
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: MEDIAÇÃO COMO 

MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA E ALCANCE DA PACIFICAÇÃO SOCIAL NOS 

CONFLITOS FAMILIARES 

 

 

 

ALINE FERNANDA BARBOZA XAVIER DE ASSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



Aline Fernanda Barboza Xavier de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: MEDIAÇÃO COMO 

MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA E ALCANCE DA PACIFICAÇÃO SOCIAL NOS 

CONFLITOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Universidade 

Cesumar como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel (a) em Direito, 

sob a orientação da Prof. Ma. Ana Claudia 

Rossaneis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



ALINE FERNANDA BARBOZA XAVIER DE ASSIS 

 

 

 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: MEDIAÇÃO COMO 

MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA E ALCANCE DA PACIFICAÇÃO SOCIAL NOS 

CONFLITOS FAMILIARES 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Universidade 

Cesumar como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel (a) em Direito, sob a 

orientação do Prof. Ma. Ana Claudia Rossaneis. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Ma. Ana Claudia Rossaneis – Unicesumar  

 

 

__________________________________________ 

Prof. Ma. Camila Viríssimo Rodrigues da Silva Moreira – Unicesumar  

 

 

__________________________________________ 

Prof. Ma. Simone Fogliato Flores – Unicesumar  
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CONFLITOS FAMILIARES 

  

Aline Fernanda Barboza Xavier de Assis 

Ana Claudia Rossaneis  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar o instituto da mediação, método de autocomposição, como 

a técnica mais adequada à solução dos conflitos familiares, bem como a sua utilização como 

meio de acesso à justiça. Na atualidade, é possível identificar uma crise no sistema 

jurisdicional do país, marcada pela morosidade, devido ao grande número de processos, à 

formalidade exacerbada, às decisões que, muitas vezes, não são cumpridas, gerando, assim, 

novos processos, além de tantos outros problemas que dificultam uma prestação jurisdicional 

efetiva. O referido trabalho aborda os conflitos familiares, suas características, seus 

desdobramentos, bem como analisa os métodos alternativos de solução de conflitos e 

identifica a mediação como o método mais adequado para solucioná-los, dentro do Direito de 

Família. Isso porque, as divergências oriundas dessa relação se apresentam, além de questões 

meramente jurídicas, com sentimentos controversos, os quais necessitam da implementação 

de um ambiente mais adequado, onde os envolvidos possam demonstrar seus sentimentos, 

opiniões e necessidades, contexto esse que o processo judicial não é capaz de proporcionar. 

Assim, a mediação desponta como o meio eficiente capaz de promover uma solução 

duradoura, que não acarretará em novas demandas ao Judiciário, o que ocorre na maioria dos 

casos litigiosos na seara do direito de família. A metodologia aplicada utiliza-se de uma 

revisão bibliográfica, através do levantamento das publicações disponíveis sobre o tema 

proposto, bem como obras literárias e artigos científicos, além da análise das leis que abarcam 

o assunto. 

 

Palavras-chave: Autocomposição. Famílias. Método não adversarial.  

 

 

ALTERNATIVE METHODS OF CONFLICT RESOLUTION: MEDIATION AS A 

MEANS OF ACCESS TO JUSTICE AND REACH OF SOCIAL PACIFICATION IN 

FAMILY CONFLICTS 

 

 

ABSTRACT 

 

The present article seeks to analyze the institute of mediation, method of alternative disputes 

resolution, as the most appropriate technique for the solution of family conflicts, as well as its 

use as a means of access to justice. Currently, it is possible to identify a crisis in the country's 

judicial system, marked by the slowness due to a large number of cases, the exacerbated 

formality, decisions not fulfilled that generate new processes, and so many other problems that 

inhibit the effectiveness of the judicial provision. This study addresses family conflicts, their 

characteristics, their consequences, as well as analyzes the alternative methods of conflict 

resolution and identifies mediation as the most appropriate method to solve them within family 



law. That because the divergences arising from this relationship appears, in addition to purely 

legal issues, with controversial feelings, which require the implementation of a more appropriate 

environment, where those involved can demonstrate their feelings, opinions, and needs, a context 

that the judicial process is not able to provide. Therefore, mediation emerges as the efficient 

means capable of promoting a lasting solution, which will not lead to new demands on the 

judiciary, which occurs in most litigious cases in the area of family law. The applied 

methodology uses a bibliographic review through the survey of available publications on the 

proposed theme, as well as literary works and scientific articles, and the analysis of the laws that 

relate to the subject. 

 

Keywords: Alternative disputes resolution. Families. Non-adversarial method.  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, as demandas controvertidas entre os seres humanos foram 

resolvidas de diversas formas, modificando-se de acordo com o período histórico e a evolução 

da sociedade. 

O Estado, através do método de heterocomposição, tem para si a jurisdição estatal. 

Assim, os conflitos gerados nas relações sociais são por ele solucionados por intermédio do 

processo judicial.  

O presente trabalho se propõe a realizar uma abordagem sobre os conflitos familiares, 

identificando, no método de autocomposição, uma forma eficiente de solucioná-los. Através 

da mediação, os indivíduos inseridos na celeuma atuam com a ajuda de um terceiro imparcial, 

denominado mediador, na busca por um resultado justo a todos. Esse meio alternativo de 

solução de conflitos tem o intuito de administrar e sanar, de modo consensual, os conflitos, 

propiciando, assim, o acesso à justiça e à harmonia social. 

O Conselho Nacional de Justiça criou, em 29 de novembro de 2010, a Resolução n° 

125, a qual instituiu uma Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesse. Posteriormente, em 26 de junho de 2015, foi sancionada a Lei de Mediação, que 

reforçou os objetivos da resolução anteriormente instituída. Com o advento do Novo Código 

de Processo Civil, em vigência a partir de 2016, vê-se novamente o estímulo à 

autocomposição para que as partes possam construir suas próprias soluções diante de um 

conflito instaurado.  

A Constituição Federal preconiza a família como base da sociedade. Sabe-se que os 

laços que os unem são indissolúveis, bem como que os conflitos advindos dessa relação 

agregam uma série de sentimentos como: amor, raiva, decepção, amargura, tristeza etc. Com 

efeito, demonstra-se a necessidade de maior cautela, ética e sensibilidade dos operadores do 

direito, a partir da análise de um caso concreto no Direito de Família. 

A aplicação da mediação como meio de resolução de conflitos familiares se apresenta 

como ferramenta significativa e fortalecedora, em que um terceiro imparcial busca 

reestabelecer o diálogo que outrora fora perdido, possibilitando que os próprios envolvidos 

cheguem ao consenso. Ademais, se mostra também como importante ferramenta capaz 

concretizar o direito ao acesso à justiça de maneira mais célere e duradoura. 

A sociedade brasileira sempre enxergou no Judiciário a resposta para a solução dos 

seus conflitos, utilizando-se do meio adversativo e vendo nele a melhor forma para elucidação 

do problema. Tal contexto, como antedito, acarretou em uma crise jurisdicional e, de acordo 
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com os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, foi demonstrada uma elevada 

taxa de congestionamento na Justiça Estadual, que contou com um índice de 81% no TJSP, de 

81% em relação ao TJRJ e no TJPR um índice de 66%, no ano de 2014.  

Assim, diante do contexto retratado, identifica-se a primordialidade da discussão do 

tema, a fim de buscar uma mudança de paradigma no meio social quanto ao caminho 

escolhido para solucionar dissidências familiares.  

 

 

2 ACESSO À JUSTIÇA  

 

Na era primitiva, quando o indivíduo se encontrava em conflito, isto é, diante do 

descontentamento dos seus interesses, ele buscava a resolução, utilizando-se da própria força. 

A esse tipo de justiça, diga-se precária, denominava-se autotutela, conhecida também como 

“justiça do olho por olho”, um meio egoísta e parcial do litígio, tendo em vista que ela se 

caracterizava pela imposição da vontade de uma das partes, ou seja, o mais forte, em 

detrimento da outra (DIDIER, 2016, p. 166).  

Posteriormente, o Estado, já fortalecido, tomou para si a função de resolver as 

divergências da sociedade de forma neutra e imparcial. Assim, através da figura do juiz, com 

base nas leis outrora desenvolvidas pelo Poder Legislativo, o Estado decidiu sobre as 

pretensões apresentadas e impôs sua decisão às partes, denominada de jurisdição.  

Nas palavras de Cintra, Grinover e Dinamarco (2000, p. 129), a jurisdição é “uma das 

funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito 

para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”. 

Da análise do conceito, podemos dizer que o Estado é o detentor da jurisdição e possui 

como incumbência resolver os conflitos que se apresentam no meio social, por meio da 

aplicação do Direito, no anseio de se alcançar à justiça no caso concreto. 

A ferramenta do exercício da jurisdição estatal é o processo considerado, não só um 

instrumento para a aplicação da lei, mas também um meio para tutelar direitos, conforme 

dispõem Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 429): 

 

Portanto, o processo deixou de ser instrumento voltado à simples atuação da lei para 

passar a ser um instrumento preocupado com a tutela de direitos, na medida em que 

o juiz, no Estado Constitucional, além de atribuir significado aos dispositivos 

constitucionais, legais e caso concreto, tem o dever de compreender a legislação na 

dimensão dos direitos fundamentais.  
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De outra banda, no que se refere aos direitos fundamentais, em relação ao monopólio 

do Estado no exercício da função jurisdicional descrito acima, podemos destacar o direito ao 

acesso à justiça, o qual está intrinsecamente relacionado à possibilidade que o indivíduo tem 

de buscar no Judiciário uma solução, nos casos em que o seu direito foi violado.  

Nesse sentido, o acesso à justiça é considerado um direito fundamental de primeira 

geração, previsto na Constituição Federal, artigo 5°, inciso XXXV, o qual prevê que “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Acerca de tal 

direito, expõe Paulo Bonavides (2017, p. 578): 

 

Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos 

de resistência ou de oposição perante o Estado.  

 

Em acréscimo, o acesso à justiça apresenta-se tanto como direito quanto garantia, 

conforme aproveita José Cichocki Neto (1998, p. 95): 

 

Não há maior valor aspirado pelo homem ou, a ele equiparado que a realização da 

justiça. Nesse aspecto, o acesso à justiça constitui um direito fundamental do 

homem, pois, em síntese, tem por fim a garantia de sua liberdade, como predicado 

de todo ser humano (...) O acesso à justiça também assegura a efetividade dos 

demais direitos: o princípio permeia toda atividade jurídica e jurisdicional do 

Estado. 

 

Assim, verifica-se que o direito ao acesso à justiça é uma das bases que sustenta o 

Estado Democrático de Direito, isso porque as leis votadas pelos nossos representantes por si 

só nada resolveriam sem a existência de um órgão legitimado a controlar a sua aplicação 

(TAVARES, 2018, p. 602).  

O conceito de acesso à justiça, por sua vez, não é fácil de ser estabelecido, haja vista 

suas constantes e importantes transformações desde o século XVII, até o período pós-

moderno. Nessa perspectiva, Mauro Cappelletti (1988, p. 8) sustenta:  

 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 

para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico - o sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar os seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os 

auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 

segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos.  
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Portanto, o acesso à justiça é um direito natural, por tratar-se de um valor inerente ao 

ser humano e um direito fundamental, o qual faculta ao indivíduo ingressar ou não com a ação 

(BEZERRA, 2008, p.114). 

Convém ainda, destacar o entendimento de José Cichocki Neto (1998, p. 61) que, 

visando elucidar o conceito de acesso à justiça, relata: 

 

A expressão “acesso à justiça” engloba um conteúdo de largo espectro: parte da 

simples compreensão do ingresso do indivíduo, perpassa por aquela que enforça o 

processo como instrumento para a realização dos direitos individuais, e, por fim, 

aquela mais ampla, relacionada a uma das funções do próprio Estado a quem 

compete, não apenas garantir a eficiência do ordenamento jurídico; mas, outrossim, 

propiciar a realização da justiça aos cidadãos. 

 

Sob outra perspectiva, o acesso à justiça traz a problematização do direito de ir à Juízo 

sem que quaisquer obstáculos econômicos e sociais venham impedir, porque, não havendo o 

acesso à jurisdição, estaria sendo negado ao indivíduo o direito de usufruir da prestação 

jurisdicional social, o qual é indispensável para que o cidadão viva em harmonia no meio 

social (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 218). 

Dessarte, podemos identificar que a problemática referente ao direito de acesso à 

justiça está relacionado também na seara da sua efetivação, em decorrência da crise 

enfrentada pelo judiciário, marcado por entraves que impedem o seu cumprimento. Dentre 

eles, podemos destacar: a morosidade, o alto volume de processos, a lentidão na prestação 

jurisdicional, os duelos intermináveis e, principalmente, a insatisfação das partes, ou de uma 

delas, quando a sentença é prolatada, além da dificuldade na eficácia das decisões judiciais. 

Sobre tal contexto, Paulo Cesar Santos (2008, p. 194) dispõe: 

 

O conjunto de todos os obstáculos para o efetivo acesso à justiça acaba criando um 

descrédito em todo o sistema estatal de proteção jurídica face à altíssima 

discriminação social a esse acesso, um problema muito mais complexo do que à 

primeira vista parece ser, já que, para além das condicionantes sociais e culturais 

resultantes de processos de socialização e de interiorização de valores dominantes 

muito difíceis de transformar. 

 

A ineficiência por parte do judiciário é abordada por outra perspectiva, identificada 

como dificuldade de resposta por parte do Estado aos processos em andamento, Roberto 

Portugal Bacelar (2012, p. 19) denomina de “onda de saída da justiça”:  

 

No Brasil da pós- modernidade, em face do grande número de processos litigiosos 

existentes e do surpreendente índice de congestionamentos dos tribunais, surge o 

que qualificamos como quinta onda (nossa posição) voltada ao desenvolvimento de 
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ações em dois aspectos: a) de saída da justiça (em relação aos conflitos 

judicializado); b) da oferta de métodos ou meios adequados à resolução de conflitos, 

dentro ou fora do Estado, no contexto do que denominamos (nossa posição) acesso à 

justiça como à resolução adequada do conflito.  

 

Nesse sentido, constata-se a necessidade de uma nova visão sobre a solução dos 

litígios, tanto por parte do sistema estatal, que falha na efetivação do acesso à justiça, quanto 

por parte da sociedade que enxerga, de modo equivocado, a forma adversativa como ao 

melhor jeito para a elucidação do problema. Nessa perspectiva, sobre tal cultura arraigada no 

meio social, Celia Regina Zapparolli (2003, p. 57) pondera: 

 

A cultura da justiça estritamente adversarial e formal alimenta conflitos e, muitas 

vezes, mais violência, tanto entre as partes como na sociedade e nos próprios 

profissionais, perpetuando-se pelas gerações. (...) A decadente mentalidade 

adversarial de vítimas e algozes, do bem e do mal, segundo padrões e interesses 

individuais, parciais, distante da boa-fé subjetiva e objetiva, gera a analise 

distorcida, resultados viciados, a violência e a ineficácia dos processos judiciais.  

 

Dessa forma, observa-se que a sociedade desenvolveu uma cultura do litígio, na qual 

somente as soluções apresentadas pelo Estado prevalecem, por acreditar na sua capacidade 

jurídica e física para resolver todos os problemas. Isso ocorre por falta de conhecimento dos 

meios alternativos de solução de conflitos, que estão à disposição dos indivíduos e que são 

oferecidos pelo próprio Estado (CACHAPUZ, 2004, p. 17). 

 

 

3 MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

O Estado tem para si o monopólio jurisdicional, que significa ter a atividade e a função 

de aplicar a lei ao caso concreto em caráter exclusivo. Contudo, dado o grande número de 

processos, os meios alternativos vêm se despontando como importante ferramenta para a 

solução de controvérsias e de pacificação social. Nesse sentindo, Roberto Portugal Bacellar 

(2012, p. 45) aponta:  

 

O monopólio jurisdicional, ou a exclusiva função, atividade e poder do Estado de 

aplicar a lei no caso concreto, representa uma conquista histórica de garantia da 

imparcialidade, independência para o alcance da segurança jurídica e a manutenção 

do estado de direito. Entretanto, para dar vazão ao volume de litígios (...)há que se 

complementar a atividade jurisdicional típica. Destaca-se aqui a necessidade de se 

trabalhar com meios complementares e consensuais para solução desse grande 

número de controvérsias. 
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Vale destacar que somente se atinge o objetivo da pacificação social, quando é 

disponibilizada aos litigantes uma participação no processo para a construção da decisão. Isso 

ocorre, porque, quando há relação processual em desequilíbrio, isto é, quando não há 

oportunidade de modo igualitário para a participação das partes na construção do resultado, o 

Estado não cumpre seus fins (CICHOCKI NETO, 1998, p. 46). 

A respeito da necessidade da participação dos litigantes para que se tenha uma decisão 

adequada diante de uma demanda, dispõem Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 354): 

 

Um processo em que qualquer das partes não possa efetivamente participar retira a 

legitimidade do exercício do poder jurisdicional. Não há como ter uma decisão 

legítima sem se dar àqueles que são atingidos por seus efeitos a adequada 

oportunidade de participar da formação do judicium. 

 

Nessa mesma abordagem, Paulo Cezar Santos Bezerra (2008, p. 106) menciona:  

 

O ordenamento jurídico não pode engessar a vontade das partes e as soluções de 

conflitos sociais, mesmo porque, naturalmente, já escapam de sua analise um sem 

número de lides, no seio da sociedade, conforme afirmado. Isso constitui, sem 

dúvida, um problema social relevantíssimo.  

 

Assim, sobre o modelo de processo o qual estamos sujeitos, a ministra Fatima Nancy 

Andrighi (2000, p. 317) indaga a seguinte questão:   

 

Hoje, o modelo de processo oferecido aos cidadãos que recorrem ao Judiciário é o 

adversarial, o qual, inevitavelmente causa um aumento dos sentimentos de derrota e 

impotência face a suas próprias vidas. Depois de tantos anos de vivencia com esse 

modelo de processo e procedimento, oferecido pelo Poder Judiciário, é oportuna a 

indagação: é válido continuarmos procedendo às separações de casais, e julgando 

outros conflitos decorrentes da separação, atentos apenas ao cumprimento do 

formalismo e do tecnicismo exigido pelo Código de Processo Civil? 

 

Na busca para resolver tal questionamento, os métodos alternativos de solução de 

conflitos vêm se despontando e, nas palavras de Lia Regina Castaldi Sampaio e de Adolfo 

Braga Neto (2014, p. 10) “são considerados alternativos por se constituírem em opções ao 

sistema tradicional de justiça”. Dentre os métodos alternativos de resolução de conflitos, 

podemos evidenciar a mediação, a conciliação e a arbitragem.  

Essas formas alternativas demonstram inúmeros benefícios nos mais variados 

aspectos, tanto para as partes que possuem maior autonomia em relação as suas vontades 

quanto para o sistema judicial num todo, além da sociedade em geral, como bem pondera 

Kazuo Watanabe (2012, p. 36): 
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A incorporação dos meios alternativos de solução de conflitos, em especial, dos 

consensuais, ao instrumental à disposição do Judiciário para desempenho de sua 

função de dar tratamento adequado aos conflitos que ocorrem na sociedade, não 

somente reduziria a quantidade de sentenças, de recursos e de execuções, como 

também, o que é de fundamental importância para a transformação social, com a 

mudança de mentalidade, propiciaria uma solução mais adequada, com a 

consideração das peculiaridades dos conflitos e das pessoas neles envolvidas. 

 

Acerca do tema, na data de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça 

criou a Resolução n° 125, a qual instituiu a política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado de resolução de conflitos, que amplia o conceito de acesso à justiça e passa a 

assegurar, não só o acesso aos órgãos judiciários para solucionar conflitos por meio da 

sentença, mas também proporcionar um acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que, 

todos aqueles que tenham alguma divergência, poderão recorrer ao judiciário, que deverá 

oferecer a forma adversarial e os mecanismos alternativos à sentença (WATANABE, 2012, p. 

38).  

Posteriormente, no ano de 2015, o Poder Legislativo sancionou a Lei de Mediação, a 

qual conceitua em seu art. 1°, parágrafo único, o método 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” (BRASIL, 

2015). 

Nessa perspectiva, o Novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar em 2016, 

também fomenta a utilização dos métodos de autocomposição, conforme Art. 1°, §2°, “o 

Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (BRASIL, 

2016). Essa nova interpelação busca incentivar as partes para que possam, com base na 

autonomia da vontade, desenvolver suas próprias soluções de maneira não adversarial.  

O surgimento da mediação ocorreu nos Estados Unidos, na década de 1970, e o seu 

crescimento se deu de maneira rápida por outros países como Inglaterra, França e Argentina. 

Assim, explana Luiz Antunes Caetano (2002, p. 105): 

 

A mediação nasceu nos Estados Unidos da América na década de 1970. Seu 

crescimento foi muito rápido e logo foi incorporada ao sistema legal, e em alguns 

Estados tornou-se obrigatória anteriormente ao processo judicial. A Universidade de 

Harvard, com sede em Boston, EUA, do campo empresarial onde grassava a 

mediação para solução interna de seus conflitos, como pioneira, impôs sua 

metodologia negocial como modelo de mediação.  

 

A mediação se apresenta como um método de autocomposição caracterizada como 

uma solução não egoísta, onde cada um dos demandantes abre mão dos seus interesses e 
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encontram uma decisão que seja boa para ambos, conforme aproveita Fredie Didier (2016, p. 

167) 

 

É a forma de solução do conflito pelo consentimento espontâneo de um dos 

contendores em sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor do 

interesse alheio. É a solução altruística do litígio. Considerada, atualmente, como 

legítimo meio alternativo de pacificação social. Avança-se no sentido de acabar com 

o dogma da exclusividade estatal para solução dos conflitos de interesse. Pode 

ocorrer fora ou dentro do processo jurisdicional. 

 

Dessa forma, a mediação é um meio consensual de tratar do conflito, em que um 

terceiro isento e capacitado opera para facilitar o diálogo entre os indivíduos e propiciar que 

eles consigam, diante da restauração do diálogo, buscar formas úteis de lidar com o conflito 

(TARTUCE, 2015, p. 171). 

À complementar, Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto (2014, p. 22) 

ensinam: 

 

Em outras palavras, a mediação é um método de resolução de conflitos em que um 

terceiro independente e imparcial coordena reuniões conjuntas ou separadas com as 

partes envolvidas em conflito. E um de seus objetivos é estimular o diálogo 

cooperativo entre elas para que alcancem a solução das controvérsias em que estão 

envolvidas. 

 

Acerca do pensamento trazido pela mediação, podemos entender que ele busca 

esclarecer as dificuldades presentes nas relações interpessoais e conceder, aos responsáveis 

pelo conflito, a capacidade de solucioná-los. Assim, expõe Juan Carlos Vezzulla (2005, p. 

89): 

 

A filosofia da mediação é que as pessoas envolvidas no conflito são as que melhor 

sabem como resolvê-lo. Por isso, o mediador é um profissional especialmente 

treinado para auxiliar a negociação, investigando a fundo os problemas reais e 

ajudando a criar e a avaliar as opções de solução com critérios científicos que 

assegurem aos mediados que o acordo resultante será justo, equitativo e durável. 

Acrescente-se que o processo decorre com atenção especial aos relacionamentos 

entre os mediados para que se fortaleça e adquira a maturidade suficiente para um 

trabalho frutífero.  

 

A mediação, por ser um método de autocomposição, como já descrito acima, as partes 

podem negociar a respeito do conflito, o que torna-se um meio mais eficaz, visto que, uma 

vez ajustada a solução pelas partes conflitantes, ocorre o desenvolvimento da cidadania e o 

efetivo cumprimento da vontade das partes. Nesse sentido, aborta Fredie Didier (2016, p. 

271): 
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Compreende-se que a solução negocial não é apenas um meio eficaz e econômico de 

resolução de litígios: trata-se de importante instrumento de desenvolvimento da 

cidadania, em que os interessados passam a ser protagonistas da construção da 

decisão jurídica que regula as suas relações. Neste sentido, o estímulo a 

autocomposição pode ser entendido como um reforço da participação popular no 

exercício do poder – no caso, o poder de solução dos litígios. Tem, também por isso, 

forte caráter democrático. 

 

Tal método se mostra extremamente eficiente, pois visa trazer às partes maior 

autonomia na resolução dos seus litígios, de modo que a solução seja satisfatória a ambas as 

partes e que ponha fim totalmente ao conflito uma vez criado, conforme bem apontado por 

Rozane da Rocha Cachapuz (2004, p. 31): 

 

O que se pode concluir é que a mediação consiste num instituto que visa 

fundamentalmente dar um fim efetivo ao conflito, emocional e jurídico, pois ele 

busca as causas que o geraram para encaminhar as partes a detectarem a razão que a 

levou a chegarem a tal desentendimento para que possam achar a solução mais 

favorável, sem se sentirem lesadas. 

 

A mediação tem crescido de maneira acelerada, em todo o mundo, por apresentar 

vantagens como: domínio total das partes, em relação à totalidade do seu procedimento, 

sigilo, tratamento intenso e exaustivo no que se refere ao conflito e também na relação que as 

partes possuem, para que consigam restaurar a cooperação e o respeito diante das suas 

diversidades. Assim, podemos identificar a economia de tempo e dinheiro nesse método e 

uma verdadeira satisfação dos envolvidos com o resultado obtido (VEZZULLA, 2005, p. 

112).  

Os princípios da mediação estão estabelecidos no Art. 2º, da respectiva Lei, 

estabelecendo “a imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia de vontade 

das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé” (2015). O doutrinador Luiz 

Antunes Caetano (2002, p. 104) relata que “o aspecto maior dos meios alternativos da solução 

de conflitos é que eles são, por natureza, ágeis, informais, céleres, sigilosos, econômicos e 

eficazes”.  

Com relação ao objetivo, a mediação busca reconhecer o problema que gerou a 

demanda, a fim de construir, juntamente com as partes, uma forma de solucionar ou 

transformar tal contrariedade, sem que haja sentimento de culpa em algum dos envolvidos 

(CACHAPUZ, 2004, p. 34). 

Desse modo, por não buscar a responsabilização de um indivíduo, mas sim evidenciar 

a solução, a mediação desponta como instrumento pacificador, conforme Adolfo Braga Neto 

(2013, p. 65) dispõe: 
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Assim é que, ao se falar em mediação, busca-se maior pacificação dos conflitos 

dentro de uma nova realidade baseada na solução privada dos mesmos, abrindo-se a 

possibilidade do indivíduo exercer sua cidadania plena, por intermédio de sua 

capacitação, na resolução de suas próprias controvérsias.   

 

O mediador atua a fim de que os mediados, durante o processo de mediação, 

desenvolvam-se para reconhecerem os sentimentos um do outro e buscarem uma solução 

adequada para ambos. Assim, Paulo Cezar Santos Bezerra (2008, p.80) expõe que “o papel do 

interventor é ajudar na comunicação através de neutralização de emoções, formação de 

opções e negociação de acordos”.  

 

 

4 ADEQUAÇÃO DE TRATAMENTO DO CONFLITO FAMILIAR MEDIANTE A 

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA MEDIAÇÃO  

 

A família é a base da sociedade, como bem prescreve a Constituição Federal, de modo 

que, cada indivíduo faz parte de uma e possui como ligação o afeto, que é capaz de uni-los. 

Por esse ângulo, aborda Rolf Madaleno (2008, p. 66): 

 

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais 

movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo dar sentimento e a 

dignidade à existência humana [...] A sobrevivência humana também depende e 

muito da interação do afeto.  

 

No mesmo sentido, aponta Paulo Lôbo (2008, p. 15): 

 

Reinventando-se socialmente, reencontrou sua unidade na affectio, antiga função 

desvirtuada por outras destinações nela vertidas, ao longo de sua história. A 

afetividade, assim, desponta como elemento nuclear e definidor da união familiar, 

aproximando a instituição jurídica da instituição social. A afetividade é o triunfo da 

intimidade como valor, inclusive jurídico, da modernidade. 

 

Nessa perspectiva, o direito das famílias é o mais humano entre todos, pois abriga o 

indivíduo antes do seu nascimento e cuida dele ao longo de sua vida e após a sua morte. Além 

disso, busca conceder proteção e a segurança, inseri-lo em uma família e se compromete a 

assegurar sua dignidade. Todas essas funções significam o compromisso do Estado em dar o 

afeto por meio da igualdade, sem que existam preconceitos e discriminações (DIAS, 2013, p. 

82). 
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As relações familiares passam por constantes transformações ao longo do tempo, 

assim como a sociedade. Dessa forma, alguns fatores identificados no contexto social da 

atualidade estão relacionados com a desarmonia presente nas famílias como, por exemplo, 

violência, desemprego e drogas, conforme aborda Rozane da Rosa Cachapuz (2004, p. 114): 

 

Nos últimos tempos pode-se observar um constate bombardeiro de informações 

como essas, retratando o aumento de desiquilíbrio emocional, desespero e 

inquietação nas famílias, comunidades, e em nossas vidas coletivas. Pode-se ver a 

doença emocional alastrando-se em números que revelam um salto da depressão por 

todo o mundo, e nos lembretes da repentina onda de agressão, guerras, homicídios, 

adolescentes, com armas nas escolas, infração de trânsito que termina em agressões 

físicas, até fatais.  

  

 A origem dos conflitos ocorre por opiniões controvertidas dos indivíduos sobre 

determinada situação. A cerca dos conflitos, Haim Grunspun (2000, p. 19) dispõe: “Os 

conflitos podem estar em um nível interpessoal com disputas evidentes e objetivas, mas 

podem ser em nível intrapessoal em um dos participantes ou em ambos, onde a disputa deixa 

de ser objetiva, congruente e se torna inconsistente”. 

Os conflitos familiares necessitam de maior cuidado e sensibilidade entre os 

envolvidos, pois seus integrantes possuem um laço indissolúvel. Nesse sentido, Maria de 

Nazareth Serpa (1998, p. 17) pontua: 

 

A realidade dos conflitos familiares contém indistinto emaranhado de conflitos 

legais e emocionais, e quando não são resolvidos pelos protagonistas, transformam-

se em disputas intermináveis nas mãos de terceiros, deixando sérias marcas na 

sociedade. 

 

Diante do complexo que essas relações apresentam, a via adversativa não se mostra 

capaz de sanar o conflito, como bem destaca Maria Berenice Dias (2013, p.85): 

 

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 litígio familiar. O confortante sentido de justiça e 

de missão cumprida dos profissionais quando alcançam um acordo dá lugar à 

sensação de insatisfação diante dos desdobramentos das relações conflituosas. 
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Dessa forma, evidencia-se a necessidade de um meio adequado de que se possa 

alcançar todo esse conglobamento de sentimentos e conflitos, conforme Maria de Nazareth 

Serpa (1998, p. 17) apresenta: 

 

Nenhuma área de conflito reflete melhor as vantagens e desvantagens da negociação 

de acordos, feitos através da mediação, do que a familiar. Conflitos de família 

ocorrem entre pais e filhos adolescentes, ou entre cônjuges em separação, sobre 

guarda de filhos, ou propriedades, e são figurados por questões especialíssimas e 

extremamente ligadas. 

 

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, preconizou o uso da mediação ao 

tratar de conflitos familiares, dispondo em seu artigo 694 “nas ações de família, todos os 

esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor 

do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação” 

(BRASIL, 2015). 

Dessa forma, a mediação familiar propõe responsabilizar os indivíduos do núcleo 

familiar e oportunizar que eles solucionem os conflitos surgidos nas relações familiares, de 

modo a nem ganharem, nem perderem, mas que satisfaça a todos (ROSSANEIS, 2017, p. 

229). 

Assim, demonstra-se a mediação como um método que melhor se enquadra para tratar 

de conflitos em que há relações afetivas anteriores entre as partes, pois, na maioria dos casos 

familiares, essa ligação perdurará pela vida inteira, necessitando, então, de uma relação 

harmônica.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, podemos identificar que o processo civil se apresenta com muitas 

formalidades e que se demonstra ineficiente diante de muitos casos, principalmente ao direito 

de família. 

Por outra perspectiva, essa ineficiência demonstra-se também em relação à alta taxa de 

congestionamento, já apresentada anteriormente, no qual muitos processos adentram ao 

judiciário e perduram por anos até que a sentença seja decretada.  

A sociedade, de modo geral, tem invocado uma Justiça mais célere, que seja acessível, 

econômica, humana e capaz de solucionar problemas que lhe foi apresentado. 
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 Nesse sentido, os meios alternativos de solução de conflitos se apresentam como 

formas auxiliares capazes de proporcionar à coletividade a resolução das demandas 

controvertidas, de modo não adversarial. 

Os processos familiares, por sua vez, necessitam muito mais de um tratamento 

humanizado do que a sentença, que possibilita uma resolução técnica do que o processo pode 

oferecer.  

Dessa forma, a mediação desponta-se como um método de autocomposição, o qual as 

partes envolvidas no conflito familiar buscam a solução juntas. Assim, com o auxílio de um 

terceiro imparcial e neutro, capaz de facilitar o diálogo e propor o reestabelecimento dos laços 

que anteriormente se perderam, a resolução torna-se eficiente para as partes, visto que elas a 

propuserem, vindo a ser extremamente vantajosa, por ser um acordo para ambas.   

Fica evidenciado o benefício da mediação para o grupo familiar que se submete a esse 

meio, gerando a efetivação do direito resguardado constitucionalmente de acesso à justiça, 

impactando em pacificação para a sociedade como um todo.  
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