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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo elucidar os conflitos ocorridos no seio familiar, 

apresentando a mediação como meio adequado ao seu tratamento, tendo em vista 

que tais conflitos são, em sua maioria, transformados em litígios processuais, os quais 

ficam ao encargo da decisão do Estado-juiz, já assoberbado de infindáveis processos, 

e isto se agrava quando envolve um processo de divórcio, cujos processos na maioria 

dos casos tem como protagonistas crianças e adolescentes, consequentemente, 

muita das vezes as marcas deixada pela dissolução familiar não ser superadas. Nesta 

seara, o o objetivo deste estudo é de embolsar a necessidade da velocidade a este 

tipo de processo, por meio de métodos alternativos de resolução de conflitos como é 

o caso da mediação como ferramenta para a resolução de conflitos familiares. E a 

mediação é a via mais adequada ao tratamento dos conflitos familiares, pois poderá 

proporcionar, através do restabelecimento do diálogo entre os sujeitos, a solução 

pacífica de conflitos. 

 

Palavras-chave: Conflitos familiares - Mediação – Jurisdição. 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to elucidate the conflicts within the family, presenting 

mediation as a suitable means for their treatment, given that such conflicts are for the 

most part transformed into procedural litigation, which is left to the responsibility of the 

State-judge decision, already overwhelmed by endless processes, and this is 

aggravated when it involves a divorce process, whose processes in most cases are 

children and adolescents, therefore, often the marks left by family dissolution are not 

overcome. In this section, the objective of this study is to pocke the need of speed to 

this type of demand, through alternative methods of conflict resolution as is the case 

of mediation as a tool for resolving family conflicts. And mediation is the most 

appropriate way to deal with family conflicts, because it can provide, through the 

reestablishment of dialogue between the subjects, the peaceful solution of conflicts. 

 

Keywords: Family conflicts - Mediation - Jurisdiction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra família, é de origem romana, famulus, que significa escravo. O termo 

se originou, provavelmente, da palavra osca famel (servus), que quer dizer escravo. 

Segundo o autor Eduardo Leite: 

 

O termo família não se referia ao casal e seus filhos e sim ao conjunto de 
pessoas (parentes) que conviviam no, ou ao casal e seus parentes, mas ao 
conjunto de escravos, servos que trabalhavam para a subsistência e de 
parentes que se achavam sob a autoridade do pater famílias”. (2013, p. 21-
23). 
 

É esta a noção de família desde a Antiguidade até a Modernidade 
No mesmo sentido, Farias e Rosenvald se posicionam: 

 

No âmbito familiar, vão se suceder os fatos elementares da vida do ser 
humano, desde o nascimento até a morte. No entanto, além de atividades de 
cunho natural, biológico, psicológico e filosófico [...], a família também é o 
terreno fecundo para fenômenos culturais, tais como escolhas profissionais e 
afetivas, além da vivência dos problemas e sucessos. (2016, p. 35). 
 

As pessoas se uniam em família com vistas à formação de patrimônio, para 

sua posterior transmissão aos herdeiros, pouco importando os laços afetivos. 

O núcleo familiar dispunha de perfil hierarquizado e patriarcal, no entanto esse 

quadro não resistiu à revolução industrial, que fez aumentar a necessidade de mão 

de obra e foi assim que a mulher ingressou no mercado de trabalho, deixando o 

homem de ser a única fonte de subsistência da família. A partir deste momento a 

estrutura da família passou a se restringir ao casal e a prole. Surge a concepção da 

família formada por laços afetivos de carinho, de amor e acabou a prevalência do seu 

caráter produtivo e reprodutivo.   

A valorização do afeto nas relações familiares deixou de se limitar apenas ao 

momento de celebração do matrimônio, devendo perdurar por toda a relação, que 

cessado o afeto, a base de sustentação da família se rompe e a dissolução do vínculo 

do casamento é a única forma das pessoas buscar em uma nova vida, digna e capaz 

de trazer bem-estar aos envolvidos na relação. 

O divórcio é uma das causas do término da sociedade conjugal (art.1.571, IV, 

Código Civil), vejamos a disposição legal: 

 

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 
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I - pela morte de um dos cônjuges; 
II - pela nulidade ou anulação do casamento; 
III - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 
§ 1o O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou 
pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao 
ausente. 
§ 2o Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge 
poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em 
contrário a sentença de separação judicial. (BRASIL, 2002, p. única). 
 

Porém, segundo pesquisas, é um processo extremamente doloroso. Como 

ressalta Féres-Carneiro (1998, p. única), embora a separação possa ser, às vezes, a 

melhor solução para um casal cujos membros não se consideram capazes de 

continuar tentando ultrapassar suas dificuldades, ela é sempre vivenciada como um 

luto a ser processado. 

O divórcio provoca pesar, mudanças na família e a necessidade de novos 

papéis. Legaliza um estado de discórdia entre o casal, leva a uma liberação do estado 

de disputa e cria novas estruturas domésticas de convivência entre pais e filhos. Trata-

se de um marco legal que provoca em todos os familiares, principalmente em pais e 

filhos, angústias e incertezas que ameaçam a estabilidade pessoal e causam 

inúmeras mudanças na dinâmica do cotidiano familiar. 

Rodrigo da Cunha Pereira, coloca sabiamente que um divórcio, representa os 

restos do amor que batem à porta do judiciário. 

Tanto no âmbito clínico quanto no forense, estudos demonstram que os 

conflitos vividos pelos pais antes e durante o processo de separação causam 

problemas de ajustamento dos filhos, sendo que o relacionamento dos pais no período 

pós-divórcio constitui o fator mais crítico no funcionamento da família. (EMERY, 1994, 

KASLOW; SCHWARTZ,1995, PECK; MANOCHERIAN, 1995, apud, SCHABBEL, 

2005, p. única). 

A separação de um casal, quando mal conduzida, pode desagregar toda a 

família e extinguir relacionamentos futuros. A ajuda especializada de operadores 

jurídicos e não jurídicos não é apenas bem-vinda, mas crucial para a retomada do 

ciclo de crescimento das famílias. 

A partir daí o Direito assume um papel social que tem a cumprir, no qual o juiz 

deve participar, interpretando as leis, não somente segundo seu texto e suas palavras, 

mas consoante as necessidades sociais e as exigências da justiça e da equidade que 

constituem seu fim. 
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Maria Berenice Dias coloca que a finalidade da lei não é imobilizar a vida, 

cristalizá-la, mas permanecer em contato com ela, segui-la em sua evolução e a ela 

se adaptar.  É no direito das famílias que se sente o reflexo dos princípios que a 

Constituição Federal consagra como valores sociais fundamentais, e que não podem 

se distanciar da atual concepção da família. 

Nos dizeres da autora Maria Berenice dias: 

 

“Maria Berenice Dias coloca sabiamente que o juiz deve estar atento às 
transformações do mundo moderno, porque ao aplicar o direito, não se pode 
desconhecer os aspectos sociais, políticos, econômicos e éticos dos fatos 
que lhe são submetidos”. (DIAS, 2015, p. 12). 
 

Enxergar fatos que estão distantes dos olhos é manter a imagem da justiça 

cega. A autora Féres-Carneiro em sua obra explana que: 

 

“O divórcio é um processo longo e complexo e a legislação tem por finalidade 
organizar a sociedade e preservar as estruturas de convívio existentes”.  
(FERES-CARNEIRO, 1998, p. única). 

 
Por isso as leis são naturalmente conservadoras. 

O acesso ao sistema judiciário tem sido um grande complicador para a 

resolução de conflitos como o divórcio. Este acesso ao Poder Judiciário sempre foi 

um dilema a ser solucionado pela humanidade. Ao longo da história, observa-se que 

as estruturas dos Tribunais passaram a ter uma administração cada vez mais lenta e 

congestionada, seja, por um lado, pelo reconhecimento de um maior número de 

direitos, seja, de outro, pelo excesso de rigor, de formalismo e de recursos processuais 

gerando insatisfação e falta de confiança dos cidadãos quanto ao Poder Judiciário 

como instituição. (MORAES, 1991, p. 33). 

Por tudo que foi mencionado acima, e entendimento extraído do manual de 

mediação a proposta da mediação voltada para o lado da cooperação, em vez de 

valorizar o lado adversarial que é comum ao Direito, permite despertar nas pessoas 

que desfazem um vínculo conjugal o desejo real de assumir suas próprias vidas. A 

mediação fortalece a capacidade de diálogo a fim de se chegar a uma solução mais 

amena dos conflitos. A decisão de optar pela mediação, envolve eminentemente nova 

cultura e novas políticas institucionais: perceber que pode haver ganho com este 

método alternativo de resolução de conflito, trata-se de uma oportunidade de 

crescimento, amadurecimento, onde ganham os envolvidos, que constroem suas 
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próprias soluções satisfatórias; ganham as famílias, que estabilizam seus sistemas 

familiares; e ganham as empresas, que preservam seu maior patrimônio: o cliente. 
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2 CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

2.1 ORIGEM DO DIREITO DAS FAMÍLIAS 

 

Segundo professor Eduardo Leite, na ótica do Código Civil, Direito de Família: 

“É o conjunto de regras aplicáveis às relações entre pessoas ligadas pelo casamento, 

pelo parentesco, pela afinidade e pela adoção.” (2013, p. 22-23). 

É o conceito mais clássico de família que atende, naturalmente, a sistemática 

codificada de 1916. 

Na ótica da Constituição Federal de 1988, além da família constituída pelo 

casamento civil ou religioso (art. 226, §§1º e 2º), o constituinte de 1988 reconheceu 

as entidades familiares como as famílias monoparentais (art. 226, § 4º), todas 

passíveis da proteção estatal.  Hoje a noção de família alargou-se e tem dimensões 

mais amplas do que a prevista no sistema codificado de 1916. A família não mais se 

limita apenas ao casamento, mas também alcança pessoas unidas estavelmente (art. 

226, § 3º, da Constituição Federal de 1988) e a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes (art. 226, § 4º, da CF/1988). O Supremo ainda reconheceu 

a união estável de casais do mesmo sexo, ao julgar duas ações, Ação Direita de 

Inconstitucionalidade (ADI 4277) e a de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF 132). 

Ambas as decisões criaram precedente questionável na ordem jurídica 

nacional, pois podem ser modificadas a qualquer tempo, já que o Poder Judiciário não 

tem autonomia para legislar. Em razão do que foi dito, é importante destacar o 

conceito de Bevilaqua (com adaptações decorrentes da CF/88): 

 

“Direito de família é o complexo de normas que resultam a celebração do 
casamento (e da união estável) sua validade e os efeitos que (deles) 
resultam, as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal (e da 
união estável), as relações entre pais e filhos, o vínculo do parentesco (do 
companheirismo) e os instituto complementares da tutela e da curatela”. 
(1937, p. 09). 
 

As fontes do Direito de Família brasileiro são históricas e formais. No que 

tange o preceito histórico o direito de família se pauta no direito canônico e no direito 

português e no aspecto formal, pauta-se no Código Civil de 1916, na legislação 

ordinária e no Código Civil de 2002. 
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No Direito Canônico, a Igreja Católica sempre reivindicou a si o poder absoluto 

em matéria de direito matrimonial, hegemonia que foi quebrada com o movimento da 

Reforma Luterana (no século XVI). 

No Brasil a autoridade do Direito Canônico, através das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707) vigeu soberana até 1890, quando se 

instituiu o casamento civil em nosso país. Mas este poder continuou influente até a 

segunda metade do século XX, sendo que, em 1950, legislador brasileiro viu-se 

obrigado a promulgar nova lei (Lei 1.110, de 23.05.1950), que regulou o 

reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso. Ou seja, em plena 

República, os brasileiros continuavam casando tão somente no religioso, em 

manifesta desconsideração do casamento civil instituído logo após a Proclamação da 

República. 

No Direito de Família brasileiro as matérias que provêm do direito canônico 

dizem respeito a natureza contratual do casamento, a manifestação da vontade dos 

nubentes, a formalização do ato religioso pela autoridade competente, a ocorrência 

do debitum conjugale (débito conjugal), os impedimentos matrimoniais, o noivado, a 

indissolubilidade do vínculo matrimonial (até 1977), entre outros tópicos. 

O casamento religioso, como instituição divina, acompanhou a evolução da 

humanidade desde a queda do império romano (século IV D.C.) até a Reforma 

Luterana (século XVI), ou seja, por quase 12 (doze) séculos, o que nos autoriza 

afirmar que, de todos os institutos jurídicos, foi o que mais durou no tempo e no 

espaço. 

O Brasil como colônia de Portugal, sofreu grande influência dos costumes e 

princípios morais lusitanos. As Ordenações Filipinas nortearam a grande maioria dos 

institutos que regem a matéria familiar legislada no Brasil. 

 Eduardo Leite (2013, p. 26) coloca que herdamos do Direito Português a 

inflexibilidade das relações familiares e a forma quase patriarcal da família. Do Direito 

visigodo, de acordo com Santiago Dantas, vem o regime legal de bens que, desde 

cedo, foi a comunhão universal. Era o que o velho direito português chamava de 

“casamento por carta de metade”. 

Além destes princípios básicos, outros foram deixados pelo direito português: 

o instituto da outorga uxória está definido nas Ordenações com muito pátrio poder na 

sua mais primitiva estrutura patriarcal, os institutos da tutela e curatela, são alguns 

dos institutos legados pelo direito português ao direito de família brasileiro. 
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O Código Civil de 1916 tratou o Direito de Família em três grandes temas: o 

casamento, o parentesco, e os institutos de direito protetivo (tutela, curatela e 

ausência).  

Pontes de Miranda (1947, p. 20) afirmou que A grande maioria das regras do 

direito de família, é composta de normas cogentes. Só excepcionalmente, em matéria 

de regime de bens, o Código Civil deixa margem à autonomia da vontade. 

Como coloca Eduardo Leite, embora defasado em diversos aspectos, 

decorrentes da mudança dos padrões culturais, das posturas éticas e da escala de 

valores que norteiam a nova sociedade brasileira, o sistema codificado de 1916, até 

recentemente, atendeu as expectativas mais gerais que, legítima e justificadamente, 

sempre caracterizaram a maneira de ser do povo brasileiro. 

 

A legislação ordinária levou o legislador a promulgar alterações de diversos 
textos do direito codificado. 
O Código Civil de 2002 após recepcionou as mudanças que restringiram-se 
aos aspectos ligados à qualificação da família legítima, substituída por outras 
formas de conjugaligade, ao lado da família legítima, diferença de estatutos 
entre homem e a mulher, que sofria um tratamento de gêneros assimétrico, 
substituído no CC/1916 por igualdade de gêneros entre outras alterações 
importantes. 
Eduardo Leite sabiamente coloca, que os textos legislativos foram destruindo 
paulatinamente o nosso sistema civil e descaracterizando a identidade 
nacional. Houve um descompasso entre a produção legislativa e a efetiva 
inserção no sistema, gerando uma pluralidade de núcleos legislativos, 
contornada, em parte, pelo novo Código Civil. 
A linguagem que dominava o Código Civil de 1916 era a linguagem das 
normas com elementos definitórios plenos, sem espaço para um a atividade 
jurisdicional. Agora se valoriza os conceitos abertos, o que acaba por atribuir 
ao julgador uma grande função jurisdicional, pois ele começa a fazer parte da 
atividade legal na medida em que as expressões abertas permitem uma 
compreensão mais ampla e as matérias éticas se tornam mais valorizadas a 
medida que há a predominância do social sobre o individual. 
Em 1916, o destinatário da norma era o indivíduo, em 2002, o que se procura 
é uma individualização do caso concreto. (LEITE, 2013 p. 21-30). 
 

2.2 NOÇÃO DE FAMÍLIA 

 

Não existe dúvida de que a família, na história dos agrupamentos humanos é 

o que precede a todos os demais como fenômeno biológico e como fenômeno social. 

Cristiano Farias e Nelson Rosenvald (2016, cap. 1) colocam que é certo que 

o ser humano nasce inserto no seio familiar – estrutura básica social -, de onde se 

inicia a moldagem de suas potencialidades com o propósito da convivência em 

sociedade e da busca de sua realização pessoal. E complementam que 
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No âmbito familiar, vão se suceder os fatos elementares da vida do ser 
humano, desde o nascimento até a morte. No entanto, além de atividades de 
cunho natural, biológico, psicológico, filosófico..., também é a família o terreno 
fértil para fenômenos culturais, tais como as escolhas profissionais e afetivas, 
além da vivência dos problemas e sucessos. (FARIAS; ROSENVALD, 2016, 
p. 33). 
 

No mundo contemporâneo (pós-moderno), a família assume nova feição, 

perante a sociedade através de uma estrutura psíquica, pois segundo Rodrigo da 

Cunha Pereira o ser humano se estabelece como sujeito e aí, passa a desenvolver 

relações na polis”. 

Segundo a antropóloga Cynthia A. Sarti (2000, p. 40, apud, FARIAS; 

ROSENVALD, 2016, p. 33), “a família vai ser a concretização de uma forma de viver 

os fatos básicos da vida”. 

Ainda nos dizeres de Farias e Rosenvald: 

 

O fenômeno familiar não atinge uma totalidade homogênea, mas um universo 
de relações diferenciadas, que atingem cada uma das partes nela inseridas 
de um modo diferenciado, necessitando, de um enfoque multidisciplinar para 
a sua compreensão global. (2016, p. 27). 
 

Do contrário, é possível que se enxergue menos do que a ponta do iceberg, 

ou seja, não se terá a menor noção de todo o contexto do problema que envolve as 

partes. 
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3 RELAÇÕES FAMILIARES E SEPARAÇÃO CONJUGAL 

 

O surgimento da relação familiar e separação conjugal no entendimento dos 

autores, Colacique, Jablonski e Féres-Carneiro foi: 

 

Apenas no final da década de 1980 têm-se referências sobre pesquisas 
clínicas realizadas com crianças e adolescentes que passaram pela crise de 
divórcio dos pais, evidenciando suas devastadoras e prolongadas 
consequências. (1994, p. única). 
 

Quando há separação, a criança ou adolescente enfrenta o medo e as 

consequências negativas de um lar desfeito.  No mesmo sentido, complementa 

Kaslow (1998, p. 14 apud SCHABBEL, 2005, p. única): “Segundo estudos, apenas 

30% dos pais divorciados conseguem separar as funções conjugais das funções de 

criação dos filhos”. 

Em contribuição ao tema, a autora Corina Schabbel referenciando outros 

doutrinadores expõe: 

 

Os conflitos de longa duração entre os cônjuges provocam problemas de 
ajustamento tanto em crianças como em adolescentes, destacando-se: 
agressividade, isolamento, ansiedade generalizada e depressão 
(CUMMINGS 1987; DAVIS e colaboradores, 1998). 
[...] 
Os filhos precisam consideravelmente dos pais durante o processo de 
separação, e é exatamente neste período que tanto o pai quanto a mãe estão 
mais vulneráveis e frágeis, uma vez que há uma perda a ser elaborada e 
inúmeros sentimentos não são compreendidos, além de aspectos práticos a 
ser resolvidos. Esse ponto pode ser ilustrado pelos casais que chegam às 
Varas da Família para homologar sua separação, seja por consenso ou para 
discussão em ação litigiosa, e apresentam um sentimento de perda ao 
falharem no casamento, sentindo-se profundamente fracassados (CEZAR-
FERREIRA, 1995). (2005, p. única). 

 
Flandrin (1981, apud. Féres-Carneiro, 1998, p. única) ressalta que o amor 

esteve presente na literatura ocidental pelo menos desde o século XII, mas este amor, 

salvo raras exceções, não é um amor conjugal. O casamento tinha por função em 

todos os níveis da sociedade - ligar duas famílias, e permitir que elas se perpetuem, 

muito mais do que satisfazer o amor de duas pessoas. O amor-paixão era 

essencialmente extraconjugal.  

Mas a partir do século XVIII um novo ideal de casamento vai-se constituindo 

aos poucos no Ocidente, em que se impõe aos cônjuges que se amem ou que 

pareçam se amar, e que tenham expectativas a respeito do amor. Hoje o amor faz 
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parte relação conjugal. O casamento na maioria dos casos está pautado em 

sentimento.  A sociedade contemporânea não aceita mais que alguém possa se casar 

sem desejo e sem amor. 

Singly (1993, apud. Féres-Carneiro, 1998, p. única), ao ressaltar as 

características individualistas da família e do casal contemporâneos, enfatiza a 

importância da qualidade das relações estabelecidas entre os seus membros. A 

relação conjugal vai se manter enquanto for prazerosa e "útil" para os cônjuges.  

Singly (1993, apud. Féres-Carneiro, 1998, p. única) afirma que numa 

sociedade onde o valor de referência é derivado do "eu", a família é importante, na 

medida em que ajuda cada um a constituir-se como indivíduo autônomo. Essa função 

da família põe em evidência suas contradições internas: ao mesmo tempo em que os 

laços de dependência são necessários, eles são negados. No laço conjugal, assim 

como na família, a necessidade de interdependência e a negação desta necessidade 

criam tensões internas. É preciso ser "um" em sendo "dois". 

No casamento contemporâneo, os ideais do amor romântico tendem a se 

fragmentar, sobretudo pela pressão da emancipação da mulher e da autonomia 

feminina. As categorias de "para sempre e único" do amor romântico, não prevalecem 

na conjugalidade contemporânea. 

 Giddens (1992, apud. Féres-Carneiro, 1998, p. única) denomina de "amor 

confluente" aquele que presume uma igualdade no dar e receber afeto e se 

desenvolve a partir da intimidade. Ele conceitua o laço conjugal como "relacionamento 

puro” tendo em vista que este só se mantém se for capaz de proporcionar satisfações 

a ambos os parceiros.  

Simmel (1971, apud. Féres-Carneiro, 1998, p. única) vai apontar para as 

sérias consequências que o ideal contemporâneo de casamento, onde se deseja o 

outro por inteiro e pretende-se penetrar em sua intimidade por completo, pode trazer 

complicações ao relacionamento, pois os indivíduos têm que funcionar como 

reservatórios inesgotáveis de conteúdos psicológicos latentes e a satisfação da 

entrega total pode produzir uma sensação de esvaziamento.  

Na sociedade contemporânea os indivíduos se divorciam não porque o 

casamento não é importante, mas porque sua importância é tão grande que os 

cônjuges não aceitam que ele não corresponda às suas expectativas. Assim, é 

justamente a dificuldade desta exigência que o divórcio reflete e, quase sempre, os 

divorciados buscam o re-casamento, pois o objetivo não é livrar-se deste tipo de 
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relação e sim buscar uma relação sadia, capaz de atender a todos os seus anseios 

individuais. (FÉRES-CARNEIRO.1998 p. única). 

 

3.1 DIVÓRCIO 

 

Como falar de divórcio sem mencionar o casamento, que é de onde tudo se 

origina. Abordar as definições e o vínculo jurídico entre os envolvidos é de extrema 

importância para entender a transição de casamento ao divórcio. A reflexão se inicia 

com as colocações das inúmeras definições de casamento. Eduardo Leite coloca que 

do Direito Romano decorrem duas definições clássicas, a de Modestino “As núpcias 

são a união do marido e da mulher em consórcio para toda vida pelo direito humano 

e pelo direito divino - Digesto, 23, II, fr.I) e a de Justiniano (As núpcias ou o matrimônio 

são a união do homem e da mulher , a qual (união) mantém um hábito indivisível de 

vida).” (LEITE, 2013, p. 47). 

 Eduardo Leite define como sendo “definições metajurídicas que 

confundem elementos jurídicos com considerações alheias ao mundo do direito” 

(2013, p. 47). Assim, o autor conceitua o casamento como “o vínculo jurídico entre o 

homem e a mulher que se unem material e espiritualmente para constituírem família 

e estes sim são os elementos básicos e fundamentais e lapidares do casamento” 

(LEITE, 2013, p. 47). 

 Por isto o autor julga a proposta de Borda mais adequada (É a união do 

homem e da mulher para o estabelecimento de uma plena comunidade de vida). 

A natureza jurídica está pautada no casamento como um contrato especial.  

Contrato por advir do direito canônico que encarava o esta relação não só como 

sacramento, mas também como contrato natural decorrente da natureza humana.  Se 

o conceito for atribuído ao vocábulo, o contrato é formado pelo consentimento de duas 

pessoas (formação por manifestação de livre e espontânea vontade). 

 Orlando Gomes (2002, p. 44-45) conceitua como contrato especial, pois a ele 

não se aplicam as disposições legais dos negócios de direito patrimonial ou contrato 

de direito de família, como conceitua Silvio Rodrigues (2004, p. 27), que explicita que 

só o acordo de vontades não é suficiente para inseri-lo no mundo jurídico e, segundo 

a teoria francesa anticontratualista, o casamento seria uma instituição, vez que o 

casamento se define num estatuto imperativo pré-organizado, aderido pelos nubentes.  
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 Podemos dizer que o casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a 

mulher que se unem material e espiritualmente para constituírem uma família. A 

natureza jurídica do casamento está pautada em diversas teorias que procuram 

estabelecer o casamento como contrato, contrato especial, instituição, mas a doutrina 

dominante encara o casamento como instituto de natureza híbrida como contrato mais 

instituição. 

O casamento é considerado um ato pessoal, pois depende da liberdade de 

escolha e manifestação de vontade dos nubentes, é um ato solene, porque exige a 

observância da lei e que se enquadra como um ato civil, já que está pautado na CF/88 

que determina como família, que é a base da sociedade. (Art. 226, § 1º, da CF/88).  

Vejamos o dispositivo legal: “Art. 226 - A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil e gratuito a celebração” 

(BRASIL, 1988, p. única). 

Não se admite termo ou condição, é uma instituição de ordem pública e 

estabelece comunhão de vida, pois os nubentes comungas o mesmo ideais. 

Sendo assim a finalidade do casamento está em usufruir de uma vida em 

comum, com amor, companheirismo, pautados em princípios como a Liberdade de 

união, a monogamia, já que quem casa uma vez está proibido de contrair novas 

núpcias (art. 1521, VI) e tudo isso em prol da comunhão de vidas. No entanto há um 

aumento das expectativas, uma extrema idealização do outro e super exigência 

consigo mesmo, provocando tensão e conflito na relação conjugal, podendo levar à 

separação. 

O divórcio dissolve o vínculo conjugal (Código Civil 1.571, § 1º). Com o 

advento da EC 66/10, esta é a única forma de dissolver o casamento, quer seja de 

forma consensual, quer seja por meio de ação litigiosa.  E, se os cônjuges não tiverem 

pontos de discordância, nem filhos menores, essa dissolução pode ocorrer sem a 

intervenção judicial, perante um tabelião (Código de Processo Civil 1.124-A). 

O divórcio pode ser requerido a qualquer tempo, até no mesmo dia ou no dia 

seguinte ao casamento. O instituto está regulado no Código Civil. A anulação do 

casamento está regulamentada em 17 artigos, sete parágrafos e 21 incisos, o divórcio 

direto não dispõe sequer um dispositivo próprio. Está previsto em um parágrafo do 

artigo que regulamenta a conversão de separação em divórcio (Código Civil 1.580 § 

2º). Fora disso há somente a identificação dos legitimados para propor a demanda 

(Código Civil 1582) e a dispensa da partilha de bens para a sua decretação (Código 
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Civil 1.581.  O divórcio é uma das causas de término da sociedade conjugal (Código 

Civil 1571 IV), além de ter o condão de dissolver o casamento (Código Civil 1.571 § 

1º). Com o divórcio há alteração do estado civil dos cônjuges, que de casados passam  

a divorciados. A morte de um dos ex-cônjuges não altera o estado civil do 

sobrevivente, que continua sendo divorciado, não adquirindo a condição de viúvo. 

Em face da alteração assegurada aos filhos no momento da separação dos 

pais (Código Civil 1.583 a 1.590), a lei promulga que em nada se altera a 

responsabilidade dos pais para com seus filhos, advindos seja do divórcio, como de 

um novo casamento, os direito e deveres dos pais com relação aos filhos em 

decorrência do divórcio ou do novo casamento se mantém (Código Civil 1.579). A 

obrigação alimentar decorre tanto dos laços de parentesco como do poder familiar, 

não sofrendo modificação com a mudança do estado civil do devedor. No entanto, 

está se consolidando corrente jurisprudencial no sentido de permitir a revisão do valor 

dos alimentos quando o alimentante estabelece novo vínculo afetivo, ou ocorre o 

nascimento de outros filhos. 

Este processo envolve mudanças múltiplas, por este motivo há necessidade 

de se promover a saúde dos membros da família envolvidos. Assim, é preciso dar 

condições para que este evento possa ser utilizado como ferramenta de solução para 

os conflitos familiares através do conhecimento e compreensão da experiência vivida, 

a fim de obter subsídios que ofereçam suporte aos envolvidos no processo, no sentido 

de elaborar suas decisões, ações e reações de forma positiva e satisfatória. 

Pesquisas recentes inserem o divórcio num contexto de crise transicional que 

determina uma interrupção das tarefas de desenvolvimento individual e familiar, em 

prol da negociação de ajustes à nova situação. Cria um estado de desestabilização 

por um período de um a três anos, em geral, até que tenham ocorrido as adequações 

necessárias (FERES-CARNEIRO, 1998 p. única). 

O divórcio tem crescido muito nos últimos anos, como mostram os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que registraram, no Brasil, 341,1 

mil divórcios em 2014. Comparado com os 130,5 mil registros em 2004, houve um 

salto de 161,4% em dez anos (EM DEZ ANOS..., 2015, p. única). 

Posto isso, evidencia-se a importância de intervenções positivas que, em sua 

maioria, incluem mudanças cognitivas, comportamentais e afetivas, frequentemente 

nas motivações das pessoas. Sendo assim, os valores humanos estando associados 

ao desenvolvimento positivo dos indivíduos serão encarados como variáveis 
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explicadoras e promotoras de respostas que facilitem a adaptação ao divórcio 

(GODOY & OLIVEIRA MONTEIRO, 2015, apud, COUTO, 2017, p. 16). 

O juiz tem um papel fundamental na propositura da moral e ética nestas 

relações familiares. 

Segundo Maria Berenice Dias (2007, p. 110) em nome da moral e dos bons 

costumes, a história do direito das famílias é uma história de exclusões, e, como diz 

Rodrigo da Cunha Pereira, em nome dessa moral, muita injustiça já se fez. Não é 

necessário voltar no tempo para constatar que nem sempre a legislação esteve atenta 

a dignidade da pessoa humana. A jurisprudência igualmente não se preocupa em 

punir quem vive de maneira diversa do que prega a moral conservadora da sociedade. 

Buscando preservar a concepção de família afinada com o conceito de casamento, a 

tendência é rejeitar efeitos às famílias paralelas, ainda nos dias de hoje. 
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4 O ACESSO AO JUDICIÁRIO E O ALCANCE DA JUSTIÇA  

 

No Brasil foram apontados quatro obstáculos que afogam o sistema judiciário, 

Cappelletti e Garth (1988, apud. GULIN, 2016, p. 11). Dentre os inúmeros fatores que 

restringem o acesso à justiça é possível citar: a morosidade da decisão judicial 

(obstáculo temporal). O alto custo da prestação jurisdicional (obstáculo de natureza 

financeira), obstáculos que podem ser detectados nas barreiras culturais e 

psicológicas, pois é fato que as pessoas que possuem maior grau de instrução são as 

que aciona o Estado. Ao passo que as pessoas mais pobres se sentem intimidadas 

pelos ambientes sempre formais do poder Judiciário. Neste sentido Cappelleti e Garth 

(1988, apud. GULIN, 2016, p. 11) explicam que esta realidade indica fatores políticos, 

sociais, culturais e econômicos que refletem, direta e indiretamente, na aplicação 

direito, influenciando na formação e manutenção de um quadro de diferenças e 

exclusões. Esses problemas de justificam, segundo estudo, pela má administração, 

falta de estrutura física, tecnológica e pessoal, também pela complexidade sistemática 

que burocratiza toda esta relação. Obstáculos psicológicos e culturais: quando as 

pessoas, constroem uma barreira psicológica ao cogitar a utilização do sistema 

judiciário para defesa de seus direitos. Muitas vezes a formalidade que se encontra 

entre serventuários da justiça, advogados ou até mesmo nos magistrados, gera 

desconfiança e receio afastando quem necessita deste serviço. Obstáculos 

institucionais: a desistência em procurar seus direitos aqui se refere à diferença do 

valor da causa pretendente ao custo e morosidade do processo. 

A dificuldade de acesso ao judiciário se pauta em diversas barreiras, a 

descrença da população com relação ao alcance dos seus direitos pela intervenção 

estatal decorre também da formalidade dos procedimentos como foi citado acima, hoje 

os magistrados estão viciados juridicamente e muitas vezes menosprezam o aspecto 

ético e social que deveriam guiar uma demanda judicial. 

Neste aspecto, Castelar Pinheiro (2003, apud, GULIN, 2016, p. 12) fez uma 

pesquisa com magistrados e constatou que a morosidade e o custo são pioneiros na 

questão de dificuldade de acesso ao judiciário, em seguida a falta de previsibilidade 

das decisões judiciais. Para estes argumentos justificam-se com as longas etapas de 

atividades administrativas, como a lentidão de notificação das partes e falta de 

atualização nas práticas administrativas como fator colaborativo nesta mora 

processual. No que tange à falta de previsibilidade das decisões, os magistrados 
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alegam como principal causa, falhas na legislação estendendo a possibilidade de 

entendimento diversificado. A imparcialidade registrou-se como principal qualidade no 

Judiciário.  

Ressalte-se que de acordo com o tamanho do bem jurídico violado, quase 

sempre o ofendido acaba renunciando ao próprio direito por saber que a morosidade 

do Judiciário lhe trará mais prejuízo do que benefício. 

Em geral, é a camada menos favorecida da população quem sofre com as 

consequências mais desastrosas da dificuldade do acesso à Justiça. A falta de acesso 

ao Judiciário constitui um dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira 

moderna. 

Algo em torno de 80% da nossa população é considerada carente, na acepção 

social e jurídica do termo, já que não pode pagar as despesas processuais sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. E mesmo aqueles que reúnem condições 

para tais gastos, são afastados do Judiciário por variados motivos, dentre eles o longo 

tempo para solução da demanda. 

Rui Barbosa discursando para seus afilhados, os bacharelandos de 1920 da 

Faculdade de São Paulo, advertia: 

 

Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. 
Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das partes, e, 
assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os juízes tardinheiros são 
culpados, que a lassidão comum vai tolerando. Mas sua culpa tresdobra com 
a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o 
delinqüente poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente. (1920, 
p. 04 - sic). 
 

A tempestividade compreendida como utilidade da prestação jurisdicional 

para aquele que quis ver o seu direito salvaguardado, preocupa os estudiosos de todo 

o mundo, pois quais buscam instrumentos novos para o combate da lentidão judiciária. 

As mudanças estão tomando corpo e tentando reestruturar o sistema 

processual brasileiro. 

Ainda nos dizeres de Barbosa: 

 

É fundamental abrir o Poder Judiciário ao cidadão.  Todos devem ter a 
proteção do juiz, guardião dos direitos fundamentais e dos direitos sociais do 
cidadão. Garantia maior da cidadania, um dos fundamentos do Estado 
democrático (artigo 1o, inciso II, da Constituição Federal), é o acesso pleno 
ao Judiciário – por sua vez um dos mais importantes direitos fundamentais 
elencados na Constituição (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV)”. (1997 p. 675). 
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É importante destacar que o Brasil, infelizmente, é um dos primeiros 

colocados na pesquisa do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 

desigualdade social no mundo. Em nosso país, 5% dos mais ricos detém 37% do PIB 

e 10% dos mais ricos detém 56% do PIB (produto interno bruto). (PISKE, 2012, p. 04). 

Segundo pesquisa, o acesso à justiça ultrapassa a simples esfera da 

possibilidade que tem o povo de usufruir dos serviços do Poder Judiciário, assim o 

estudo coloca que  não se deve utilizar a expressão acesso à justiça como sinônimo 

de acesso ao Poder Judiciário, pois o acesso ao Judiciário abrange a reunião das 

condições para ajuizar uma ação envolvendo aspectos atinentes a recolhimento de 

custas processuais, contratação de advogado, etc., Então, acesso à justiça vai mais 

além, é a certeza do processo justo que passa necessariamente pelo juiz 

independente, imparcial e que não subverte a ordem legal, significa: sobretudo um 

compromisso de superar os obstáculos que impedem ou dificultam que grande parcela 

da população tenha acesso a uma ordem jurídica justa , bem como que desfrutem de 

assistência jurídica plena e integral. 

 Segundo Pereira, (2005, p.12) O acesso à justiça é um direito elementar do 

cidadão, pelo qual ocorre a materialização da cidadania e a efetivação da dignidade 

da pessoa humana. Mediante o exercício dos direitos humanos e sociais torna 

possível o Estado democrático de direito.  

E como não falar do acesso à justiça sem refletirmos acerca do papel do juiz 

na sociedade brasileira.  

O autor Fabio Konder Comparato expõe o papel do juiz na efetivação dos 

direitos humanos: 

 

 Que os juízes não podem ignorar que todas as normas relativas a direitos 
humanos, inclusive as normas de princípio, são de aplicação direta e 
imediata, nos precisos termos do disposto no art. 5º , § 1º, da Constituição 
Federal. Por conseguinte, quando estiver convencido de que um princípio 
constitucional incide sobre a matéria trazida ao seu julgamento, o juiz deve 
aplicá-lo, sem necessidade de pedido da parte.   Ao verificar que a aplicação 
de determinada regra legal ao caso submetido a julgamento acarreta clara 
violação de um princípio fundamental de direitos humanos, muito embora a 
regra não seja inconstitucional em tese, o juiz deve afastar a aplicação da lei 
na hipótese, tendo em vista a supremacia dos princípios sobre as regras, o 
que acarreta a necessidade lógica de se interpretarem estas em função da 
norma de princípio.  
 Na eventual colisão entre dois princípios para a solução da lide, o juiz deve 
preferir aquele cuja aplicação ao caso representa maior respeito à dignidade 
humana. (2001, p. 14). 
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No exercício da função jurisdicional, os magistrados, como todos os demais 

agentes públicos, devem orientar-se pelos objetivos supremos de nossa organização 

política, expressos no art. 3º da Constituição Federal, os quais expressam os grandes 

valores de liberdade, igualdade e solidariedade, em função dos quais constituiu-se, 

progressivamente, o sistema de direitos humanos. 

 As normas jurídicas que contêm padrões ou termos de sentido valorativo, 

abrem ao magistrado a possibilidade de adequar tecnicamente as suas decisões a 

esses objetivos fundamentais do Estado brasileiro, submetendo as leis ao espírito da 

Constituição, bem como os interesses próprios de cada classe ou grupo social à 

supremacia do bem comum.  

O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão político, 

recusar-se a apreciar eticamente as lides submetidas ao seu julgamento. A finalidade 

última do ato de julgar consiste em fazer justiça, não em aplicar cegamente as normas 

do direito positivo. Ora, a justiça, como advertiu a sabedoria clássica, consiste em dar 

a cada um o que é seu. O que pertence essencialmente a cada indivíduo, pela sua 

própria natureza, é a dignidade de pessoa humana, supremo valor ético. Uma decisão 

judicial que negue, no caso concreto, a dignidade humana é imoral e, portanto, 

juridicamente insustentável. 

 

4.1 VALORIZAÇÃO DA CULTURA DO LITIGIO 

 

O brasileiro tem uma tendência a valorizar a cultura do litígio, o acesso ao 

judiciário é difícil, porém quando este ou aquele consegue este acesso, há uma 

tendência a judicialização ou jurisdicização de toda e qualquer relação viciada, que 

desagua no cenário atual, de mais de 17 milhões de causas ingressam nos juízos 

brasileiros anualmente. Porém, além do acesso, há necessidade de saída da justiça. 

O índice de congestionamento dos tribunais é alarmante e a cada ano 

aproximadamente quatro milhões de causas se acumulam sem chegarem ao 

julgamento. 

É imprescindível, para todos que se proponham novas ferramentas, técnicas 

e o desenvolvimento de conceitos mais amplos do que os conceitos técnico-jurídicos.  

Neste sentido Bacelar expõe: 
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A mediação se apresenta neste cenário como uma ferramenta que visa 
valorizar laços fundamentais de relacionamento, incentivar o respeito à 
vontade dos interessados, ressaltando os pontos positivos de cada um dos 
envolvidos na solução da lide, para ao final extrair, como consequência 
natural do processo, os verdadeiros interesses em conflito. (2012, p. 22). 
 

Portanto, conclui-se que para melhor resolver conflitos, é preciso conhecer a 

teoria da negociação, a própria teoria do conflito e sua escalada (espiral do conflito), 

a teoria da mediação.  
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5 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

5.1 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES 

 

A mediação é um mecanismo de solução de conflitos, no qual um terceiro 

imparcial e com capacitação adequada facilita a comunicação entre as partes, sem 

propor ou sugerir quanto ao mérito, possibilitando o diálogo participativo, efetivo e 

pacífico, permitindo-se a construção de uma solução satisfatória pelas próprias partes. 

A mediação possibilita, por meio de técnicas próprias, utilizadas pelo mediador, a 

identificação do conflito real vivenciado, suas possíveis soluções. 

Os princípios da mediação de conflitos apresentam variações, mas alguns 

possuem um consenso entre os estudiosos: liberdade das partes, não 

competitividade, poder de decisão das partes, participação de terceiro imparcial, 

competência do mediador, informalidade do processo, confidencialidade e sigilo no 

processo. 

Durante o processo de mediação o respeito aos princípios é fundamental para 

a condução adequada e eficaz. As pessoas devem ser livres para escolher o processo 

de mediação e possuir o poder de decisão durante o processo. Para que o mediador 

facilite o diálogo é indispensável que ele seja imparcial e capacitado, devendo ser 

escolhido ou aceito pelas partes, permitindo que o processo seja conduzido com 

informalidade, sigilo e confidencialidade. 

A mediação objetiva, por suas características, além da solução de conflitos, a 

manutenção e o restabelecimento de vínculos e a pacificação das relações individuais 

e coletivas. Conforme esse raciocínio, explica posições que entram em oposição aos 

desejos do outro, que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser 

explícita ou oculta atrás de uma posição ou discurso encobridor”. Na mediação, os 

conflitos passam por um processo que vai além da sua resolução e que promove a 

pacificação das relações sociais. 

Para que essa pacificação seja facilitada, o mediador deve buscar a 

cooperação entre os envolvidos, transmitindo a segurança e tranquilidade aos 

mediados para que consigam sair do confronto, e pacientemente conduzi-las a uma 

postura de cooperação, onde a raiva, o ódio, a inveja, o ciúme e todos os sentimentos 

que encobrem a realidade, sejam minimizados (SALES; CHAVES. 2014 p. 261). 
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Para Santos (1988, p. 21, apud, SALES; CHAVES, 2014, p. 264): “A estrutura 

da mediação é a topografia de um espaço de mútua cedência e de ganho recíproco”. 

Enquanto as partes estão firmes em suas posições de confronto, não existe 

margem para acordos sensatos, apenas ocorre a discussão ineficaz do querer de 

cada parte, o que gera riscos para os relacionamentos (FISHER; URY; PATTON, 

2005, p. 21-32, , apud, SALES; CHAVES, 2014, p. 264), ao permanecer na posição 

trabalha- se o conflito na sua superficialidade e muitas vezes o que é resolvido é o 

conflito aparente, não gerando o real ganho recíproco, deixando passar uma 

oportunidade, em alguns casos única, de pacificar o conflito real. 

A atenção que o mediador necessita durante o processo de mediação se dá 

assim, especialmente, em função da complexidade nos conflitos humanos. Muitas 

vezes, os conflitos falados, expostos não são os conflitos que causam efetivamente a 

dor e a infelicidade. É comum a expressão dos conflitos aparentes, mas que não 

refletem o que verdadeiramente está causando angústia, insatisfação, intranquilidade 

ou outro sentimento que provoque mal-estar. Caso não haja um aprofundamento da 

discussão (especialmente em casos de relação continuada ou com sentimentos 

afetivos envolvidos) e não se consiga chegar ao conflito real, corre o risco de ser 

agravado e não solucionado. Pela complexidade do conflito, a mediação exige a 

exploração do problema e o aprofundamento sobre suas causas. 

Para que ocorra esse diálogo, participativo e verdadeiro, é necessário que o 

mediador auxilie os mediados a chegarem à raiz do conflito. 

Warat (2001, p. 32, apud, SALES; CHAVES, 2014, p. 264) fala de mediação 

como um instituto que vai até o fundo de nossos mal-estares, encontrando assim a 

raiz geradora de um permanente estado de conflito conosco e com os outros de nosso 

convívio, proporcionando um reencontro que transforma. 

Warat (2001, p. 89, apud, SALES; CHAVES, 2014, p. 264) completa dizendo 

que a mediação trabalha fundamentalmente os não ditos do sentido, pois são eles que 

revelam os detalhes do conflito. Esses detalhes devem ser percebidos pelo mediador 

e explorados para possibilitar o aprofundamento, facilitando para que os mediados 

saiam das posições, para os reais interesses e valores. Esse caminho que os 

mediados devem percorrer para a compreensão e pacificação do conflito será efetivo, 

se facilitado por mediadores competentes, éticos e vocacionados (CIPRIANO 

CHAVES. 2014 p. 259). 
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 Existe um momento muito importante para o sucesso de uma mediação que 

é o momento prévio à mediação. 

Esse momento é utilizado para mitigar o caráter adversarial  tão comum entre  

as partes, por isto é fundamento explicar a responsabilidade das partes pelo processo 

de mediação e que o mediador não decide, não sugere soluções e não oferece 

assessoramento legal; esclarecer sobre o trabalho cooperativo entre as partes, a 

necessidade do respeito mútuo e a exigência da escuta atenta ao que cada um deseja; 

esclarecer sobre o processo de mediação, sobre a função do mediador e sobre suas 

peculiaridades. 

Informar sobre as sessões de diálogo em separado das partes com o 

mediador é uma ferramenta importantíssima para o andamento da mediação, caso a 

questão envolva sentimentos ainda não trabalhados e que necessita de 

amadurecimento. Esses momentos podem ser sugeridos pelo mediador quando ele 

sente que uma das partes não deseja falar sobre determinados assuntos na presença 

da outra pessoa. Assim, com a concordância de ambas as partes o mediador que abre 

as portas para conhecer e reconhecer o que realmente interessa e daí chegar a 

acordos que sejam por eles respeitados. 

O mediador se utiliza de perguntas abertas, evitando o pré-julgamento e a 

parcialidade. As perguntas abertas não induzem e nem direcionam, mas estimulam 

os mediados a uma introspecção, na busca por respostas. 

Ressaltar que o mediador não é juiz, nem tampouco negociador que toma 

parte na negociação, com interesse direto no resultado e nem é um árbitro que emite 

um laudo ou decide é importante para se estabelecer um diálogo produtivo e para 

obter a confiança de ambas as partes a fim de mostrar a imparcialidade. O mediador 

deve estar preocupado especialmente com o relacionamento entre as partes e em 

fazer com que elas descubram os seus reais interesses. Ele é um terceiro que facilita 

sem decidir, pois ninguém sabe mais do que elas próprias para decidir sobre si 

mesmas. 

O perfil do mediador, por sua vez, faz referência às características intrínsecas 

como a aptidão para auxiliar e estimular a cooperação e o ganha- ganha, a facilidade 

de ouvir, realizar a escuta ativa e facilitar o diálogo, aberto para a interdisciplinaridade, 

humilde para não intervir ou decidir, criativo para auxiliar as pessoas no encontro dos 

pontos convergentes na condução de uma solução satisfatória. 
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Warat (2001, p. 25, apud, SALES; CHAVES, 2014, p. única) discorre sobre “o 

momento certo” que em grego quer dizer, kairos, um acontecimento único onde a vida 

e a oportunidade encontram-se e produzem um acontecimento único, é o modo de 

encontrar- se consigo mesmo. A mediação é esse momento onde é oportunizado aos 

mediados um encontro, consigo mesmo e com o outro que, se aproveitado da melhor 

maneira, transforma as pessoas. 

A implementação da mediação e dos outros meios consensuais junto ao 

Poder Judiciário requer uma atenção ainda maior, pois eles se apresentam com uma 

lógica diversa do tradicional processo judicial. Enquanto a atuação tradicional junto ao 

Poder Judiciário ressalta o formalismo, a excessiva normatividade, o caráter 

adversarial do litígio, o perde ganha, o pouco diálogo, o poder de decisão do juiz a 

atuação requerida na prática dos meios consensuais ressalta o diálogo, a cooperação, 

o ganha-ganha, a escuta-ativa, a empatia a convergência, a interdisciplinaridade. 

Resumir é importante para organizar as ideias em cada fase da mediação. O 

mediador deve procurar resumir o que foi dito pelas partes, utilizando-se de palavras 

ditas e especialmente as repetidas pelas partes. 

 

5.2 A MEDIAÇÃO E O PROCESSO JUDICIAL 

 

Segundo entendimento de Luiz Felipe Salomão em sua obra do roteiro dos 

juizados especiais civil, afirma que não podemos negar que está ocorrendo uma 

revolução na forma de fazer justiça, com a reengenharia do processo para 

modificação estrutura e funcional do Judiciário. 

A Justiça está a serviço da sociedade e exerce a função de instrumento de 

pacificação social e, portanto, precisa comungar das ideias que modificam a 

civilização. Estas ideias é a simplificação da linguagem jurídica como instrumento 

fundamental para se fazer Justiça, de forma a oportunizar o acesso à Justiça e 

contribuir para a compreensão do funcionamento e da atuação do poder Judiciário é 

um dos primeiros passos na direção da democratização da Justiça.  

É certo que a prestação jurisdicional não pode deixar de transitar por um 

processo, previamente regrado, no qual os interessados possam ser ouvidos, pois 

trata-se de elemento essencial para a legitimação da atividade do juiz. Mas, este 

processo deve ser caminho de realização da Justiça desejada pelos cidadãos. Desta 
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forma, os Juízes estão despertando para deixar de lado a cultura de suas sentenças 

para exercitar um diálogo compreensível que aproxime a Justiça de todos. 

Assim, percebe-se que a necessidade de adaptar o Poder Judiciário às 

múltiplas demandas do mundo moderno, de definir suas reais funções, sua exata 

dimensão dentro do Estado Constitucional e Democrático de Direito, a incessante 

busca de um modelo de Judiciário que cumpra seus variados papéis de modo a 

atender às expectativas dos seus usuários, tudo isso, tem contribuído para a reforma 

judiciária.  

 

Segundo a professora Deborah Rhode, a maioria dos estudos existentes 
indica que a satisfação dos usuários com o devido processo legal depende 
fortemente da percepção de que o procedimento foi justo. Outra importante 
conclusão foi no sentido de que alguma participação do jurisdicionado na 
seleção dos processos a serem utilizados para dirimir suas questões aumenta 
significativamente essa percepção de justiça. Da mesma forma, a 
incorporação pelo Estado de mecanismos independentes e paralelos de 
resolução de disputas aumenta a percepção de confiabilidade (accountability) 
no sistema. (BRASIL, 2016, p. 28). 
 

O Poder Judiciário caminha, atualmente, ao encontro de formas alternativas 

de resolução das demandas, por meio de instrumentos de ação social participativa. E 

dentro desse raciocínio, insere-se toda filosofia daqueles que estão empenhados em 

mudanças razoáveis e factíveis para que outras perspectivas se abram para o povo 

em geral, graças à facilitação do acesso à Justiça, com a utilização de meios 

alternativos como, a conciliação, a mediação e a arbitragem, com todos os 

desdobramentos deles derivados. 

Verifica-se que a Constituição Federal brasileira, no artigo 5
o
, inciso XXXV, ao 

dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de 

direito” (BRASIL, 1988, p. única), não pretendeu limitar à forma de soluções de 

conflitos, mas, possibilitar a composição dos litígios de um modo geral, mesmo que 

fora de seu âmbito.   

Com efeito, está surgindo, atualmente, um modo novo de pensar a Justiça, 

não mais problema do Estado, mas também da sociedade, que é chamada a contribuir 

para o exercício da jurisdição através da atuação de voluntários como conciliadores, 

mediadores e facilitadores. 

Por outro lado, exige-se dos operadores do direito que saiam de seus 

gabinetes e procurem, em outras instituições e segmentos sociais, respostas 

adequadas para os problemas jurídicos, muitos deles associados a questões sociais.  
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A relação entre a mediação e o processo judicial é estudada no Judiciário, ou 

seja, no ambiente institucional das Cortes. Não se trata do local físico onde ocorre a 

mediação, mas da institucionalização e realização a sombra do Judiciário, pois o 

mesmo é quem direciona a solução do conflito para a mediação, antes ou depois do 

processo instaurado. 

A institucionalização da mediação no âmbito judicial implica em uma 

institucionalização formal ou por alguma norma (portaria, provimento, resolução, 

decreto ou lei), que obedeçam às regras acerca de seu procedimento e 

funcionamento, assim como destinação orçamentária, capacitação de recurso 

humanos e provimento de cargos, fazendo com que a iniciativa não seja apenas 

individual e sim uma resposta da instituição de onde os programas de mediação estão 

sendo albergados, o Judiciário. 

A institucionalização também pode ser observada no âmbito executivo, por 

iniciativa do Ministério da Justiça ou Secretarias de justiça, pode dar-se por 

participação de outros atores do sistema como Ministério Público e Defensoria 

Pública, ou ainda no âmbito privado, através de Câmaras de Mediação e Arbitragem. 

É possível destacar outros ambientes institucionais como livros, com foco na 

institucionalização da mediação no Judiciário que vem se destacando há 

aproximadamente uma década no Brasil e três décadas no EUA, com criação de 

programas e setores de mediação/conciliação nos Tribunais, e possibilitando o acesso 

a esses mecanismos consensuais de solução de conflitos a partir do próprio judiciário.  

No Brasil a “Política Judiciária Nacional de Tratamento adequado dos 

Conflitos de Interesses no âmbito do Judiciário”, foi instituída em novembro de 2010 

pela resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como forma de 

assegurar a conciliação e mediação de conflitos em todo o país, determinando que os 

órgãos judiciários ofereçam, além da solução adjudicada mediante sentenças dos 

juízes, mecanismos de resolução consensual de controvérsias entre as partes, bem 

como a prestação  de atendimento e orientação aos cidadãos, incentivando a 

autocomposição de litígios e a pacificação social por meio da conciliação e mediação. 

No Brasil, os níveis de litigância, conforme pesquisas, mostram-se elevados 

e a maior parte dos processos judiciais vai a julgamento, diferentemente do que ocorre 

nos EUA, onde a maior parte dos processos termina em acordo e menos de 5% dos 

processos vai a julgamento. Esta constatação torna discutível o que venha a ser regra 
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e o que venha a ser alternativa, pois segundo estudo, nos EUA o julgamento pela 

Corte, tornou-se uma alternativa, e o acordo, sim seria a regra geral. 

Como justificativa para a expansão dos meios alternativos de solução de 

conflitos, estão várias circunstâncias e variáveis a se considerar, e além do aspecto 

quantitativo relacionado ao número de acordos, é importante levar em conta o aspecto 

qualitativo relacionado ao conteúdo, forma de obtenção e nível de cumprimento dos 

acordos. 

Os custos de uma demanda judicial nos EUA, com Júri para demandas cíveis 

(o que gera maior grau de incerteza quanto ao resultado), a extensa e complexa fase 

de produção de provas (Discovery) realizada por conta dos advogados, demandando 

hora e elevados honorários advocatícios, as taxas judiciais, dentre outros fatores, já 

eram suficientes para impulsionar uma cultura pró-acordo antes mesmo de virem à 

tona os incentivos aos ADRs (Alternative Dispute Resolution). 

 

Para Velloso (1998, p.75), o principal problema do Judiciário é, sem dúvida, 
a morosidade da justiça. Acerca disso, afirma “[...] que não é possível que 
uma demanda se arraste por anos a fio. Isto gera descrença na justiça” 
(VELLOSO, 1998, p.75). Segue o autor dizendo que é preciso verificar as 
causas da lentidão da justiça, como: o aumento de processos decorrentes do 
aumento da cidadania, o número deficiente de juízes de 1° grau, o 
desaparelhamento do apoio administrativo no 1° grau e as leis processuais: 
excesso de formalismo e sistema irracional de recurso; bem como apontar 
propostas de solução. 
 
Oliveira (2003, p.01) também compartilha da visão de Velloso (1998, p.75), 
ao se referir que as mudanças que atingiram nosso País durante as últimas 
décadas, como os movimentos a favor de Direitos Humanos, que abriram o 
caminho para o acesso à justiça e à Constituição Cidadã de 1998, visando 
atenuar as desigualdades, fizeram aumentar a solicitação pelo Judiciário. ³ 
 
A morosidade é conseqüência de uma estrutura orgânico-administrativa 
desatualizada e regulamentada por procedimentos que não acompanham as 
mudanças da sociedade. 
 
As causas mais relevantes, apresentadas pelo autor, são o crescimento da 
demanda, a falta de estrutura do Judiciário, os recursos humanos e a 
inoperância do Legislativo e do Executivo. 
 
Para Oliveira (2003, p.01): As causas da morosidade são centenas, porque 
não dizer milhares. As que aponto representam apenas uma gota d’ água no 
oceano,mas que servem para ligeira reflexão para uma tomada de posição 
no sentido de colaborar para a melhoria da prestação jurisdicional. 
 
A grande questão é que o Poder Judiciário não se aparelhou para enfrentar 
tanta demanda nos últimos tempos. Hoje o Estado está enfrentando sérias 
dificuldades para acompanhar a velocidade dos acontecimentos e as 
mudanças, por isso é necessário atualizar a lei em conformidade com a 
realidade social. 
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Para que se tenha um judiciário que consiga suprir as necessidades 
demandadas, é necessário fazer mudanças profundas e estruturais, porém 
levariam algum tempo; por outro lado, existem as vias alternativas para 
resolução de litígios. (NEVES, 2006, p. 11). 
 

5.3 MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Segundo o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, a 

cada ano, para cada dez novas demandas propostas no Poder Judiciário brasileiro, 

apenas três demandas antigas são resolvidas. Some‑se a este preocupante dado que 

se encontram pendentes cerca de 93 milhões de feitos. Sem dúvida, vivemos sério 

problema de déficit operacional. 

Algumas das atuais soluções para esta delicada situação deficitária envolvem 

preocupação essencial com o uso racional e eficiente da máquina estatal. Isto porque 

frequentemente, constatamos partes que, após longos períodos de litígio, recebem 

integralmente o pedido posto na inicial, mas ainda assim não sentem que “venceram 

o conflito”. Ainda mais quando a vitória é parcial. Certamente se pode afirmar que, se 

uma parte vence – parcial ou integralmente – uma disputa, mas ainda se encontra 

insatisfeita ao final do processo, há algo no uso da máquina estatal a ser questionado. 

A mera concepção de que um conflito pode ser “vencido” merece revisão. Em 

nossas relações familiares privadas cotidianas, normalmente abordamos conflitos 

como fenômenos a serem resolvidos – nunca se permitindo que um dos cônjuges 

tenha a sensação de que saiu perdedor. Todavia, na nossa prática profissional, 

permitimo‑nos o engajamento em procedimentos elaborados para determinar qual o 

vencedor da disputa. 

Para tanto, partes reciprocamente imputam culpa ou responsabilidade e 

polarizam suas relações – como se um estivesse correto e o outro errado. 

De fato, partes vencedoras de uma disputa frequentemente se sentem 

perdedoras em razão do tempo, das custas e, principalmente, da perda de vínculo. 

Como bem indicado pelo Min. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi nem reiteradas 

palestras, faz-se necessário adotar novas práticas para uso eficiente dos recursos 

materiais e humanos do Poder Judiciário. Esta decisão envolve eminentemente nova 

cultura e novas políticas institucionais: perceber que pode haver ganho com a 

participação em mediações e conciliações, tratando estas como uma oportunidade de 

crescimento, amadurecimento ou até mesmo para empresas como marketing direto e 

de aproximação com o consumidor. Ganham os envolvidos, que constroem suas 
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próprias soluções satisfatórias; ganham as famílias, que estabilizam seus sistemas 

familiares; e ganham as empresas, que preservam seu maior patrimônio: o cliente 

(BRASIL, 2016, p. 09). 

A mediação está presente em diversas culturas e tradições legais como meio 

singelo e eficaz de resolução pacífica de conflitos. No Brasil, na esteira da bem 

sucedida regulação da arbitragem, por meio da Lei nº 9.307/96 1, bem como da 

jurisprudência e da prática subsequentes, entendeu-se que seria oportuna equivalente 

ordenação da mediação.  

Diante de tantas iniciativas de mediação já existentes tanto na seara judicial 

quanto no âmbito extrajudicial, durante muito tempo a comunidade que trabalha com 

o tema debateu se seria de fato necessária uma lei específica para fomentar a 

institucionalização da mediação no Brasil, sendo que o primeiro projeto de lei a 

respeito foi apresentado meado de 1998, pela deputada federal paulista Zulaiê Cobra 

(PL 4827/1998). A ele se seguiram diversos outros e agora, a Lei 13.140, de 26 de 

junho de 2015, foi editada. Vale ressaltar que também o novo Código de Processo 

Civil contém um capítulo tratando da mediação e da conciliação de conflitos na esfera 

judicial. 

Na relação entre processo judicial e a mediação, a identidade (processual e 

funcional) da mediação precisa ser assegurada para que esta relação ocorra de forma 

equilibrada, tendo por base um círculo virtuoso entre o Judiciário e as formas 

alternativas de solução de conflitos. 

A mediação pode ser antes ou depois (pré-processual, processual ou 

incidental) de instaurado o processo judicial, podendo também se realizar sem 

nenhuma conexão com o processo (extrajudicial). Em qualquer caso a coerção estatal 

é possível caso seja necessário buscar a efetividade e o cumprimento do consenso 

adotado pelas partes (o acordo é título executivo extrajudicial ou se homologado pelo 

juiz, torna-se um título executivo judicial, segundo o artigo 475-N e V do Código de 

Processo Civil) (GABBAY, 2011, p. 19).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Impossível não falar de resolução de conflitos sem falar a instituição família.  

A origem do conflito familiar está pautada na instituição família. A família no passado 

não muito distante destoa totalmente da instituição família que temos no cenário atual. 

A família do passado se encontrava subordina ao pater famílias, pessoas se 

uniam em busca da formação ou manutenção de um patrimônio para posterior 

transmissão aos herdeiros, sem nenhuma preocupação com o aspecto afetivo das 

relações.  

Mas a evolução dessa estrutura familiar alterou-se e tornou-se restrita ao 

casal e prole e perdeu seu caráter produtivo e reprodutivo e a partir daí a afetividade 

tornou-se o elo principal (na maioria dos casos, pois ainda há muito que se falar em 

casamentos por interesse), mas em sua maioria o casamento está pautado na 

afetividade. 

Contudo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, deixou para trás a 

característica do homem como o centro da família, único responsável pela 

subsistência. 

No entanto esta transformação da instituição familiar permitiu que a mulher 

deixasse de se sujeitar aos desmandos da figura do marido e o rompimento desta 

sociedade chamada de casamento tornou-se muito mais frequente, alterando de vez 

esta instituição e se transformando nos diversos tipos de família que temos hoje.  

A partir deste rompimento desta sociedade chamada casamento, advém os 

diversos e frequentes conflitos que cercam o divórcio que tanto provocou e ainda 

provoca dores e dissabores entre as pessoas e que são capazes de causar danos 

irreparáveis às pessoas envolvidas que na maioria das vezes são as maiores vítimas 

do processo e as únicas que nada tem a fazer para sair do olho deste furacão 

chamada de divórcio. 

Os meios alternativos de resolução de conflitos vieram para apaziguar e trazer 

um pouco de alento as figuras envolvidas neste cenário de horror, pois uma separação 

judicial em sua maioria não pode ser compreendida como uma processo confortável 

e que gera alegria aos envolvidos, pois estamos tratando de vidas interrompidas, pois 

a partir deste processo as figuras deste cenário, necessitam reaprender a viver, 

construir uma vida distinta da que tinha quando fazia parte desta instituição chamada 

família, unida por um casamento. 
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As mediações nestes processos trouxeram à justiça para perto das pessoas, 

dos cidadãos que antes tinham extrema dificuldade de acessar o poder judiciário e 

através destas técnicas de resolução de conflitos, foi possível observar através das 

abordagens da revisão literária contida neste estudo. 

Muitos conflitos são resolvidos diariamente por meio destes métodos 

alternativos e muitas famílias são poupadas deste desgaste desenfreado de 

sentimentos na busca por justiça. A justiça agora neste caso está ao lado do cidadão 

e a possibilidade de reconstruir uma vida de forma mais célere está ao alcance de 

todos. 

O conflito existe, mas não necessariamente é negativo, e é através destes 

meios de resolução de conflitos as pessoas tem a possibilidade de esgotar os maus 

sentimentos e construir um acordo pautado em bons sentimentos e amistosidade. 

Esse é o objetivo da mediação e demais meios alternativos, esgotar a raiva, 

o sentimento de rivalidade e dar espaço ao que realmente importa, que é como será 

feito para apararmos as arestas e recomeçar uma outra vida. 

A mediação chegou para trabalhar lado a lado com os problemas de 

relacionamento e resolução de conflitos, contudo a capacitação dos mediadores se 

faz, demasiadamente necessária para a solução eficaz e definitiva do conflito. 

A justiça está aí para caminhar lado a lado com o cidadão, através do 

empoderamento do cidadão, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário se tornou fato, 

para quem precisa e para quem tem o objetivo de atuar auxiliando, lado a lado com o 

Poder Judiciário, sendo uma ferramenta para essa resolução de conflito. Podemos 

dizer que é uma área nova, porém com possibilidades infinitas de trazer benefícios e 

justiça para o povo.  
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