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A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COMPOSIÇÃO NO DIREITO DE 

FAMÍLIA  

 

Letícia Martins Leão 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar a mediação como instrumento de composição de 

conflitos do direito de família. A pesquisa será realizada por meio de consulta bibliográfica, 

utilizando o método teórico-bibliográfico. Com a dissolução da entidade familiar, surgem 

conflitos relacionados com o fim da conjugalidade, a regulamentação da guarda e 

convivência dos filhos e a questão da pensão alimentícia. A presença da mediação no 

ordenamento jurídico se mostra, portanto, como um método eficiente de pacificação desses 

objetos, contribuindo para o cumprimento do acordo familiar e evitando a judicialização 

desnecessária de conflitos a fim de alcançar a solução adequada desses conflitos na esfera 

familiar. 

 

Palavras-chave: Conflito. Família. Solução Consensual.  

 

THE MEDIATION AS AN INSTRUMENT OF COMPOSITION IN THE FAMILY 

LAW 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the mediation as an instrument for the composition of family law 

conflicts. The research will be carried out through bibliographic consultation,  using a 

bibliographic and theoratical approach. With the dissolution of the familiar entity, conflicts 

may arise and be related to the end of conjugality, the regulation of custody, the interaction 

with children and the issue of child support. The mediation in the legal system proves to be 

an efficient method of pacification within these situations, contributing to the familiar 

adjustment, preventing the unnecessary judicialization of conflicts within the scope of the 

judiciary to properly resolve conflicts in the family sphere. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho aborda a mediação como um meio não adversarial de solução de 

conflitos e a sua utilização nas relações do Direito de Família. Em virtude das características 

que envolvem os dissensos familiares, inicialmente surge o questionamento sobre a validade 

da mediação nesta área do direito. Por meio de estudos, constata-se que esse método pode ser 

um adequado instrumento de composição dessas questões.  

Diante disso, será possível perceber, na discussão aqui estabelecida, que o tema tem 

suma importância e que cabe ao judiciário colocar à disposição da sociedade os mecanismos 

adequados de solução dos conflitos, como a mediação, especialmente na esfera do Direito de 

Família.  

Para estabelecer tal discussão, primeiramente será abordado o conflito e a previsão da 

mediação no ordenamento jurídico brasileiro, destacando as principais disposições legislativas 

a seu respeito, entre elas, a Política Pública do Conselho Nacional de Justiça e a Lei da 

Mediação e em seguida será tratado do conceito de mediação e sua natureza jurídica.  

Em relação ao Direito de família, serão abordados os possíveis objetos que podem ser 

mediados, em especial, tratar-se-á dos conflitos que envolvam a dissolução da entidade 

familiar, a regulamentação da guarda e convivência dos filhos e a pensão alimentícia.  

Posteriormente, será apresentado o procedimento da mediação e os seus limites, 

explicando o que ocorre em cada uma de suas etapas e como se dá a atuação do mediador. 

Finalmente, serão apresentados os resultados, por sua vez positivos, que são obtidos com o 

procedimento da mediação no Direito de Família. Nesse aspecto, já é possível adiantar que a 

mediação surge de forma a evitar novos conflitos no âmbito familiar e demonstra ser um 

instrumento satisfatório para todas as partes que se dispuseram à mediação de seus conflitos 

familiares. 

Por fim, o desenvolvimento do trabalho foi realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica baseada no método científico teórico-bibliográfico e a discussão foi estabelecida 

com base em consultas de documentos oficiais, dissertações a respeito do tema, artigos 

científicos de revista jurídica e a legislação nacional.   
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2 MEDIAÇÃO 

 

Para falar de mediação, é importante compreender as relações humanas na convivência 

social, ou seja, como se dá as relações na sociedade e na família. 

Desde os seus primórdios a sociedade se depara com conflitos, ou seja, o choque de 

interesses em suas relações faz parte da natureza humana. A harmonia nem sempre é 

alcançada o tempo todo, especialmente quando os interesses e necessidades não agradam a 

todos. Aliado a isso, mesmo pertencendo à raça humana, existem as diferenças de 

personalidade e comportamento. Nesse convívio não somente vemos o outro como alguém a 

quem devemos compreender e dialogar, mas também o vemos como um rival que nos afronta 

e a quem se deve vencer.  

A história é repleta de fatos que nos mostra o quão grave os desentendimentos 

humanos podem ser, variando dentre conflitos familiares, até guerra entre países. É da não 

satisfação de seus interesses ou a satisfação em detrimento do outro, seja de cunho material ou 

emocional, que surgem as divergências no seio da família e da sociedade. Entretanto, embora 

seja um fenômeno natural, fruto da interação humana uns com os outros, o conflito sempre é 

prejudicial, pois o progresso nasce da harmonia no seio familiar e social (ZAROS, 2014).  

A raiz do problema pode estar em fatores não apenas ligados à natureza jurídica, mas 

também que envolvem outros campos nos quais é necessária uma ajuda multidisciplinar para 

entender e pacificar as questões.  Nesse sentido, conforme Zaros (2014, p. 14), “a noção de 

conflito, portanto, ultrapassa os contornos que o direito lhe dá, envolvendo também aspectos 

psicológicos, sociológicos e filosóficos”. Assim, é preciso entender os aspectos das partes em 

conflito que vão além do campo do direito e que dizem respeito à própria formação da 

personalidade e também aos aspectos socioeconômicos. 

De acordo com Célia Passos (2009), o cerne da questão está nas necessidades 

individuais não satisfeitas nas dimensões comunicativas da comunicação interpessoal, a saber: 

a sociológica, que representa o poder e a relação interpessoal; a psicológica, que se refere ao 

conhecimento de si e do outro; a socioeconômica, que são as necessidades básicas e o direito 

à equidade; a ideológica, que se refere às contradições de valores e ameaças a identidade; e 

por último, a sócio interacionista, que representa a percepção do que cada um quer.  

Embora inevitáveis, os conflitos podem, a partir de sua compreensão, servir para o 

entendimento e o crescimento interpessoal e social, como bem expressou Carlos Eduardo de 

Vasconcelos (2018, p.1),  
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O conflito não é algo que deva ser encarado negativamente. É impossível 

uma relação interpessoal plenamente consensual. Cada pessoa é dotada de 

uma originalidade única, com experiências e circunstâncias existenciais 

personalíssimas. Por mais afinidade e afeto que exista em determinada 

relação interpessoal, algum dissenso, algum conflito, estará presente. A 

consciência do conflito como fenômeno inerente à condição humana é muito 

importante. Sem essa consciência tendemos a demonizá-lo ou a fazer de 

conta que não existe. Quando compreendemos a inevitabilidade do conflito, 

somos capazes de desenvolver soluções autocompositivas. Quando o 

demonizamos ou não o encaramos com responsabilidade, a tendência é que 

ele se converta em confronto e violência. (VASCONCELOS, 2018, p. 1)  

 

A partir dessa compreensão dos conflitos, com suas causas e sua inevitabilidade, 

passaremos, a seguir, a explanar sobre a mediação como método consensual de prevenção e 

solução de conflitos, em especial, no Direito de Família.  

 

2.1 PREVISÃO DA MEDIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Embora a legislação pátria contemple a previsão da conciliação desde os tempos 

remotos, foi a partir da década de 90 que surgiu a mediação na seara trabalhista (FALECK E 

TARTUCE, 2016).   

No ano de 2006, o Conselho Nacional de Justiça iniciou o projeto “Movimento pela 

Conciliação”, com a prerrogativa de difundir e organizar medidas de incentivo às práticas de 

autocomposição no Poder Judiciário. Esse movimento originou a “Semana Nacional da 

Conciliação” que ocorre anualmente em todo o país. Desde então, o propósito dessa ação é a 

pacificação dos conflitos de interesses, de modo mais célere e eficiente, mediante a 

construção de acordos. O movimento tem a colaboração dos profissionais jurídicos e dos 

cidadãos no fomento dos métodos consensuais, abrangendo todos os Tribunais do país (CNJ, 

2020).  

Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça edita a resolução n°125, de 29 de 

novembro de 2010, criando a “Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses”, que tem como função viabilizar o acesso adequado de mecanismos 

jurídicos aos cidadãos, proporcionando a efetiva pacificação dos conflitos e problemas 

jurídicos.  

O CNJ considera nessa resolução que, em se tratando de acesso à justiça, não interessa 

somente a resolução tradicional dos conflitos por meio do processo judicial, é importante 

também ter, ao alcance do judiciário, outros instrumentos jurídicos que tendem solucionar 
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efetivamente cada tipo de conflito, em especial, os instrumentos consensuais, como a 

conciliação e a mediação.  

A resolução também tem como objetivo o estímulo e o aperfeiçoamento dos 

mecanismos consensuais no âmbito do poder judiciário, garantindo a todos o acesso a esses 

meios de composição e contribuindo para a desjudicialização das controvérsias.  

Deste modo, o CNJ afirma que compete aos Tribunais a disposição, no judiciário, dos 

mecanismos tendentes à constituição de um acordo e, ao Conselho Nacional de Justiça, a 

colaboração no desempenho dessas atividades, assegurando a satisfação da política pública, 

possibilitando que os Tribunais estabeleçam convênios com universidades públicas ou 

privadas para realização de sessões de conciliação e mediação.  

Aos Tribunais, a resolução passou a atribuir a criação de “Núcleos Permanentes de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos- NUPEMEC”, que devem ser constituídos por 

magistrados e servidores públicos, de preferência atuantes na área. Os núcleos possuem o 

papel de executar a política pública de tratamento apropriado dos conflitos de interesses e 

uma de suas medidas é a instituição de “Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSCS”. A função desses centros judiciários consiste em prestar assistência e 

orientação aos indivíduos, com relação aos seus direitos, e realizar sessões de conciliação e 

mediação, sejam elas pré-processuais ou judiciais.  

Com a instituição dessa resolução, compete ao judiciário disponibilizar o acesso, aos 

procedimentos jurídicos, de instrumentos que promovam a resolução das demandas, conforme 

as necessidades das pessoas, e dos conflitos que se apresentam por meio do incentivo à 

solução consensual, sobretudo a mediação, objeto do presente trabalho.  

Neste ínterim, em 2015 houve a promulgação do atual Código de Processo Civil, com 

entrada em vigor em Março de 2016, que trata da mediação em seus diversos dispositivos no 

âmbito judicial. Logo no início, em seu artigo 3°, preceitua que o Estado deve favorecer, 

sempre que for viável, a resolução dos conflitos pelos métodos consensuais, principalmente a 

conciliação e a mediação, cabendo aos profissionais jurídicos impulsionar tais métodos, 

mesmo no desenvolvimento de um processo judicial.  

No capítulo destinado ao procedimento de jurisdição contenciosa, das Ações de 

Família, a lei processual dispõe que devem ser empregadas todas as tentativas para a solução 

consensual dos litígios, tendo como principal objetivo a aplicação da conciliação e mediação 

no direito de família.  
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Com a promulgação da Lei da Mediação n°13. 140/15, que disciplina o procedimento 

da mediação no âmbito judicial e extrajudicial entre particulares em suas relações e a 

administração pública, a mediação foi oficialmente reconhecida no ordenamento jurídico. 

Diante desse cenário, é possível perceber, portanto, a preocupação da legislação em 

solucionar os conflitos de interesses pelos métodos consensuais adequados, evitando sua 

judicialização e sendo complementar ao Poder Judiciário.  

 

2.2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA MEDIAÇÃO 

 

Tartuce (2018) conceitua a mediação como um método voluntário de tratamento de 

conflitos, o qual consiste na atividade de auxiliar o diálogo entre as partes, desempenhado por 

intermédio de um terceiro imparcial, o mediador, que viabiliza a compreensão ampla da 

situação de discussão, ajudando a encontrar alternativas positivas aos obstáculos existentes. É 

um meio não adversarial, pois não há uma decisão proferida por uma terceira pessoa, 

contrariamente à autoridade de um julgador.  

Nesse trilhar, Maria Berenice Dias (2016, p. 87) afirma que “é uma forma de solução 

de conflito na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo para que os 

mediandos construam, com autonomia e solidariedade, uma melhor solução”.  

 Águida Arruda Barbosa (2015) define a mediação, ainda, como um método dotado de 

linguagem própria, sendo uma técnica em que uma terceira pessoa imparcial, especialmente 

capacitada, orienta os mediandos a manifestarem suas habilidades pessoais para que, por si 

próprios, transformem o conflito de interesses e construam soluções alternativas de 

enfrentamento do impasse ou de prevenção de outros conflitos.  

Consoante a esse pensamento, segundo Rodrigues e Alvarenga (2018, p. 535), “a 

mediação consiste em um processo não adversarial de transformação dos conflitos, 

privilegiando a negociação entre as partes envolvidas”.  

No entendimento de Almeida e Pantoja (2016), em consonância com a definição do 

papel do facilitador no atual Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/15,  

[...] a mediação pode ser definida como um procedimento de negociação 

assistida por um terceiro imparcial e sem poder decisório, ao qual incumbe 

auxiliar as partes a refletir sobre os seus reais interesses, resgatar o diálogo e 

criar, em coautoria, alternativas de benefício mútuo, que contemplem as 

necessidades e as possibilidades de todos os envolvidos. (ALMEIDA; 

PANTOJA, 2016, p. 137) 
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Por conseguinte, a Lei de Mediação n°13. 140/15 conceitua a mediação, no parágrafo 

único, do seu artigo 1°, como “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 

decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 

desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.  

Tal como atesta Maria Berenice Dias (2016), a mediação tem como finalidade 

propiciar o resgate da autonomia das partes litigantes na construção de uma solução 

satisfatória por meio da reorganização de seus recursos pessoais. Para isso, o mediador auxilia 

na comunicação dos envolvidos, levando em consideração os sentimentos dos conflitantes na 

busca pela melhor solução. Esse método, juntamente com a decisão judicial, visa tornar 

eficiente e sustentável a solução dos conflitos.   

O objetivo da mediação, além de estabelecer novamente a comunicação, é ajudar as 

partes a descobrirem os seus reais interesses, ou seja, a lide sociológica existente em suas 

posições rígidas, e, ao exercer tal função, procura não interferir no mérito da questão. O foco 

da mediação é a manutenção dos vínculos desenvolvidos durante e posteriormente a discussão 

da causa, independentemente do alcance de um acordo, sendo mais indicada nas relações 

complexas (BACELLAR, 2016).  

Existem duas modalidades de mediação, extrajudicial ou judicial. A mediação 

extrajudicial é a mais comum e particular, normalmente é conduzida por alguém de confiança 

das partes, é considerada independente quando os facilitadores não possuem vínculo com 

nenhuma instituição e, institucional quando organizada por centros ou associações de 

mediação (TARTUCE, 2018). Já a mediação judicial é realizada no curso de um processo 

judicial, com mediadores previamente cadastrados e habilitados pelo respectivo Tribunal, que 

são escolhidos pelo juiz da causa ou indicados pelos Centros (TARTUCE, 2018).  

Tartuce (2018) entende ainda que as sessões realizadas nos CEJUSCs, embora tenham 

caráter pré-processual, quando se obtém o acordo, são homologadas pelo juiz, constituindo 

título executivo judicial.  

Em consonância com o que vários autores afirmam sobre a mediação, ela pode ser 

tanto extrajudicial ou quanto judicial, mas em ambos os casos ela não deixa de ser uma 

solução consensual advinda de um acordo entre as partes. E, independente de sua 

classificação, quando se trata de direito de família, ela pode ser homologada pelo poder 

judiciário, resultando deste acordo uma solução mais justa e eficiente.  

Para além dessa classificação, os métodos em que a resolução dos conflitos depende 

da atuação das pessoas envolvidas no impasse ou de um terceiro escolhido por elas são 
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denominados de equivalentes jurisdicionais, conforme apresentado por Tartuce (2018) a 

seguir.  

Curiosamente, são chamados de equivalentes jurisdicionais os atos que 

resgatam o que originalmente competia às partes realizar. Há certo 

contrassenso em tal ideia, já que o cumprimento direto pelos interessados é 

que constitui a forma primária de realização das normas; a sentença que, 

diante de um conflito, “substitui” a omissão verificada configura a (talvez 

última) alternativa que resta ao litigante para proteger seus interesses. 

(TARTUCE, 2018, p. 184) 

 

Isto é, são atos que podem conduzir a pacificação definitiva da disputa, mesmo não 

sendo proferida por uma autoridade judiciária. Dentre eles destacam-se a mediação, 

conciliação e a arbitragem. Esses métodos não excluem a atuação jurisdicional do Estado 

quando necessário, pois constituem mecanismos complementares à atividade jurisdicional, 

sendo igualmente efetiva no acesso à justiça.  

 

3 POSSÍVEIS OBJETOS DA MEDIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Diante dos conflitos que permeiam o direito de família, a mediação pode ser um 

instrumento válido de solução nesse ramo do direito. Assim, é importante conceituar, em 

primeiro lugar, o que consiste o direito de família, para posteriormente, tratar dos possíveis 

objetos que podem ser mediados por meio de um acordo mútuo entre as partes.  

Cristiano Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 13) conceituam o Direito de Família 

como o “[...] conjunto de normas-princípios e normas-regras jurídicas que regulam as relações 

decorrentes do vínculo afetivo, mesmo sem casamento, tendentes à promoção da 

personalidade humana, através de efeitos pessoais, patrimoniais e assistenciais”. No entender 

de Maria Berenice Dias (2016), 

[...] Como esse ramo do direito disciplina a organização da família, 

conceitua-se o direito de família como o próprio objeto a definir. Em 

consequência, 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. (DIAS, 2016, 

p. 28) 

 

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 226, traz especial proteção à família pelo 

Estado, considerada como a estrutura da sociedade, a esse instituto garante diversos direitos 

em prol de igualdade entre os cônjuges e aos filhos, advindos ou não do casamento, amplia o 

seu conceito ao reconhecer como família a união estável, a família monoparental e a família 
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homoafetiva, abrangida pela jurisprudência. Tal como preceitua Cristiano Farias e Nelson 

Rosenvald (2015, p. 31), “[...] 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”.  

Assim, a Lei Maior regulamenta as entidades familiares, envolvidas por afeto e 

solidariedade concernentes às relações privadas, orientadas ao desenvolvimento da dignidade 

humana (FARIAS; ROSENVALD, 2015).   

Nessa entidade dotada de proteção, podem surgir conflitos que degradam as relações 

familiares. A mediação pode ser utilizada como meio pacificador apto a atender aos anseios 

dos seus membros, preservar suas relações e cumprir os seus direitos e deveres respectivos de 

forma amigável. Farias e Rosenvald (2015) preceituam que,  

[...] a mediação é instrumento indicado para os conflitos do Direito das 

Famílias, servindo para arrefecer os ânimos das partes e, ao mesmo tempo, 

auxiliar a deliberação de decisões mais justas e consentâneas com os valores 

personalíssimos de cada um dos interessados. (FARIAS; ROSENVALD, 

2015, p. 29) 

 

Paulo Lôbo (2011) menciona que, no direito de família, nas lides que envolvem os 

consortes, entre genitores e filhos e entre companheiros, o resultado do consenso tende a durar 

mais com a mediação do que com a decisão adjudicada, pois as pessoas assumem a 

responsabilidade pela composição compartilhada, fato que conserva as relações familiares.  

Mediante tal provocação, serão apresentadas, na seção deste trabalho, algumas 

disputas do direito de família possíveis de serem solucionadas pelo instrumento da mediação.   

 

3.1 DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR 

 

A dissolução do casamento se dá pelo divórcio, conforme a emenda constitucional 

n°66/2010, embora o legislador tenha mantido o instituto da separação no Código de Processo 

Civil, este não é requisito para obtenção do divórcio.  

Contudo, com a alteração constitucional, não existe mais no ordenamento jurídico o 

divórcio indireto ou direto, existe apenas a dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio, sem 

nenhum prazo ou outra alegação para sua concessão, subsiste, todavia, a alternativa do 

divórcio litigioso ou consensual. 

Quanto aos objetos referentes ao rompimento conjugal, como a guarda dos filhos, 

visitação e partilha de bens, eles podem ser discutidos tanto no divórcio litigioso quanto no 
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divórcio consensual, com homologação em juízo. Entretanto, o divórcio consensual poderá 

ser meramente realizado no cartório, quando não houver interesse de incapaz (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015).   

Segundo Paulo Lôbo (2011, p. 149), “O divórcio é o meio voluntário de dissolução do 

casamento”. Ou seja, o divórcio consensual, conhecido como amigável, é a dissolução do 

vínculo matrimonial mediante acordo entre os consortes, homologado perante o juízo de 

família ou tabelião para ter legitimidade em face de terceiros. Há, ainda, a possibilidade das 

partes, em um divórcio litigioso, conciliarem os seus interesses por meio de um acordo 

extintivo, pela deliberação de vontade de ambos ou por provocação do juiz (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015).  

Entretanto, não sobrevindo acordo quanto às convenções referentes à dissolução 

conjugal, o divórcio será litigioso, pois este é entendido como direito potestativo, não 

havendo a necessidade de indagar os motivos de sua realização. No divórcio litigioso, a 

dissolução do vínculo matrimonial ocorre somente pela falta de afetividade, tornando 

indiscutível a verificação de culpa de qualquer cônjuge para fixação do divórcio. Somente no 

caso do §2° do art. 1694 do Código Civil que é autorizada a discussão da culpa pela ruptura 

da conjugalidade em defesa do cônjuge interessado (FARIAS; ROSENVALD, 2015).  

O divórcio litigioso, como já comentado, poderá ser solucionado de maneira 

consensual em juízo, de igual modo, os aspectos relativos à união estável, tida como entidade 

familiar no ordenamento jurídico.  

Tartuce (2018) salienta que, no direito de família, a mediação é conveniente mesmo 

quando o litígio esteja pendente de resolução em juízo. Com a conversação facilitada pelo 

mediador, os mediandos poderão distinguir os sentimentos dos seus verdadeiros objetivos e o 

resgate de seus próprios deveres, focando em reorganizar os tempos futuros. 

O direito de família, hodiernamente, não deve ser tratado de modo isolado, pois é um 

instituto que engloba sentimentos, emoções e envolvimento afetivo. Na esfera familiar, o 

direito é invocado a se revelar no caso de conflito e dissolução das relações conjugais, 

momento em que os membros suportam o estresse da transformação da família, daí a 

subjetividade inerente ao direito de família (BERALDO, 2015).   

A separação e o divórcio envolvem decisões sobre aspectos como a guarda e pensão 

dos filhos, a divisão dos bens, entre outros. Todos esses são assuntos carregados de questões 

emocionais, influenciados por sentimentos conflituosos não solucionados, o que dificulta a 

tomada de posições dos envolvidos. Assim, a decisão judicial muitas vezes é insuficiente às 
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necessidades das partes. Já a mediação entende que as emoções fazem parte do processo de 

resolução, pois os conflitos familiares antes de serem de direito, na maioria das vezes, são 

particularmente emocionais (CACHAPUZ, 2003). 

          No momento da separação, discussões e problemas emergem em virtude da cultura 

instaurada na sociedade que busca um culpado pelo fim da conjugalidade, anteriormente vista 

como condição para o divórcio. Dessa maneira, a mediação conduzirá os envolvidos que não 

pretendem reestabelecer o vínculo conjugal a discutirem e negociarem as questões parentais 

concernentes desta dissolução, como a convivência dos genitores com os filhos, visando o 

acordo nas sessões de mediação, sem que haja a propositura de várias demandas judiciais 

(AVILA, 2011 apud RODRIGUES; ALVARENGA, 2018).  

Rozane da Rosa Cachapuz (2003, p. 134) explica que 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 desacordo e desenvolvendo 

opções que levam a uma tomada de decisões”.  

Ademais, com a dissolução da sociedade conjugal, a mediação visa à conservação dos 

vínculos parentais, tendo em vista que a parentalidade entre os filhos e os pais separados deve 

continuar, mesmo com o término da conjugalidade (RODRIGUES; ALVARENGA, 2018).  A 

respeito disso, Rozane da Rosa Cachapuz (2003) menciona que,  

A aplicação do instituto da mediação nos conflitos existentes na separação e 

no divórcio deve ser compreendida como um processo, com a intenção de 

levar os cônjuges a uma comunicação adequada, demonstrando alternativas 

para a solução do conflito, levando-os a um consenso que ambos aceitem e 

não se sintam lesados, pois os conflitos familiares, antes de serem conflitos 

que requeiram a aplicação fria da lei, são essencialmente afetivos, 

psicológicos, relacionais, com uma carga de sofrimento bastante relevante 

onde a resposta judicial, apenas, é insuficiente e geralmente inadequada às 

necessidades das partes. (CACHAPUZ, 2003, p. 133-134) 

 

Desse modo, a mediação na separação e divórcio leva em conta não apenas a aplicação 

do direito material, mas a subjetividade inerente ao direito de família.  

 

3.2 REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

O direito de família requer uma abordagem criteriosa dos mecanismos jurídicos na 

resposta jurisdicional, pois envolvem sentimentos e, na ruptura do vínculo conjugal, todos os 

membros da entidade familiar são afetados, sobretudo os filhos. É fundamental um 
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procedimento que redimensione o conflito e a comunicação inadequada para assegurar a 

parentalidade responsável dos genitores (BERALDO, 2015).  

Na regulamentação da guarda dos filhos, é essencial que os genitores tenham um 

diálogo eficiente para tratar do exercício do poder familiar, estabelecer o direito de 

convivência e possíveis discussões a respeito da divisão do tempo com o filho, tomando 

decisões conscientes com compreensão e respeito entre os envolvidos (TARTUCE, 2018). 

Comumente, apesar de existir divergências de posicionamento durante a união, após a 

separação, os genitores não conseguem chegar a um consenso sobre as questões que 

envolvem a proteção dos filhos e que beneficie a todos, de forma razoável. E no judiciário, as 

partes podem achar que seus anseios não foram atendidos, provocando insatisfações 

reprimidas e, por conseguinte, novas demandas, uma vez que o magistrado, ao decidir o 

arranjo de guarda dos filhos, não levará em conta as particularidades daquela entidade 

familiar (BERALDO, 2015).  

Na mediação, os próprios pais decidem, sobre a instituição da guarda dos filhos, 

evitando possíveis equívocos que possam surgir, contrariamente ao processo judicial, em que 

os advogados falam pelas partes e o juiz profere a decisão. Os genitores possuem 

conhecimento das necessidades dos seus filhos e estão mais habilitados a apontar a solução 

que atenda ao melhor interesse da prole, que tende a perdurar e ser mais flexível no futuro. 

Todavia, com a ruptura da relação, aparecem mágoas, ressentimentos e raiva, por isso, as 

partes precisam de uma intervenção que auxilie na comunicação que se findou com a 

separação. Nesse caso a mediação se apresenta mais eficiente, pois respeita as peculiaridades 

dos envolvidos (BERALDO, 2015).  

Destarte, a mediação enseja as partes que formalizem um acordo de benefício-mútuo, 

que atendam à legítima vontade desse arranjo familiar de modo particular, empoderando as 

pessoas à solucionar autonomamente seus conflitos (MASCARENHAS; FIGUEIREDO, s.d.).  

Beraldo (2015, p. 132), afirma que, 

À medida que as partes conseguem redimensionar o conflito, percebem que 

é necessário superar, ou ao menos separar suas desavenças das decisões 

parentais. Afinal, é preciso distinguir parentalidade da conjugalidade. Na 

mediação busca-se um novo olhar, que não prejudique os filhos, pelo 

contrário, que coloque seus interesses em primeiro lugar. Essa mudança de 

foco facilita a cooperação entre os genitores e, por consequência, a 

formalização de arranjos mais flexíveis, que favoreçam todos os membros da 

família, mas, principalmente, os menores. No momento em que as partes se 

dão conta que tais decisões beneficiam a todos, elas se sentirão mais 

empenhadas em mantê-las.   
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Mascarenhas e Figueiredo (s.d.) entendem que, principalmente quanto há dissenso 

entre os pais quanto à constituição da guarda, o instrumento da mediação permite a efetivação 

da guarda compartilhada, considerada o modelo mais apropriado de exercício do poder 

parental, em benefício dos filhos. Isso porque, os pais terão a obrigação conjunta pelo bem 

estar deles, possibilitando a preservação da relação social e a convivência futura.  

 

3.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

A pensão alimentar é um dos objetos das demandas de família que abarrotam o 

judiciário. Aquele que detém a guarda do filho assume suas necessidades, frente ao 

desinteresse do outro genitor em colaborar com sua criação e, com a dissolução da entidade 

familiar, que abrange sentimentos, esse cenário se dificulta pela obrigação de pagar alimentos 

(PAZ, 2013).  

Com o rompimento do vínculo familiar, os genitores tendem a não se importar com o 

filho. Em face dessa situação, o guardião acaba restringindo sua convivência com o outro 

genitor, utilizando o filho como meio de pressão para auferir o valor da pensão alimentícia, 

mas, em contraposição ao que se desejara, esse permanece sem pagar (PAZ, 2013).  

O instrumento da mediação, nessa perspectiva, ajuda a estabelecer a quantidade a ser 

paga na demanda de alimentos, levando em consideração as necessidades do menor e as 

possibilidades do alimentante, uma vez que os genitores podem discutir e ponderar o valor da 

pensão, o qual pode ser ajustado, diferentemente do que é estipulado pelo juiz no processo 

adversarial (PAZ, 2013).  

Paz (2013, p. 214) ainda afirma que, 

Na mediação, poderá analisar-se a situação verdadeira de cada parte com 

possibilidade de discussão das realidades que os envolvem. Isto não ocorre 

no processo que a justiça está presente porque nunca se terá certeza do 

estado financeiro de cada parte. Aquele que se propõe a mediar o valor a ser 

pago a seu filho como pensão para provê-lo de alimentos, estará desprovido 

de vontade de enganar a outra parte responsável pelo menor. É possível no 

processo mediador uma discursão entre os ex-cônjuges para facilitar as finais 

resoluções.  

 

Tartuce (2018), no mesmo sentido, ressalta que a mediação viabiliza um ambiente de 

comunicação adequado e que promove maior clareza na exposição das alternativas das partes, 

priorizando os interesses que lhes sejam vantajosos. Em uma situação de discordância familiar 

quanto ao valor da pensão alimentícia entre o alimentante e o responsável legal do 
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alimentado, por exemplo, caso concordem em dialogar a respeito das despesas que constituem 

o pedido, poderão perceber que cada custo é importante e que devem considerar os interesses 

do filho não a concepção de cada um, priorizando sempre a sua proteção e cuidado.  

Dessa forma, a mediação permite que os genitores, consensualmente, determinem o 

valor da pensão alimentícia a ser pago ao filho, de um modo mais justo e eficiente que o 

estabelecido pelo juiz.  

 

4 PROCEDIMENTO DA MEDIAÇÃO E SEUS LIMITES 

 

A mediação, como já abordado, é um método de composição consensual, que visa 

solucionar a causa do conflito e, por meio deste instrumento, as partes dialogam entre si com 

a ajuda do mediador, que facilita a comunicação entre elas, primando pela autodeterminação 

de ambas às partes na construção de um acordo. Nesse processo, a mediação não segue regras 

rígidas, é conduzida de modo informal pelo mediador, em face da flexibilidade do 

procedimento. Entretanto, com o objetivo de garantir o melhor resultado, algumas etapas 

devem ser observadas.  

Assim, o procedimento da mediação se subdivide nas seguintes fases: “pré-mediação; 

abertura; investigação; agenda; criação de opções; escolha das opções e solução” (BRAGA 

NETO, 2012 apud TARTUCE, 2018, p. 110).   

Na fase da pré-mediação, são apresentadas as partes o procedimento da mediação e as 

obrigações de cada uma no processo para colaborar na chegada de um consenso e eliminar as 

divergências, ouvindo os interesses do outro e propiciando a confiança entre eles 

(VEZZULLA, 2001 apud TARTUCE, 2018).  

Roberto Portugal Bacellar (2016) aduz que nessa fase o mediador estimula uma 

aproximação entre as partes, observa o contexto da situação conflituosa e a sua natureza, bem 

como a apreensão das partes no conflito. Embora seja uma etapa prévia do processo de 

mediação, ela é fundamental para a legitimação de todo o seu desenvolvimento.  

No segundo momento, na etapa da abertura da mediação, Tartuce (2018) afirma que é 

o momento em que se dá a apresentação do mediador às partes, com a explicação de como 

será sua atuação no procedimento. O mediador esclarece que o procedimento será conduzido 

pelos princípios da autonomia, isonomia e confidencialidade, indicando também quais 

poderão ser os resultados da mediação.  
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Caso haja interesse das partes, neste momento, podem perguntar ao mediador a 

duração do processo, a qual dependerá da evolução da comunicação e de especificidades que 

o envolve. Nas reuniões, podem acordar, ainda, se haverá uma próxima sessão de mediação 

ou determinar um número exato de sessões (TARTUCE, 2018). É nesse momento que o 

mediador, juntamente com os mediandos, irá estabelecer as regras indispensáveis em prol da 

melhor condução do processo de mediação (BACELLAR, 2016).  

Além disso, para Roberto Bacellar (2016, p. 124), 

[...] o mediador não tem ascend ncia hierárquica, não está lá  para julgar 

(avaliar ou dar nota) e conquistará a sua liderança no processo com sua boa 

comunicação e respeitabilidade. Para isso, demonstrando sempre sua 

imparcialidade, deve estabelecer com os mediandos as regras de 

comunicação que informarão o processo, a fim de que eles, bem informados, 

esclarecidos, sintam-se seguros e confortáveis em cada uma das etapas da 

mediação.  

 

Na etapa da investigação, os mediandos terão oportunidade de apresentar seu ponto de 

vista em relação ao conflito, ou seja, explicar o que os levaram a buscar a mediação 

(TARTUCE, 2018).  

Essa consiste em uma etapa essencial, uma vez que nela são ouvidos os relatos das 

partes, pelo mediador, “para que haja a identificação de questões, interesses e sentimentos dos 

mediandos, assim como o esclarecimento das controvérsias e a elucidação das questões 

controvertidas” (AZEVEDO, 2002 apud TARTUCE, 2018, p. 274).    

Nessa etapa, o mediador deve ouvir as partes com atenção, se necessário fazer 

questionamentos aos mediandos, identificando da melhor forma a percepção de cada um com 

relação ao conflito. Sobre esse assunto Vasconcelos (2018) destaca que, 

Por meio dessas escutas e questionamentos, o mediador vai ajudando cada 

uma das partes a esclarecer as suas posições sobre as questões trazidas e, 

com enfoque prospectivo, vai ensejando contextualizações e, sempre que 

necessário recontextualizando frases que pareçam ofensivas ou de ameaça, 

utilizando linguagem apreciativa e, contribuindo, desse modo, para a 

normalização. Por normalização entende-se a desconstrução de 

constrangimentos, vergonhas, ou sentimentos outros de desconformidade dos 

mediandos (partes) em relação a estarem eles em situação de conflito. 

(VASCONCELOS, 2018, p. 198) 

 

Dessa forma, simultaneamente, os mediandos compreendem o ponto de vista do outro 

com o auxílio do mediador, ao constatarem que o conflito é algo inerente às relações e que 

por isso devem buscar uma solução justa (VASCONCELOS, 2018).   

Segundo Almeida e Pantoja (2016), nessa fase ainda poderão ser empregadas sessões 

individuais com as partes para melhor compreensão dos interesses e propostas dos mediandos. 
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Nas situações em que a mediação conjunta impossibilitaria a composição do litígio, as sessões 

individuais poderão ser realizadas para obter o resultado, não comprometendo a quebra da 

confiança e imparcialidade do mediador. É um instrumento que o mediador pode empregar de 

forma equilibrada e com moderação, desde que não viole os princípios da mediação.  

Na etapa da agenda, o mediador inicia com a apresentação de um resumo com objetivo 

de recontextualizar as questões a serem solucionadas (VASCONCELOS, 2018). Segundo 

Tartuce (2018), nessa etapa, com a demonstração dos interesses em comum das partes, 

pretende-se delinear os pontos controversos entre eles e os que não estão aparentes para, 

então, serem solucionados.  

Nesse momento o mediador tem a função de desvendar os interesses encobertos pelas 

posições acerca do conflito, os que não foram expostos anteriormente, ou seja, os verdadeiros 

objetivos dos mediandos. Essa etapa deve ser concluída mesmo que, aparentemente, a posição 

demonstrada inicialmente pelos mediandos seja de inconformidade e não de expectativas 

sobre a formalização de um acordo que satisfaça a todos, já que a posição expressada no 

começo não expõe as razões de sua escolha (ALMEIDA; PANTOJA, 2016). 

A respeito disso Vasconcelos (2018, p. 199) esclarece que, 

Identificado o objeto do conflito, revelados os sentimentos, desejos e 

necessidades, estão os mediandos mais fortalecidos e preparados para 

aprofundar um diálogo voltado para o interesse comum. O mediador 

acompanha, responsivamente, essa inclinação dos mediandos e colabora para 

que eles se reconheçam mais efetivamente.  

 

A criação de opções é a próxima etapa da mediação. Almeida e Pantoja (2016) 

afirmam que nessa fase a participação dos mediandos é primordial para que possam cumprir a 

finalidade da mediação. Durante o procedimento, o mediador deve relembrar a importância da 

cooperação entre eles, estimulando-os a formular livremente opções para solução dos 

conflitos, mesmo que aparentemente não possam ser cumpridas e não satisfaçam os seus 

interesses.  

Incumbe ao mediador auxiliar os participantes a separarem suas posições dos seus 

interesses para que apresentem soluções criativas e eficientes, compatíveis com a realidade 

(VILAR, 1999 apud TARTUCE, 2018). Assim, “vale lembrar que o mediador não deve 

proceder a análises sobre o mérito da demanda, mas provocar, especialmente por 

questionamentos, reflexões sobre as possibilidades de cada um” (TARTUCE, 2018, p. 277).    

Em seguida, as partes cooperam na escolha das alternativas, o que definirá os 

resultados (VASCONCELOS, 2018). Nesse momento, conforme Vasconcelos (2018, p. 201), 
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“as opções válidas devem estar baseadas em dados de realidade. Estes dados ou critérios 

objetivos devem ser devidamente examinados, pois são os valores econômicos, morais e 

jurídicos que devem ser observados para a tomada de decisão”.  

Essas determinações impedem que as propostas inexequíveis sejam discutidas na 

sessão de negociação causando um transtorno dispensável. Assim, compete ao mediador, 

instigar os participantes à apresentação de novas soluções com base naquelas já apontadas 

entre eles, aperfeiçoando as ideias sugeridas no começo para, então, poderem negociar 

(ALMEIDA; PANTOJA, 2016).  

Por fim, no exercício da autonomia da vontade das partes, estas definem a decisão que 

querem tomar. O resultado pode suceder na instrumentalização de um acordo, no 

agendamento de um novo procedimento ou na suspensão das sessões e, se as partes 

desejarem, a cessação da tentativa de composição. Podem ainda, obter a aceitação de algum 

compromisso, mesmo que seja uma solução parcial e provisória (TARTUCE, 2018).   

Dessa forma, questões que não foram solucionadas por meio da mediação poderão ser 

dirimidas no processo judicial, caso as partes desejarem. No final, 

O procedimento de mediação será encerrado lavrando-se o Termo Final de 

Mediação, seja quando for obtido acordo ou quando não se justificarem 

novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do 

mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. O 

Termo Final de Mediação, quando resulta numa autocomposição, constitui 

título executivo extrajudicial e, caso as partes desejem, optem e obtenham 

homologação judicial, constitui título executivo judicial. (VASCONCELOS, 

2018, p. 202)  

 

Tal como preceituam Almeida e Pantoja (2016, p. 151), “para maior segurança das 

partes e com vistas à facilitação da memorização do que ficou acordado, mormente nos casos 

de relação continuada, é recomendável, na última etapa do procedimento, a formalização do 

acordo eventualmente obtido”.    

Entretanto, devem ser observadas algumas limitações quanto ao procedimento de 

mediação mediante todo esse cenário de atuação. Antônio Carlos Ozório Nunes (2016) 

esclarece que, segundo a lei de mediação, o procedimento pode tratar de todo o conflito ou 

parte dele, sendo que “o conflito tem a parte subjetiva que envolve as relações e a objetiva, 

que se relaciona com os interesses dos envolvidos” (p. 70). No caso de conflitos muito 

complexos, são facultados aos mediandos que os solucionem por partes, em vista da 

impossibilidade de pacificação ou de um acordo completo com todos os pontos de divergência 

resolvidos (NUNES, 2016). 
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Em se tratando de objetos sobre direitos indisponíveis que não admitem transação, o 

procedimento da mediação é vedado, uma vez que existem direitos que não podem ser objetos 

de acordo, por exemplo, quando o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável (NUNES, 

2016).  

Apesar dessas particularidades, o procedimento da mediação se mostra menos 

desgastante que um processo judicial, já que tem mais celeridade, por constituir um rito 

informal, além de proporcionar uma solução que advém das próprias partes, mediante 

organização da comunicação favorecida pelo mediador e cooperação entre os mediandos. 

Portanto, esse método, nas controvérsias do Direito de Família, que envolvem relações 

continuadas, é perfeitamente válido.  

 

5 EFEITOS DA MEDIAÇÃO 

 

Dentre os efeitos do procedimento da mediação, destaca-se o mais evidente: a solução 

consensual dos conflitos. Mesmo que não haja a possibilidade de composição das partes, 

considera-se que ela foi exitosa, eis que desde o início houve o comprometimento e a 

cooperação dos participantes de buscarem um acordo. Outro resultado é o restabelecimento da 

comunicação, que gera uma mudança de atitude mútua das partes diante do conflito, fazendo 

com que compreendam suas responsabilidades, permitindo a resolução natural e duradoura do 

conflito, com a preservação dos vínculos (ZAROS, 2014).  

A mediação também funciona como um processo educativo, pelo qual as pessoas 

adquirem as técnicas de comunicação de modo a evitar o surgimento de novos conflitos e, em 

caso de reincidência, existe a possibilidade de autocomposição. Assim, é possível perceber 

que a mediação é um instrumento eficiente de solução do conflito, já que pretende analisar 

todos os aspectos divergentes da disputa e não somente os superficiais. Nela, busca-se a 

pacificação social, pois tem o potencial de causar a resolução de fato do conflito, que nem 

sempre é alcançada com a decisão adjudicada, apresentando maior cumprimento do ajuste 

obtido, com a efetiva pacificação da demanda (ZAROS, 2014).   

Quanto a isso Tatiana Robles (2009, p. 74) salienta que,  

Os escopos da mediação são a pacificação do conflito, através de seu 

reconhecimento e clarificação, e a obtenção de um acordo mais consoante 

aos interesses das partes envolvidas na disputa. Mesmo que esse acordo 

precise de alterações posteriores, estas serão mais facilmente efetuadas, uma 

vez que as partes já estarão educadas e aptas para, por meio da mediação, 

consegui-las. Assim, a mediação representa um instrumento a ser utilizado 
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pelo Estado para assegurar uma melhor e mais efetiva prestação 

jurisdicional. 

 

O resultado da mediação, apontado pela doutrina, nesse sentido, é a pacificação da 

demanda, empoderando as partes na sua composição, o que torna mais eficiente o ajuste 

alcançado e traz mais satisfação para os envolvidos quando se tem a sensação de que todos 

são ganhadores.  

Francisco José Cahali, citado por Laís Rabelo Zaros (2014), acentua que, mesmo 

quando não se obtém o acordo na sessão de mediação, o procedimento é eficiente, pois 

transforma o modo das partes de encarar o conflito e a comunicação inadequada, podendo 

buscar a resolução adjudicada para solucionar o ponto que não foi possível à composição, 

como em:  

Pode soar estranho, até mesmo às partes, em um primeiro momento, 

submeter-se à mediação para, ao final, consumidos tempo e recursos, ainda 

ser necessária a solução adjudicada (por arbitragem ou processo judicial). 

Mas, para os profissionais da área, e para aqueles que se submeteram ao 

procedimento, há o reconhecimento do efeito positivo da mediação, na 

interrelação e na forma como o conflito será a partir de então conduzido. O 

“tratamento” gera, no mínimo, a conscientização das posições, a redução do 

desgaste emocional, o arrefecimento da animosidade e o respeito às 

divergências. Este resultado, mesmo sem impacto imediato na decisão do 

litígio, cria até a expectativa de cumprimento espontâneo da solução que, 

voluntariamente, não foi exitosa, mas resultou da intervenção do 

terceiro/mediador. Ademais pela mudança de postura frente ao conflito, as 

portas da autocomposição estarão sempre mais abertas, talvez aguardando 

apenas o amadurecimento dos envolvidos que, por sua vez, só o tempo traz. 

(CAHALI apud ZAROS, 2014, p. 59) 

 

Assim, a mediação no direito de família é o resultado do consenso das partes que 

voluntariamente se propuseram a solucionar o seu conflito mediante esse método, tornando 

natural o cumprimento da solução. Entretanto, mesmo que não cheguem a um acordo, a 

mediação terá seu efeito positivo na relação entre os familiares, pois as partes mudarão sua 

forma de encarar as controvérsias que vierem a surgir, diminuindo o desgaste na sua 

resolução.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da discussão aqui estabelecida é possível perceber que o conflito é algo 

natural nas relações interpessoais e não envolve apenas aspectos jurídicos, tais como quando 

tratamos de relações no Direito de Família. Por isso, a importância da política pública do 

judiciário de oferecer mecanismos jurídicos para promover a pacificação correta dos conflitos, 

principalmente pela autocomposição por meio da conciliação e mediação nos tribunais do 

país, com a cooperação dos serviços prestados pelos Centros Judiciários de Soluções de 

Conflitos aos cidadãos.  

Assim, no Direito de Família, o judiciário deve orientar, sempre que possível, à 

resolução dos conflitos de maneira consensual e o instrumento da mediação se apresenta 

como um meio efetivo de solução dessas questões familiares.  

O instrumento da mediação foi reconhecido com a introdução da Lei da Mediação 

13.140/15 e com a entrada em vigor do Código de Processo Civil 13.105/15. Como visto, a 

mediação é um meio jurídico não adversarial, conduzido por um terceiro imparcial e 

capacitado, que auxilia, facilitando o diálogo entre as partes em conflito, a construírem uma 

decisão mutuamente aceitável. Ainda, o mediador não profere nenhuma decisão, cabe às 

partes encontrarem soluções alternativas.  

Também foi discutido que a mediação tanto pode ser extrajudicial quanto judicial, 

mas, independentemente de sua classificação, ela continua sendo um procedimento de 

negociação assistida pelo mediador e reconhecida como um equivalente jurisdicional, na qual 

compete às partes resolverem o seu conflito de interesses.  

Além disso, foi ressaltado que as relações do Direito de Família são constituídas por 

vínculos de afetividade e solidariedade. Portanto, em razão dessa peculiaridade, é válido o 

procedimento da mediação nos casos de dissolução da entidade familiar e suas disputas, como 

a regulamentação da guarda e a pensão alimentícia.  

Diante disso, os aspectos referentes ao divórcio podem ser bem equacionados com a 

mediação, prevenindo disputas no futuro e a propositura de novas demandas no judiciário, já 

que a dissolução da entidade familiar, para além de aspectos jurídicos, engloba sentimentos e 

afetividade, ou seja, a subjetividade do Direito de Família.  

Na regulamentação da guarda e convivência dos filhos, foi possível destacar também 

que a mediação ajuda os pais a estabelecer conjuntamente o exercício do poder familiar e a 

preservar os vínculos parentais. Com a intervenção do mediador, as partes decidem qual o 
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melhor arranjo de guarda que atenda aos interesses dos filhos e às características da relação 

familiar, distinguindo a relação de conjugalidade do exercício da parentalidade.  

Ademais, quando não há concordância dos pais quanto ao modelo de guarda dos 

filhos, a mediação proporciona a instituição da guarda compartilhada, que é a mais vantajosa 

a todos os membros familiares.  

Consequentemente, esse método não adversarial igualmente observa as necessidades 

do alimentado e as possibilidades do genitor alimentante no dever da pensão alimentícia, além 

disso, impede o seu afastamento da convivência futura com os filhos e consegue chega a um 

acordo mais satisfatório que a decisão deferida pelo juiz.  

No trabalho, foi discutido, ainda, que a mediação, por sua vez, possui um 

procedimento célere e flexível e as sessões de mediação seguem algumas etapas. Na pré-

mediação, acontecem a apresentação do procedimento e a decisão sobre a permanência ou não 

na composição. Na etapa da abertura, o mediador esclarece sua função na sessão de mediação.  

Já na investigação, as partes manifestam suas versões controversas, buscando entender 

a posição de cada um e na agenda, o mediador recontextualiza as questões que foram 

apresentadas pelos mediandos. Na última etapa, a criação e escolha das opções, as partes 

apresentam alternativas e decidem sobre o resultado da mediação. No final, o eventual acordo 

formulado valerá como título executivo extrajudicial e homologado pelo judiciário, constituirá 

título executivo judicial.  

Por fim, foi possível aferir que a utilização da mediação nos conflitos de Direito de 

Família demonstra ser um método válido de pacificação social, mais célere e menos 

desgastante para os seus membros. Os acordos ajustados são cumpridos de maneira voluntária 

pelas partes, portanto, esse se apresenta como um instrumento que deve ser utilizado pelo 

Estado para a efetiva prestação jurisdicional no âmbito do Direito de Família.  
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