentimento  de  rejeição,

isolamento  e  mal  estar;  falta  de  organização  mental;  comportamento  hostil  ou

agressivo; transtornos de conduta; inclinação para o uso abusivo de álcool e drogas

e para o suicídio; dificuldade no estabelecimento de relações interpessoais, por ter

sido traído e usado pela pessoa que mais  confiava;  sentimento  incontrolável  de

culpa, por ter sido cúmplice inconsciente das injustiças praticadas contra o genitor

alienado (VIEIRA; BOTTA, 2013). 

A  alienação  parental  é  um  problema  grave  e  deve  ser  enfrentado  pela

sociedade e  pelo  ordenamento  jurídico,   buscando solucionar  ou  amenizar  esse

problema que causa tantos danos à formação e desenvolvimento do menor, para

esse fim,  um meio  que atualmente  vem obtendo grandes resultados positivo  no

Brasil é a mediação. A mediação no processo de divórcio consegue produzir o efeito
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apaziguador  desejado pela justiça,  e  isso tem enorme contribuição para evitar  a

alienação parental.

5 A MEDIAÇÃO E A ATUAÇÃO DO CONCILIADOR

A mediação como um método alternativo ao litígio processual, disposta na Lei

13.140/15, tem obtido grandes resultados positivos em suas aplicações. De acordo

com o autor Conrado Paulino da Rosa, os países em que a mediação é utilizada

regularmente,  possuem  um  percentual  de  sucesso  superior  a  oitenta  por  cento

(ROSA, 2010, p. 122). 

Nesse  sentido,  o  sucesso  deve-se  em  grande  parte  pela  forma  que  a

mediação  é  aplicada  e  pelas  suas  técnicas,  baseiadas  nos  princípios  da

imparcialidade  do  mediador,  isonomia  entre  as  partes,  oralidade,  informalidade,

autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé

(TARTUCE, 2019, p. 211). 

Outrossim, esses princípios são aplicados nas três etapas que a mediação se

divide:  a  pré-mediação,  na  qual  ocorre  o  primeiro  contato  do  mediador  com as

partes,  a  compreensão  do  caso,  em  que  o  mediador  ouve  as  partes  e  busca

entender o caso concreto para que juntos possam buscar a melhor solução para o

conflito  e,  por  fim,  a  fase  da  resolução,  a  qual  ocorre  quando  todos  foram

devidamente ouvidos e se abrem para solucionar o conflito,  buscando um mútuo

acordo. Essas fases podem ocorrer em quantas audiências fizerem-se necessárias

(ACADEMIA MOL, 2018).

Além disso, o mediador é uma terceira pessoa, imparcial e extensivamente

treinada  para  levar  as  partes  ao  acordo.  O  mediador  busca  ouvir  as  partes,  e

fazerem-nas  se  disponibilizarem  a  extinguir  uma  mágoa  ou  rancor  que  tenham

levado aquela situação, condicionando os litigantes a ceder em alguns pontos de

seu interesse,  para  que seja  celebrado um acordo de vontades (TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, 2019).

Vale  destacar  que,  mesmo  quando  as  partes  não  conseguem  chegar  ao

consenso de um acordo, mas o fato de ter esse espaço aberto ao diálogo elimina

grande  parte  do  conflito  que  ali  se  estabelecia,  principalmente  em  relação  ao

sentimento negativo entre os litigantes, uma vez que foi restabelecido entre eles o

contato e o diálogo (ACADEMIA MOL, 2018).
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Com isso, a mediação deve ser implementada de forma mais cotidiana ao

direito  brasileiro,  principalmente  nas  ações  relacionadas  ao  direito  de  família,  e

torna-se  ainda  mais  necessária  quando  as  ações  de  família  envolvem  filhos

menores,  que  versem  sobre  divórcio,  guarda  de  filhos,  alimentos  e  afins

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

Portanto,  uma  mudança  legislativa  incluindo  a  mediação  como  sendo  um

procedimento obrigatório  em casos de conflitos familiares,  seria  de grande valia,

tendo em vista os benefícios que esta traz, bem como um maior investimento na

formação  dos  mediadores  para  que  esses  tenham  cada  vez  mais  aprimoradas

técnicas para auxiliá-los.

Além disso, seria necessária uma conscientização dos profissionais do direito

para  que  se  voltem  aos  meios  alternativos  de  solução  de  conflitos,  buscando

diminuir os litígios, visando desafogar o judiciário, pois esses métodos certamente

obtêm resultados mais eficazes do que as sentenças judiciais em si. (ACADEMIA

MOL, 2018). Sendo previsto até mesmo no Código de Ética e Disciplina da OAB, em

seu Art. 2º, VI, que o advogado deve sempre buscar a conciliação em detrimento da

instauração de litígios.

Ainda,  seria  de  grande  valia  para  enfrentar  esse  problema  tão  grave  da

alienação parental juntamente com a figura do mediador, as partes e os filhos serem

acompanhados  durante  o  processo  por  profissionais  especializados,  como

psicólogos,  conselheiros  tutelares,  assistentes  tutelares  e  outros  profissionais,

contribuindo de forma positiva para a solução do problema.

Essa  medida  seria  fundamental  tanto  para  as  famílias,  quanto  para  o

judiciário, que como sabido por todos, está sobrecarregado. O aprimoramento de

meios alternativos de solução de conflitos impactaria de forma positiva no ambiente

jurídico, diminuindo a quantidade de litígios judiciais e aumentando o número de

acordos entre as partes e restabelecendo uma boa relação. 

Por  conseguinte,  ao  restabelecer  a  diálogo e  a  relação  entre  os  pais,  os

mesmos não provocariam nos filhos a alienação parental, ou ao menos seria um fato

menos recorrente no Brasil, resultando em famílias mais unidas, ainda que com pais

divorciados,  para  que  ao  invés  de  alienar,  cooperem  para  o  desenvolvimento

saudável  da  prole,  e  assim  será  feito  valer  o  princípio  tão  buscado  do  melhor

interesse do menor.



16

Sendo  assim,  a  implementação  da  técnica  da  mediação  como  forma

obrigatória nos processos de divórcio que há filhos menores e ações de família,

reduziria de forma considerável a disputa entre os genitores e a utilização entre eles

da alienação parental, evitando que a prole sofra com danos futuros em decorrência

dessa prática durante sua formação.

6 CONCLUSÃO

Concluir-se-á,  com  o  desenvolvimento  dessa  pesquisa  sobre  o  crescente

número  de  divórcios  no  país,  e  o  problema  da  alienação  parental  diante  da

imposição  do  compartilhamento  da  guarda  dos  filhos  entre  os  genitores,  que  o

judiciário necessita analisar caso a caso, para que não seja obrigatória a guarda

compartilhada,  como  vem  sendo  um  entendimento  recorrente  após  a

regulamentação desta pela Lei 13.508/14.

Ainda,  foi  possível  identificar que a guarda compartilhada, apesar de seus

inúmeros benefícios, se considerada como obrigatória e imposta por sentença pelos

juízes no processo divórcio, pode acarretar em danos aos filhos, devido à prática da

alienação parental por seus genitores.

Assim, há que se buscarem formas para evitar, ou ao menos amenizar  o

problema, que vem se tornando recorrente em nosso país, e a técnica da mediação

vem se mostrando muito eficaz na reversão desse conflito, solucionando conflitos e

restabelecendo o diálogo entre os ex-cônjuges. 

Ademais, cabe também aos profissionais do direito se voltarem mais para o

lado de meios alternativos de solução de conflitos do que para o lado litigioso do

processo, o que ajudaria a desafogar o judiciário, bem como traria aos litigantes o

retorno do afeto, já que, a mediação vem mostrando ser um método mais eficaz do

que a própria sentença judicial para a solução da lide. 

Com isso, surge à discussão em relação à obrigatoriedade de implementação

dessa prática da mediação pelo país, como aplicá-la em pessoas que não querem

conversar e possuem uma péssima relação interpessoal.

Outrossim,  havendo  uma  mudança  que  coloque  a  mediação  como  parte

fundamental  de  um  processo  que  envolve  família  e  filhos  menores,  há  grande

possibilidade  dos  pais  conflitantes  entrarem  em  consenso  e  não  praticarem  o
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fenômeno da alienação parental,  ou menos que este não seja tão recorrente no

nosso país.

Neste  prisma,  o  entendimento  judicial  deve ter  como objetivo  beneficiar  a

parte mais afetada da relação, isto é, o menor, de modo a promover o princípio do

melhor interesse da criança e do adolescente, zelando pela sua boa formação moral,

social e psíquica.

A  importância  da  aplicação  deste  princípio  é  compreendida  diante  da

necessidade de amparo àqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade,

proporcionando aos mesmos um ambiente familiar adequado e saudável para o seu

completo desenvolvimento e formação da personalidade.

Além disso,  percebe-se a necessidade da implementação das técnicas da

mediação durante o processo de divórcio, além do acompanhamento das partes e

dos filhos por profissionais da psicologia e dos serviços sociais, a fim de obter o

melhor resultado possível para todos os envolvidos. 
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