
A eficácia da mediação como meio de resolução de conflitos no 

âmbito familiar 

 

Bianca Dayane Francelina Coátio1 

Leandro Evangelista da Silva Dutra2 

Fernanda Santos Sampaio Santoro3 

 

Resumo 

O presente artigo, que versa sobre “A eficácia da mediação como meio de resolução 
de conflitos no âmbito familiar” não se restringe tão somente a tratar sobre a eficácia 
em si, mas também apresentar de forma clara e concisa o que vem a ser a mediação. 
Com o objetivo de analisar as possibilidades de utilização da mediação como uma 
forma de resolução de conflitos consensual no âmbito das lides familiares, como uma 
ferramenta eficaz. Uma vez que este é o momento em que o Estado cede ao particular 
o poder de decisão sob suas lides, suscitando o questionamento se seria benéfico 
tirar do judiciário autonomia sobre as lides, e passar para os particulares a 
“capacidade” de resolver suas próprias lides? A presente pesquisa foi feita com base 
no método de pesquisa bibliográfica, com isso buscou-se realizar pesquisas em leis 
que regem o tema, na resolução do CNJ, em livros de doutrinadores que abordaram 
o estudo do tema, bem como artigos publicados que auxiliaram na construção do 
presente artigo. Sendo possível concluir que uma vez tendo a ajuda do mediador, os 
familiares em litigio conseguem dialogar novamente, haja vista que lhe é cedido a 
oportunidade para em conjunto solucionarem o conflito que ali existe, e nesse caminho 
de construção de diálogo não há por parte do mediador uma interferência ou mesmo 
uma imposição de decisões, mas sim uma condução para que os próprios atinjam 
uma decisão justa e benéfica para ambos. 
Palavras-chave: Direito processual civil. Métodos autocompositivos. Solução de 
conflitos. Família. Mediação. 
 

Abstract 

This article, which deals with “The effectiveness of mediation as a means of resolving 
conflicts in the family sphere” is not restricted only to dealing with the effectiveness 
itself, but also presenting clearly and concisely what mediation is . In order to analyze 
the possibilities of using mediation as a means of resolving consensual conflicts within 
the scope of family disputes, as an effective tool. Since this is the moment when the 
State gives to the private the power of decision under its lawsuits, raising the question 
as to whether it would be beneficial to take from the judiciary autonomy over the 
lawsuits, and pass to the individuals the “capacity” to resolve their own lawsuits ? The 
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present research was made based on the bibliographic research method, with that we 
sought to carry out researches in laws that govern the theme, in the resolution of the 
CNJ, in books of doctrinators that approached the study of the theme, as well as 
published articles that helped in the construction of this article. It is possible to conclude 
that once having the help of the mediator, the family members in dispute are able to 
dialogue again, given that they are given the opportunity to jointly resolve the conflict 
that exists there, and in this way of building dialogue there is no part of the mediator 
an interference or even an imposition of decisions, but rather a conduction for 
themselves to reach a fair and beneficial decision for both. 
Keywords: Civil procedural law. Self-compositional methods. Conflict resolution. 

Family. Mediation. 

 

Introdução 

 

É sabido que o mundo vive e tende a continuar vivendo inovações na 

sociedade, a cada tempo moldando-se a uma nova realidade. Nesse sentido o Código 

de Processo Civil de 1973, diante tantas inovações, mostrou-se arcaico, necessitando 

de reajuste para a realidade atual, tanto jurídica como social.  

Já em 1988, com o advento da Carta Magna, onde passou-se a comtemplar de 

forma ampla, direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, as pessoas começaram 

a ter mais consciência dos seus direitos, e com isso exigindo a sua concretização. 

Atualmente busca-se uma efetiva prestação jurisdicional, tendo em vista o estado em 

que se encontra o judiciário, decorrente também da crise do Estado.  

Dentro desse contexto, de melhoria da prestação jurisdicional, reconhecendo a 

crise dentro do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, reconheceu os problemas enfrentados pelo Poder 

Judiciário em todo país, buscou através de campanhas, destacar e enfatizar a 

importância que tem as soluções pacificas de conflitos, através mediação, destacando 

a importância do papel do mediador.  

O presente artigo, que versa sobre “A eficácia da mediação como meio de 

resolução de conflitos no âmbito familiar” não se restringe tão somente a tratar sobre 

a eficácia em si, mas também apresentar de forma clara e concisa o que vem a ser a 

mediação. Fazendo para tal, uma análise sobre os avanços no Direito Processual Civil 

até o momento atual vivido, e a aplicabilidade dos métodos autocompositivos, em 

especifico a mediação. Sendo este um momento em que o Estado cede ao particular 

o poder de decisão sob suas lides, suscitando o questionamento se seria benéfico 
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tirar do judiciário autonomia sobre as lides, e passar para os particulares a 

“capacidade” de resolver suas próprias lides?  

É de grande relevância o tema aqui suscitado e estudado, haja vista que a 

aplicação da mediação nas lides familiares pode ser uma forma mais eficaz de 

solucionar os conflitos, haja vista que a sua construção poderá se dar de forma 

pacífica, sem perdedores ou mesmo ganhadores, trazendo para o processo a 

possibilidade do diálogo entre as partes, auxiliadas pelo mediador que possui um 

papel importante.  

Diante do exposto, o trabalho divide-se em três tópicos, onde no primeiro será 

abordada a mediação como um meio para que se solucione os conflitos, também será 

apresentada a influência que o Novo Código de Processo Civil exerceu no 

procedimento de mediação, bem como ocorrerá a apresentação da mediação e o 

papel do mediador. 

O segundo tópico irá expor de forma breve a influência e a relação do novo 

CPC aos meios de solução de conflitos, apresentando as ondas reformistas, os 

benefícios que trazem esses meios de solução de conflitos, e a eficiência da 

desjudicialização.  

O terceiro capítulo será apresentada a mediação como uma forma eficaz de 

resolver conflitos familiares, apresentando para tal as vantagens de se realizar a 

mediação nas lides familiares. A presente pesquisa foi feita com base no método de 

pesquisa bibliográfica, com isso buscou-se realizar pesquisas em leis que regem o 

tema, na resolução do CNJ, em livros de doutrinadores que abordaram o estudo do 

tema, bem como artigos publicados que auxiliaram na construção do presente artigo. 

 

1. A mediação como um meio para solução de conflitos 

 

Como reflexo de uma sociedade que vive se reinventando, e se adaptando as 

novas realidades, a justiça brasileira tem passado por reformas, afim de assegurar à 

sociedade uma justiça renovada, restaurativa e célere, o que pôde ser visto com a 

elaboração do novo Código de Processo Civil. Essa inovação deu novas diretrizes 

para solução de conflitos. 

Diante dessa realidade, o esforço para inovação trouxe formas alternativas para 

solução de conflitos, que são a prática da mediação, conciliação e arbitragem.  Afirma 
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Cappelletti4, que essa ideia decerto não é nova: a conciliação, a arbitragem, a 

mediação foram sempre elementos importantes em matéria de solução de conflitos.  

Entretanto, há um novo elemento consistente de que as sociedades modernas 

descobriram novas razões para preferirem tais alternativas. É importante acentuar que 

essas novas razões incluem a própria essência do movimento de acesso à Justiça, a 

saber, o fato de que o processo judicial agora é, ou deveria ser, acessível a segmentos 

cada vez maiores da população, se não, para toda a população. O Manual de 

Mediação Judicial, também afirma que ao se falar sobre a história da mediação, é 

necessário que se entenda que a mesma se relaciona com o movimento nos anos de 

70 de propiciar mais acesso à justiça.5 

 
A história da mediação está intimamente ligada ao movimento de acesso à 
justiça iniciado ainda na década de 70. Nesse período, clamava-se por 
alterações sistêmicas que fizessem com que o acesso à justiça fosse melhor 
na perspectiva do próprio jurisdicionado. 
 

Diante das afirmações acima mencionadas, faz-se necessário mais adiante um 

breve estudo dos movimentos anteriores, os quais deram origem a um Novo Código 

de Processo Civil que deu um maior destaque e importância para a mediação, e 

métodos autocompositivos como um todo. 

 

1.1. Influência do Novo Código de Processo Civil no procedimento de mediação 
 

Como Didier6 explicita em sua obra, antes da edição no Novo Código de 

Processo Civil, o instrumento de grande destaque e importância quanto a 

normatização das audiências de mediação e conciliação, foi a resolução do CNJ nº 

125/2010.  

 
4 MOLOGNI, Celina Kazuko Fujioka. Resolução dos conflitos familiares através da mediação e 

acesso à justiça. Revista Científica Ciências Jurídicas, 2003, p. 38. Disponível em: 

<https://revista.pgsskroton.com/index.php/juridicas/article/view/1374/1315>, acesso em 1 de outubro 

de 2020. 

5 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 26. 

6 DIDIER Jr., Fredie. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. Ed. – Salvador, Editora Juspodivm, 

2016, p. 300. 

https://revista.pgsskroton.com/index.php/juridicas/article/view/1374/1315%22%20/
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De acordo Gabriel7, na justiça brasileira, foi em 1988 que a mediação passou a 

ganhar forma legislativa, porém foi em novembro de 2010, que o Conselho Nacional 

de Justiça editou a Resolução nº 125, os meios de conciliação e mediação judiciais 

foram normatizados, em 2015, com a promulgação do novo Código de Processo Civil, 

com o advento da Lei nº 13.140/15, nominada “Lei da Mediação”. 

A Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça já propunha essa 

forma de resolução de controvérsias de forma consensual, como meio de estimular a 

prática da mediação e da conciliação, em seu artigo 1º, parágrafo único: 

 
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos 
de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 
por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do 
Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, 
antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros 
mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 
consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 
atendimento e orientação ao cidadão.8 

 

A resolução em questão apresenta algumas características marcantes, por 

exemplo, ela passou a instituir a criação de uma política pública para dar um 

tratamento adequado aos conflitos de interesses. A mesma também definiu o papel 

do CNJ frente a organização da política pública aqui mencionada. Também 

determinou a criação dos centros de solução de conflitos e cidadania, ou CEJUSC. 

Sendo, como pode se notar, ponto importante para o estimulo da realização de 

métodos autocompositivos.9  

Em detrimento disso Alves e Paula10 explicam que a sociedade passou a 

vislumbrar os meios jurídicos como forma de diminuir da longa espera, porém devido 

à grande demanda de processos ajuizados, tornou-se o judiciário aglomerado, 

 
7 GABRIEL, Anderson de Paiva. A Mediação Extrajudicial e a Relevância da Polícia para Resolução 

Consensual de Conflitos. Revista FONAMEC. Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 3 -54, maio. 2017. 

8 CNJ. Conselho Nacional de Justiça. RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. Art. 1. 

Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado160204202007225f1862fcc81a3.pdf>, acesso 

em 1 de outubro de 2020. 

9 DIDIER Jr., Fredie. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. Ed. – Salvador, Editora Juspodivm, 

2016, p. 274. 

10 ALVES, Sandy. PAULA, Jaqueline. Elementos que Influenciam Diretamente no Resultado Positivo 

da Mediação Aplicada em Processos Judiciais e um Caso Concreto Digno de Análise. Revista 

FONAMEC, Rio de Janeiro, v.1, n. 1, maio. 2017. 
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incapaz de atender às inúmeras necessidades da sociedade, mesmo com os esforços 

de servidores e magistrados. 

Compreendida de forma breve a resolução, faz-se necessário abordar as 

inovações apresentadas pelo NCPC, no que diz respeito a abordagem sobre os 

instrumentos de resolução de conflitos. Cabe salientar que o Código em questão data 

desde 1973, vigorando por cerca de 42 anos até a implementação do novo, sendo 

evidente que era necessário a estipulação e validação de novos remédios e até 

mesmo perspectivas afim de combater a crise do Poder Judiciário, marcado pela não 

celeridade.  

Assegura Rocha11, que promovendo o processo não mais como mero 

instrumento de resolução de conflitos, mas como meio eficaz de acesso à justiça o 

Novo Código de Processo Civil oferece resposta às necessidades atuais. Nesse 

sentido Nery Junior, ao abordar o estudo sobre a mediação, expõe o seguinte: 

 
O estimulo à conciliação ou mediação, além de incitar as partes a um 
procedimento menos desgastante e mais rápido do que o processo, visa dar 
solução à crise da administração da justiça no Brasil. A evolução da doutrina 
processualista não teve um correspondente aperfeiçoamento do aparelho 
judiciário ou da administração da justiça. Porém, a regulamentação da 
conciliação e da mediação pelo CPC enfrentará um desafio cultural 
decorrente de percepção arraigada e distorcida construída sobre os meios 
consensuais de resolução de disputas, desafio esse que remete a espectro 
demasiadamente amplo de enfoques, mas com dois vetores especialmente 
preocupantes: (i) a noção de que a solução consensual é uma “justiça de 
segunda linha”; (ii) a ideia de que os meios consensuais devem ser 
implantados para ajudar a “desafogar” o Poder Judiciário.12 

 
Em verdade, o novo código pretende estruturar e dar celeridade aos processos 

e evitar que os desacordos sejam necessariamente, resolvidos na Justiça. Com essa 

estruturação, a conciliação passa a ser feita antes do início do processo. Na 

observação de Ivanildo Santos13, de um lado há o clamor da sociedade por maior 

 
11 NASCIMENTO, Meire Rocha do. Mediação como método de Solução Consensual de Conflitos: 

definição, modelos, objeto, princípios, previsão no CPC 2015, fases técnicas, papeis do 

advogado e do Ministério Público. Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v. 1, 2017, p. 5. Disponível 

em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_32

1.pdf>, acesso em 5 de outubro de 2020. 

12 NERY Jr., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil – Comentado. 

Revista dos tribunais, 16ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2016, p. 698. 

13 SANTOS, Ivonildo Reis. Objetivos do novo CPC e os princípios ao fazer a petição inicial. 

Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/ivonildo-reis-santo/artigos/objetivos-do-novo-cpc-e-os-

principios-ao-fazer-a-peticao-inicial-2245>, acesso em 5 de outubro de 2020. 
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celeridade processual, por outro há o aspecto de segurança jurídica e da prestação 

jurisdicional com eficiência, o novo Código objetiva diminuir o excesso de formalidade 

e teoria conferido ao antigo código.  

As práticas alternativas são formas ágeis capazes de acelerar e evitar longas 

esperas judiciais, porém, pleiteia a mudança de todo o método tradicional estrutural 

das pautas de audiências, um distinto método de envolvimento das datas agendadas, 

que possibilitarão tão somente dos juízes de direito, os quais terão que trabalhar em 

grupo com os seus colaboradores, os mediadores judiciais ou voluntários, e assim 

proporcionar a sociedade maior eficiência e celeridade. Nesse passo, fica para trás, 

um sistema burocrático e arcaico. 

 
São os novos tempos. É toda uma nova mentalidade que está sendo 
construída e que, aos olhos da história, é irreversível, fruto tanto de um 
grande esforço de toda uma geração de operadores de direito quanto de 
metas traçadas institucionalmente pelo órgão constitucionalmente 
encarregado de fixar as políticas públicas do poder judiciário.14 

 

O Novo Código de Processo Civil, a partir de sua exposição de motivos, pode-

se perceber sem muito esforço, o propósito do legislador em estabelecer uma ligação 

rigorosa e sintonizada à Constituição Federal, enfatizando um alinhamento com os 

postulados normativos nela encravados.15 O portal do Senado destaca os 13 

principais pontos do Novo Código de Processo Civil, onde é possível visualizar a 

preocupação com a celeridade, alinhado a implementação obrigatória das audiências 

de Conciliação e Mediação.16 

Além de variadas passagens que consagram e/ou incentivam as formas 

consensuais de solução de conflitos, o NCPC destinou à mediação e à conciliação um 

capítulo inteiro, em verdadeira tomada de atitude concreta no sentido de otimizar 

 
14 GASTALDI, Suzana. As ondas renovatórias de acesso à justiça sob enfoque dos interesses 

metaindividuais. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3817, 13 dez. 2013. 

Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/26143>, acesso em 5 de outubro de 2020. 

15 NASCIMENTO, Meire Rocha do. Mediação como método de Solução Consensual de Conflitos: 

definição, modelos, objeto, princípios, previsão no CPC 2015, fases técnicas, papeis do 

advogado e do Ministério Público. Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v. 1, 2017, p. 9. Disponível 

em:<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1

_321.pdf>, acesso em 5 de outubro de 2020. 

16 BRASIL. Senado Federal. Agência Senado. Os 13 principais pontos do novo Código de 

Processo Civil. Brasília, DF, 19 dez. 2014. Disponível em: 

<http://senadofederal.tumblr.com/post/105602565077/os-13-principais-pontos-do-novo-

c%C3%B3digo-de-processo>, acesso em 6 de outubro de 2020. 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_321.pdf%22%20/
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_321.pdf%22%20/
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essas formas de solução de conflitos. Ainda que por razões obvias tal capítulo se limite 

a regulamentar a mediação ou conciliação quando já instaurado o processo, quando 

o ideal seria que elas justamente evitassem sua existência, o novo diploma processual 

é inovador e sai da abstração do “conciliar é legal” para a criação de uma estrutura e 

de um procedimento que realmente possa incrementar a conciliação e a mediação 

como forma de solução de conflito, e por consequência, a extinção do processo por 

sentença homologatória da autocomposição.17  

 

1.2. Do instituto da mediação e a atuação do mediador 

 

Segundo o Manual de Mediação Judicial18 a mediação pode ser definida como 

uma negociação facilitada ou catalisada por um terceiro. Alguns autores preferem 

definições mais amplas sugerindo que a mediação é um processo autocompositivo 

segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira parte neutra ao 

conflito ou por um painel de pessoas sem interesse na causa, para se chegar a uma 

composição.  

Trata-se de uma forma de resolução de conflitos no qual se desenvolve um 

processo composto por vários atos procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) 

imparcial(is) facilita(m) a negociação entre as pessoas em conflito, habilitando-as a 

melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que se compatibilizam aos 

seus interesses e necessidades.19 Nesse contexto: 

 

As partes podem continuar, suspender, abandonar e retomar as negociações. 
Como os interessados não são obrigados a participarem da mediação, 
permite se encerrar o processo a qualquer tempo. Apesar de o mediador 
exercer influência sobre a maneira de se conduzirem as comunicações ou de 
se negociar, as partes têm a oportunidade de se comunicar diretamente, 
durante a mediação, da forma estimulada pelo mediador. Assim como na 
negociação, nenhuma questão ou solução deve ser desconsiderada. O 
mediador pode e deve contribuir para a criação de opções que superam a 
questão monetária ou discutir assuntos que não estão diretamente ligados à 
disputa, mas que afetam a dinâmica dos envolvidos.Por fim, tanto na 

 
17 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. NOVO CPC COMENTADO. Editora Juspodivum, 2016, p. 

275. 

18 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016. 

19 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial. 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 20-21. 
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mediação, quanto na conciliação, como na negociação, as partes não 
precisam chegar a um acordo.20 

 

Com a edição do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16.03.2015) 

e da nova Lei de Mediação (Lei nº 13.140, de 26.06.2015), consagrou-se em definitivo 

a promoção da solução consensual dos conflitos como princípio fundamental do 

ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, dentro da própria estrutura judiciária.  

Spengler21 apresenta em sua obra, ao abordar sobre a prática de mediação 

como um meio parar solucionar conflitos, o mesmo diz que nas últimas décadas do 

século, em especial os anos de 1980 e 1990 época essa em houve uma explosão da 

utilização do termo Mediação, até sendo banalizado. Alinhando-se ao que é 

apresentado atualmente como mediação, o autor explana da seguinte forma: 

 
A palavra mediação evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio, 
compondo a ideia de um terceiro elemento que se encontra entre os 
conflitantes, não sobre, mas entre eles. Por isso a mediação é vista como um 
processo em virtude do qual um terceiro (o mediador) ajuda os participantes 
de uma situação conflitiva a trata-la, o que se expressa em uma solução 
aceitável e estruturada de maneira que permita ser possível a continuidade 
das relações entre as pessoas involucradas no conflito.22 

 

Para entender os meios alternativos de resolução conflitos e suas 

aplicabilidades, é importante lembrar-se da evolução ocorrida nos últimos tempos 

referente à concepção de monopólio jurisdicional e do movimento de acesso à justiça, 

que de início expedia a uma ideia limitada de acesso ao Poder Judiciário.  

Conforme Bacellar23 com o correr do tempo, e toda a evolução ocorrida, 

principalmente social, afim de acabar com a “lei do mais forte”, o Estado assume o 

papel e a missão de aplicar a lei nos casos litigiosos. Ainda complementa Bacellar, o 

seguinte: 

 
A importância do monopólio jurisdicional é fato incontestável e assegura aos 
cidadãos a tranquilidade de não precisar se armar para a luta ou fazer valer 
seus direitos por meio do exercício da força. Cabe, portanto, ao Poder 
Judiciário compor os conflitos, mantendo a convivência pacífica entre as 

 
20 ibid., p. 21. 

21 SPENGLER, Fabiana Marion. MEDIAÇÃO DE CONFLITOS – da teoria à prática. Editora livraria 

do Advogado, Porto Alegre, 2016, p. 20. 

22 Ibid., p. 21. 

23 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 17. 
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pessoas que não precisam medir forças, como faziam em tempos 
passados.24 

 

O monopólio do Estado manifestou-se apropriadamente para inibir o poder do 

mais forte, impedindo abusos e a prática generalizada da autotutela, como forma de 

aplicação privativa da justiça. 

Atualmente, não é necessário medir forças, devido as ondas reformatórias dos 

últimos anos e a valorização da humanidade. A sociedade passou a ser mais 

estruturada e consciente dos seus direitos e valores no que se refere à justiça. Com a 

mudança cultural e social, passou fazer uso dos meios de negociações, como forma 

de pacificação, ainda assim, o convívio entre eles, devido a desigualdade social e a 

disputa pelo poder, faz com que a sociedade se torne cada dia mais conflituosa. 

Acrescenta Bacellar25 “Por isso é que na promoção do acesso à justiça cabe 

ao Poder Judiciário a coordenação dos interesses privados em busca da pacificação 

social”. 

Na verdade, o acesso à justiça é um direito fundamental para resolução de 

conflitos, dessa forma, com o Novo Código de Processo Civil fica para trás a ideia de 

vencidos e derrotados, pois a mediação oferece a possibilidade de tratar 

adequadamente cada tipo de conflito, e propõe que cada indivíduo detenha a 

capacidade de lidar com seus próprios problemas, como também resgatar o diálogo e 

promover um ambiente pacificado. 

Nesse sentido, o princípio do acesso à justiça não pode sofrer obstáculos, não 

se pode dificultar quem teve seu direito lesado, ou esteja sob a ameaça de vir a tê-lo. 

O acesso à Justiça deve ser efetivo e material, ou seja, que a resposta apresentada 

pelo Estado deve dirimir o conflito existente ou legitimar a situação ofertada em prazo 

plausível.26 

Conforme defendido por Pantoja e Almeida27, com a edição do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16.03.2015) e da nova Lei de Mediação (Lei nº 

13.140, de 26.06.2015), é possível definitivamente a solução consensual dos litígios 

 
24 Ibid., p. 18. 

25 Ibid., p. 19. 

26 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 5. ed. São Paulo: Altas, 2019. 

27 PANTOJA, Fernanda Medina. ALMEIDA, Rafael Alves de. Mediação de conflitos para iniciantes, 

praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. 



11 

 

como princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive – e 

principalmente – dentro da própria estrutura judiciária. 

Anderson de Paiva Gabriel28 ensina que “embora o advento do Novo Código 

de Processo Civil seja uma grande conquista, ele é apenas um passo a caminho da 

concretização do Estado Democrático de Direito e da busca por um processo justo em 

que vigorem na sua plenitude todas as garantias constitucionais”. 

Segundo Soares29, a mediação compõe um processo consensual de solução 

de conflitos por meio do qual uma terceira pessoa age no sentido de encorajar e 

facilitar a resolução de uma divergência, incentivando a comunicação, contudo, 

sugerir soluções, estas quando viáveis são construídas pelos próprios indivíduos 

participantes do processo, os mediadores que movidos pelo diálogo pacífico buscam 

os reais interesses que motivaram o conflito vivenciado. 

Com base no exposto, podem ser destacadas algumas das finalidades que 

estão relacionadas com a mediação, quais sejam tentar preservar o relacionamento 

entre as partes, uma vez a mediação se aplica em lides que tenham entre as partes 

algum vínculo, visa também prevenir conflitos, propiciar uma inclusão e pacificação 

social, e o mais importante, reestabelecer a comunicação entre os litigantes, para que 

possam construir um acordo.30 

 
A mediação objetiva evitar o acirramento da potencial litigiosidade e, por meio 
do restabelecimento da comunicação, evitar que outros conflitos venham a 
se avolumar no cenário contencioso. Com relação ao aspecto da inclusão 
social, a estrutura dialética da mediação tira o envolvido no conflito da 
situação de inércia e afasta o paternalismo do Estado, que passa a estimular 
que as partes busquem alcançar por si próprias a composição efetiva dos 
conflitos e colaborem para o alcance da paz social.31 
 

 
28 GABRIEL, Anderson Paiva. A mediação extrajudicial e a relevância da polícia para resolução 

consensual de conflitos. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, 2017, p. 308. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6123688.pdf>, acesso em 6 de outubro de 2020.   

29 SANTOS, Ricardo Soares Stersi dos; SILVA, Sabrina Jiukoski da Silva; SILVA, Rafael Peteffi da. A 
MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE ACESSO À JUSTIÇA E A SUA 
PERSPECTIVA A PARTIR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: O CONTRAPONTO ENTRE A 
CULTURA DA SENTENÇA E A CULTURA DO CONSENSO. Revista Eletrônica de Direito 
Processual, v. 21, 2020. P. 5. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/44635>, acesso em 6 de outubro de 2020. 
30 RODRIGUES, Doralúcia Azevedo; MAGALHÃES, Thaygra Barbosa Irene; NETO, Dr. Manoel de 

Castro Carneiro. A importância da Mediação para a Resolução de Conflitos no Direito de 

Família. 2018, p. 5. Disponível em: < https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-

content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLIT

OS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf>, acesso em 18 de novembro de 2020. 

31 Ibid., p. 5. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6123688.pdf%22%20/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/44635%22%20/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/44635%22%20/
https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
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Em se tratando da atuação do mediador, o mesmo é responsável por atuar nos 

conflitos em que se tem a existência de um vínculo pessoal entre as partes, 

envolvendo dessa forma aspectos emocionais de forma acentuada, sendo este o 

ponto a ser trabalhado, a fim de alcançar uma melhor solução para o conflito.32 O 

manual de mediação judicial elaborado pelo CNJ acrescenta que: 

 

O mediador é uma pessoa selecionada para exercer o munus público de 
auxiliar as partes a compor a disputa. No exercício dessa importante função, 
ele deve agir com imparcialidade e ressaltar às partes que ele não defenderá 
nenhuma delas em detrimento da outra – pois não está ali para julgá-las e 
sim para auxiliá-las a melhor entender suas perspectivas, interesses e 
necessidades. O mediador, uma vez adotada a confidencialidade, deve 
enfatizar que tudo que for dito a ele não será compartilhado com mais 
ninguém, excetuado o supervisor do programa de mediação para elucidações 
de eventuais questões de procedimento. Observa-se que uma vez adotada a 
confidencialidade, o mediador deve deixar claro que não comentará o 
conteúdo das discussões nem mesmo com o juiz. Isso porque o mediador 
deve ser uma pessoa com que as partes possam falar abertamente sem se 
preocuparem e eventuais prejuízos futuros decorrentes de uma participação 
de boa fé na mediação.33 
 

Nesse mesmo segmento, Spengler34 ensina que o mediador é aquele que se 

encontra entre as partes tendo como função auxilia-los na busca de uma solução 

consensual e construído pelas pastes em conjunto, sendo possível manter a 

continuidade da relação, superando o conflito ali existente.  

Oportuno informar os requisitos exigidos para atuar como mediador judicial, Lei 

n. 13.140, quais sejam, ser capaz na vida civil, já ser a 2 anos graduado em algum 

curso de ensino superior, ter o curso de capacitação em uma escola ou mesmo 

instituição que realize o processo de formação de mediadores, reconhecida pelos 

tribunais, ou pelo INFAM.35  

Cumprido os requisitos, o mesmo poderá requerer a inscrição no cadastro 

nacional e no cadastro do TJ ou TRF da região, e atuar como mediador, visando 

sempre atender o que preceitua tal função. 

 
32 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 141. 

33 Ibid., p. 141. 

34 SPENGLER, Fabiana Marion. MEDIAÇÃO DE CONFLITOS – da teoria à prática. Editora livraria 

do Advogado, Porto Alegre, 2016, p. 31. 

35 ENFAM. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Como ser um 

mediador judicial. Brasília, 16 jun. 2017. Disponível em: <http://www.enfam.jus.br/mediacao/como-

ser-um-mediador-judicial/>, acesso em 6 de outubro de 2020. 
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2. NOVO CPC E SUA INFLUÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM A CONCILIÇÃO 

 

Fato é que os incontáveis conflitos presentes na sociedade não podem, e não 

devem, ficar sem sua adequada resolução, dando fim a lide. Sendo assim, 

imprescindível é que se deve encontrar o melhor caminho para serem conduzidos, 

com um intuito de atingir a sua resolução. 

Dessa forma, Bacellar36, como órgão e Poder que integra o Estado, o Judiciário 

tem o compromisso de garantir, com independência, o cumprimento da Constituição 

e as leis do País. Para que o sistema judiciário como um todo possa cumprir o seu 

papel com eficiência e em tempo razoável (nossa posição), deve ser reservado ao 

Poder Judiciário, fundamentalmente, causas mais significativas que exijam o controle 

da legalidade nos casos de lesão ou ameaça de lesão a direitos. 

 
Diante disso, o Poder Judiciário, passou a adotar novas práticas para uso 
eficiente de seus recursos materiais e humanos, estabelecendo um novo 
formato de acesso à Justiça, prezando pela celeridade, e passando 
necessariamente pela valorização das formas não litigiosas de solução de 
controvérsias, como a mediação, a conciliação e a arbitragem.37 

 

Na afirmação de Melo, somado a isso, o Estado fez promessas importantes. Ao 

trazer para si a jurisdição, prometeu eficiência, moralidade, celeridade e 

imparcialidade, dentre outras, transformando-as, inclusive, em compromissos 

constitucionais.  

Busca-se uma estrutura jurídica processual na qual as funções intrínsecas de 

cada processo são aplicadas para se limitarem as ineficiências inerentes aos meios 

de solução de disputas, na medida em que se opte por um processo que permita 

conduzir da melhor maneira possível a solução da disputa no caso concreto. 

Como afirma Manual de Mediação Judicial “A eficiência operacional, o acesso 

ao sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder 

Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009”.38 

 
36 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 50. 

37 ALVES, Sandy. PAULA, Jaqueline. Elementos que Influenciam Diretamente no Resultado 

Positivo da Mediação Aplicada em Processos Judiciais e um Caso Concreto Digno de Análise. 

Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v.1, n. 1, maio. 2017, p. 340. 

38 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 295. 
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Afirma Scavone que “no mundo contemporâneo, o profissional deve estar 

preparado para negociar e buscar a conciliação, deixando a Jurisdição como via 

posterior e reservada a conflitos de maior complexidade”39. Na observação de Bacellar 

“A melhor justiça será encontrada no consenso”.40  

O desenvolvimento adequado das funções voltadas a aumentar a eficiência dos 

processos e o estímulo para que estes se tornem processos construtivos, vai 

ganhando forma, o importante é pacificar. 

 

2.1. Facilitação do acesso ao judiciário e garantia constitucional 

 

Como dito alhures, o movimento de interesse em torno do acesso à justiça 

ocasionou a três posições essenciais. Deu início a partir da década de 70, podendo 

assegurar que a repercussão para o acesso são:  primeira onda, hipossuficientes 

econômicos, segunda onda, interesses coletivos e, terceira onda, novas fórmulas de 

instrumentos.41 

 
O Direito ao acesso à Justiça transcorreu por uma grande evolução no 
tocante à proteção estatal. Tal Direito era considerado como Direito natural e 
por isso acreditavam que não era necessária uma tutela Jurisdicional de 
proteção. Sua preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que 
eles fossem infringidos por outros. Todavia, há obstáculos que perduram até 
hoje, como por exemplo, o alto valor das custas judiciais. Houve também 
grandes avanços, como a criação da assistência judiciária gratuita, através 
dos defensores públicos, os quais substituíram os advogados particulares 
que prestavam serviços públicos ao Estado. Todos esses avanços, que serão 
analisados adiante, tornaram a justiça mais acessível, contudo, não foram 
sanados todos os problemas que, atualmente, afetam a proteção do direito 
fundamental ao acesso à justiça.42 
 

 
39 SCAVONE Junior, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem - Mediação e Conciliação. 5ª edição. Rio 

de Janeiro. Forense, 2014, p. 7. 

40 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 56. 

41 OLIVEIRA, Eugo Rilson de Lima. O acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional 

como Direito Fundamental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 117, out 2013. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/diretoria@ambito-

juridico.com.br?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13760&revista_caderno=9>, acesso em 19 

de outubro de 2020. 

42 OLIVEIRA, Eugo Rilson de Lima. O acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional 

como Direito Fundamental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 117, out 2013. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/diretoria@ambito-

juridico.com.br?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13760&revista_caderno=9>, acesso em 19 

de outubro de 2020. 
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Na realidade, acesso à Justiça sempre foi um entrave a ser elucidado pela 

sociedade. Ao longo da história, observa-se que as estruturações dos tribunais 

passaram a ter uma administração cada vez mais morosa e acumulada, seja, por um 

lado, pela constatação de um número maior de direitos, seja, de outro, pelo excesso 

de rigor, de formalismo e de recursos processuais causando insatisfação e falta de 

confiança dos cidadãos quanto ao Poder Judiciário como instituição.43 

Pinto44, ensina em seu artigo que muitas vezes, frente da pequenez do bem 

jurídico violado, quase sempre o ofendido acaba abdicando 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 

resulta em um dos entraves que mais afligem a sociedade brasileira moderna. 

A grave crise econômica que atinge o povo brasileiro, com índices de recessão 

e uma das extensas taxas de injustiça social mundial faz surgir grande número de 

conflitos diários de interesses, envolvendo camadas variadas da sociedade.45 

Apenas pequena parcela desses conflitos são enviados para o Judiciário. São 

conflitos de toda ordem: acidentes de trânsito, brigas de vizinhos, lesões aos direitos 

do consumidor, ameaças, danos etc. Surge daí o fenômeno da litigiosidade contida 

que é um componente extremamente perigoso para a estabilidade social, visto que já 

manifesta seus sinais na deterioração do sistema de resistência da população (cenas 

de violência no trânsito e recrudescimento de outros tipos de violência), como bem 

ensina Pinto.46 

 
43 PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Acesso à Justiça: Inestimável Garantia 

Constitucional. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2008/acesso-a-

justica-inestimavel-garantia-constitucional-juiza-oriana-piske-de-azevedo-magalhaes-pinto>, acesso 

em 20 de outubro de 2020. 

44 Ibid. 

45 OLIVEIRA, Eugo Rilson de Lima. O acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional 

como Direito Fundamental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 117, out 2013. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/diretoria@ambito-

juridico.com.br?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13760&revista_caderno=9>, acesso em 19 

de outubro de 2020. 

46 Ibid. 



16 

 

Em razão da inafastabilidade da tutela jurisdicional proclamada no art. 5º, 

XXXV, Constituição Federal de 1988, deve-se assegurar de forma eficiente o acesso 

à justiça, pois sem o respectivo acesso não há que se falar em tutela jurisdicional.47 

No entanto, esse acesso deve ser acessível a todos, sem restrições, mesmo 

consciente que este não está disponível para determinadas classes, seja pela falta de 

esclarecimento, seja em razão da cultura não ser tipicamente propensa para romper 

a imobilidade do Judiciário, igualmente por pessoas de baixa renda não possuírem 

condições para decorrer no procedimento do judiciário. 

Destaca Paula e Alves48, atualmente Poder Judiciário segue ao encontro de 

métodos alternativos de solucionar conflito, por meio de instrumentos de ação social 

participativa. E dentro dessa lógica, insere-se, em última ratio, toda filosofia e o próprio 

idealismo daqueles que estão empenhados em mudanças razoáveis e factíveis para 

que outras perspectivas e outros horizontes se abram para o povo em geral, 

principalmente pelas classes de baixa renda, graças à facilitação do acesso à Justiça, 

com a aplicação de meios e instrumentos alternativos, como, a conciliação, a 

mediação e a arbitragem, com todos os desdobramentos deles derivados.  

Com os Juizados Especiais, o Poder Judiciário tem sido exposto à questão 

social em sua expressão bruta, ficando à par dos dramas vividos pelas classes mais 

humildes da população, dos seus clamores e expectativas em relação à Justiça.  

 

2.2. Incentivo à solução consensual de conflitos como estratégia do Conselho 

Nacional de Justiça 

  

No Brasil, um dos grandes obstáculos da Justiça, a morosidade dos processos 

tem comprometido a efetividade da Justiça, sendo evidente e devastador os efeitos 

na vida dos cidadãos. “Novo conceito de que o direito de acesso à justiça implica em 

 
47 OLIVEIRA, Eugo Rilson de Lima. O acesso à Justiça e a efetividade da tutela jurisdicional 

como Direito Fundamental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 117, out 2013. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/diretoria@ambito-

juridico.com.br?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13760&revista_caderno=9>, acesso em 19 

de outubro de 2020. 

48 ALVES, Sandy. PAULA, Jaqueline. Elementos que Influenciam Diretamente no Resultado 

Positivo da Mediação Aplicada em Processos Judiciais e um Caso Concreto Digno de Análise. 

Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v.1, n. 1, maio. 2017, p. 340. 
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acesso à resolução adequada dos conflitos (nossa posição) propõe estímulos que 

viabilizem ao cidadão utilizar um sistema de múltiplas portas”.49 

Se antigamente prometer acesso formal à justiça era suficiente, atualmente 

percebe-se uma radical mudança, que não mais aprova promessas sem efetividade. 

Afirma Bacellar50, nota-se atualmente requer encontrar, dentro de um portfólio de 

técnicas, instrumentos, processos e métodos, aqueles que melhor se adaptem ao 

conflito de interesses existente entre as partes. 

 
Sugerem-se ainda ações consistentes na implantação de processos 
eletrônicos e outras ferramentas da tecnologia da informação (sistemas que 
promovem efetividade no cumprimento das decisões judiciais com acesso a 
dados, como BacenJud, InfoJud, RenaJud, penhora eletrônica de imóveis), 
no estímulo a soluções coletivas das demandas em massa, dentre outras 
possibilidades.51 

 

Observar-se, que o Novo Código de Processo Civil menciona a mediação, 

conciliação e arbitragem em inúmeras passagens, deixando claro a intenção do 

legislador de estimular a utilização de variados métodos de solução de conflitos. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como iniciativa combater a lentidão 

da Justiça, que é um dos principais problemas vistos no Judiciário. Por meio da 

Resolução 125, instituiu, em seu art. 1º, a Política Judiciária Nacional de tratamento 

dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos 

conflitos, usando como estratégia os meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade.52 

  A Resolução 125/2010 do CNJ, aprovada em 29 de novembro de  2010, tem 
bastante claros os seus objetivos e estes se encontram listados em seus 
artigos 2º a 4º, quais sejam: disseminar a cultura da pacificação social e 
estimular a adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e 
mediadores, de qualidade (art. 2º); reforçar a função de agente apoiador na 
implantação de políticas públicas do CNJ aos Tribunais de todo o país (art. 
3º); incentivar os tribunais a planejarem programas amplos de incentivo à 
autocomposição e à pacificação social (art. 4º).53 

 
49 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 60. 

50 Ibid., p. 50. 

51 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 53. 

52 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Atos 

Administrativos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>, acesso 

em 20 de outubro de 2020. 

53 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Atos 

Administrativos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>, acesso 

em 20 de outubro de 2020. 
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De acordo com Cabral54, o novo modelo processual estabeleceu como um de 

seus principais objetivos o incentivo conforme o artigo 3º, § 3º, inserido no capítulo 

inicial que trata das normas fundamentais do processo civil, à utilização dos métodos 

adequados de solução consensual de controvérsias. 

Na visão de Bacellar55, a Resolução 125 do CNJ, de 29 de novembro de 2010, 

estimulou soluções adequadas, em múltiplas portas, inclusive antes do ajuizamento 

das demandas e pretende consolidar, no Brasil, uma política pública continuada de 

incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de conflitos. 

Afirma Bacellar “Quando por qualquer razão, mesmo com o estímulo aos 

métodos consensuais, a paz não for encontrada, aí sim, de forma complementar, o 

Poder Judiciário julga os casos.”56  

Os meios alternativos de resolução de conflitos na sociedade em constante 

evolução correspondem ao movimento de acesso à ordem jurídica justa como acesso 

à resolução adequada dos conflitos por negociação, mediação, conciliação e 

arbitragem. 

 

2.3. Eficiência da desjudicialização como método de prestação jurisdicional 

 

A sociedade apresenta um crescente número de entraves de ordem jurídica e 

conflitos de interesses, os quais ocasionam demandas a serem resolvidas pelo Poder 

Judiciário. De acordo com Bacellar57, incorporado na expressão acesso à justiça, está 

consubstanciada uma das funções do próprio Estado, a quem compete, não apenas 

garantir a eficiência do ordenamento jurídico, mas notavelmente promover a 

realização da justiça aos cidadãos. 

 
A sociedade está familiarizada a levar seus conflitos para os Tribunais em 
busca da prestação Jurisdicional, por vislumbrar no Poder Judiciário, a única 
forma de acesso à justiça, dessa forma, disseminando uma cultura de litígios 
que auferiu a crise hodierna do Judiciário que segundo dados do Conselho 

 
54 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. A evolução da Conciliação e da Mediação no Brasil. Revista 

FONAMEC, 2017. Disponível em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_36

8.pdf>, acesso em 20 de outubro de 2020. 

55 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 60. 

56 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 60. 

57 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 60. 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_368.pdf%22%20/
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_368.pdf%22%20/
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Nacional de Justiça (CNJ), passa de 95 milhões o número de processos no 
sistema judiciário brasileiro (com ingresso de 28 milhões de processos a cada 
ano).58 
 

Desse modo, tornando-o cada vez mais moroso e ineficiente. Diante deste 

cenário, a entrada em vigor do NCPC em 2016, traz consigo a ideia de estímulo ao 

mecanismo da desjudicialização, ofertando aos cidadãos sugestões para sanar 

conflitos antes exclusivos da esfera judicial, assegurando assim uma redução do 

volume de processos, logo, "desobstruindo" o Poder Judiciário.59 

Na opinião de Bacellar60 “Isso será possível com a organização dos serviços 

processuais, pré-processuais e de cidadania que estimularão a solução de conflitos 

pelos meios alternativos à solução adjudicada dada pela sentença.”  

Constata-se haver uma verdadeira constitucionalização do processo civil 

brasileiro, presente também nos outros ramos processuais, protegendo e promovendo 

a dignidade humana como valor máximo da prestação jurisdicional. O juiz, partes e 

advogados devem concretizar este princípio, fazendo-o eficaz, em cada ato realizado, 

de maneira não somente a promovê-lo, como proclamá-lo a toda a sociedade como 

padrão de conduta a ser perseguido por todos nas múltiplas formas de relacionamento 

social.61 

O Poder Judiciário através dos Centros, com seus setores específicos, para 

concretizar com eficiência o acesso à ordem jurídica justa, propiciarão atendimento 

aos jurisdicionados tendentes a encontrar a primordial e adequada resolução dos 

conflitos de interesses que lhe forem apresentados. 

 

3. A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO EFICAZ NA RESOLUÇÃO DE LIDES 

FAMILIARES 

 

 
58 BARBOSA, Miguel. O Fenômeno da Desjudicialização advindo do novo CPC/15 e sua atuação 

no auxílio da desobstrução e celeridade do judiciário. Jurídico Certo, 2017. Disponível em: 

<https://juridicocerto.com/p/miguelbarbosa/artigos/o-fenomeno-da-desjudicializacao-advindo-do-novo-

cpc-15-e-sua-atuacao-no-auxilio-da-desobstrucao-e-celeridade-do-judiciario-4076>, acesso em 20 de 

outubro de 2020. 

59 Ibid. 

60 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. - 2º ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 55. 
61 ROCHA, Lucivaldo Maia. Aspectos principiológicos positivos no novo CPC. Âmbito Jurídico, 

2015. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/aspectos-

principiologicos-positivos-no-novo-cpc/>, acesso em 20 de outubro de 2020. 

https://juridicocerto.com/p/miguelbarbosa/artigos/o-fenomeno-da-desjudicializacao-advindo-do-novo-cpc-15-e-sua-atuacao-no-auxilio-da-desobstrucao-e-celeridade-do-judiciario-4076%22%20/
https://juridicocerto.com/p/miguelbarbosa/artigos/o-fenomeno-da-desjudicializacao-advindo-do-novo-cpc-15-e-sua-atuacao-no-auxilio-da-desobstrucao-e-celeridade-do-judiciario-4076%22%20/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/aspectos-principiologicos-positivos-no-novo-cpc/%22%20/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/aspectos-principiologicos-positivos-no-novo-cpc/%22%20/
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No tópico em questão será abordada a mediação e sua aplicabilidade como 

uma forma de solução dos conflitos familiares, apresentando suas vantagens e a 

importância da sua utilização. Como estudado até o presente momento, os métodos 

autocompositivos de solução de conflitos permitem que as partes envolvidas 

busquem, entre si e por si, a melhor forma de resolver o conflito ali suscitado, em se 

tratando dos laços familiares a mediação acaba propiciando a manutenção do laço, 

uma vez que os próprios construíram a solução. Dessa forma, é importante que se 

aborde de forma breve aspectos do direito de família, e também as vantagens de se 

utilizar a mediação.  

 

3.1. Breves aspectos do direito de família  

 

A Família possui uma multiplicidade de conceitos, porém a legislação não 

trouxe uma definição precisa. Doutrinariamente, uma das definições é tal entidade ser 

um elemento ativo, tendo em vista que vai passando por mudanças ao longo do tempo 

para melhor atender as necessidades de uma sociedade que se apresenta em 

constate evolução. 

Carlos Roberto Gonçalves62 ensina que tal ramo do direito é um dos que mais 

está ligado à vida, comparando com outros ramos, tendo em vista que os indivíduos 

são providos em um organismo familiar, assim ele explica:  

 
O direito de família é, de todos os ramos do direito, o mais intimamente ligado 
à própria vida, uma vez que, de modo geral, as pessoas provêm de um 
organismo familiar e a ele conservam-se vinculadas durante a sua existência, 
mesmo que venham a constituir nova família pelo casamento ou pela união 
estável.63 
 

Em detrimento da abrangência no estudo que cerca o termo família, não há 

ainda uma definição concreta sobre o tema em questão, haja vista a sua constante 

evolução. Nesse sentido, Stolze e Pamplona ensinam o seguinte:  

O conceito de família reveste-se de alta significação psicológica, jurídica e 
social, impondo-nos um cuidado redobrado em sua delimitação teórica, a fim 
de não corrermos o risco de cair no lugar-comum da retórica vazia ou no 
exacerbado tecnicismo desprovido de aplicabilidade prática. (...) Não é 
possível apresentar um conceito único e absoluto de Família, apto a 

 
62 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Volume 6: Direito de Família. - 14. Ed. - 

São Paulo: Saraiva, 2017, p. 11. 

63 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Volume 6: Direito de Família. - 14. Ed. - São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 11. 
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aprioristicamente delimitar a complexa e multifária gama de relações 
socioafetivas que vinculam as pessoas, tipificando modelos e estabelecendo 
categorias.64 

A família é à base da sociedade, assim ensina Dias65 (2017), recebendo por 

isso atenção especial da legislação, mesmo que não possua por parte dela uma 

definição. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que “a 

família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado.”, Artigo 19, inciso III da DUDH, sendo esse também o 

entendimento apresentado na Constituição Federal em seu artigo 226. 

Tendo em mente a importância do instituto da família, para que ocorra a 

consagração do Direito de Família, o operador de direito tem que ter a sua atuação 

primada pelo uso de uma sensibilidade maior, e também ponderação tendo em vista 

a importância e a fragilidade da matéria, uma vez que os vínculos familiares são 

estabelecidos em um forte vínculo afetivo que ocasiona efeitos patrimoniais, pessoas 

e assistenciais.66 

 

3.2. Vantagens inerentes a mediação 
 

Enfatizam Ferreira e Macabeu67 que a política pública, que foi inaugurada com 

a Resolução 125, ganhou força com a promulgação do CPC de 2015. Isso porque o 

novel diploma deu chancela de lei à mediação, até então trabalhado como diretriz ou 

indicação de admiradores e do CNJ. Já no princípio da lei, em seu art. 3º, parágrafo 

segundo, ao tratar do acesso à função jurisdicional, explicita a norma que o Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.  

 
A utilização da mediação para resolução de conflitos é especialmente 
interessante no caso de relações continuadas, questões familiares, 

 
64 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

65 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. Ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
66 RODRIGUES, Doralúcia Azevedo; MAGALHÃES, Thaygra Barbosa Irene; NETO, Dr. Manoel de 

Castro Carneiro. A importância da Mediação para a Resolução de Conflitos no Direito de 

Família. 2018, p. 1- 2. Disponível em: < https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-

content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLIT

OS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf>, acesso em 18 de novembro de 2020. 

67 FERREIRA, Camille Gonçalves Javarine; MACABEU, André Luís Vieira. Advocacia e Adequada 

Solução de Conflitos na Esfera Judicial. Revista FONAMEC – Rio de Janeiro, v. 1, 2017, p. 74. 

Disponível em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_73

.pdf>, acesso em 1 de novembro de 2020. 

https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLITOS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_73.pdf%22%20/
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_73.pdf%22%20/
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condomínios, vizinhos, colegas de trabalho, infância e juventude e relações 
em que haja afeto entre as partes, pois permite a preservação do vínculo ao 
tratar o conflito como parte do histórico das partes e não como um fenômeno 
isolado, ampliando o auto-conhecimento de todos e envolvendo-os na 
solução do litígio.68 
 

Importante salientar que a mediação pode solucionar um conflito de maneira 

bem simplificada e célere, de forma mais acessível, a se comparado com os que se 

submetem à jurisdição, ao proporcionar que as partes analisem suas perspectivas de 

formas mais abrangentes de possibilidades e não necessitem levar em conta somente 

o que a legislação estabelece.69 

Na verdade, a mediação confere maior autonomia para as partes envolvidas 

atingirem um consenso capaz de pacificar o conflito, deve haver a confidencialidade 

que abrange o procedimento e a maior efetividade do acordo obtido através da 

mediação, por ter sido construído em conjunto e não imposto. 

Segundo Manual de Mediação Judicial70, usar adequadamente os meios de 

conciliação, como instrumento da mediação, deduz na essência que os profissionais 

não se distanciam dos princípios norteadores dos métodos mediativos, dispostos no 

Código de Ética da Resolução 125 de 29/11/2010, evidenciando se especialmente: 

 
Confidencialidade: tudo o que for trazido, gerado, conversado entre as partes 
durante a conciliação ou mediação fica adstrito ao processo; Imparcialidade: 
o conciliador/mediador não toma partido de nenhuma das partes; 
Voluntariedade: as partes permanecem no processo mediativo se assim 
desejarem; Autonomia da vontade das partes: a decisão final, qualquer que 
seja ela, cabe tão somente às partes, sendo vedado ao conciliador e ao 
mediador qualquer imposição.71 

 

Os mecanismos de solução alternativa não podem substituir a jurisdição, e 

configurar mais uma possibilidade posta à disposição dos litigantes, já que, 

dependendo do tipo e natureza de litígio que se apresenta, a mediação, pode sim ser 

mais adequada, uma vez que permite a revelação do drama humano. Segundo o Guia 

 
68 GABRIEL, Anderson de Paiva. A Mediação Extrajudicial e a Relevância da Polícia para 

Resolução Consensual de Conflitos. Revista FONAMEC. Rio de Janeiro, v.1, 2017, p. 33. 

Disponível em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_32

.pdf>, acesso em 1 de novembro de 2020. 

69 Ibid., p. 34. 

70 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 295. 

71 Ibid., p. 23. 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_32.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_32.pdf
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Prático de Mediação Judicial e Conciliação, ficará à cargo do juiz a análise dos 

processos suscetível de mediação, bem como qual câmara privada será indicada para 

tentativa de solução do conflito.72       

Os conflitos mediáveis são aqueles que ponderam sobre direitos disponíveis 

ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação, nos termos do artigo 3º, § 2º 

da Lei da Mediação, importante frisar que depende também da aceitação das partes 

do processo autocompositivo e da câmara indicada. De acordo com o Manual de 

Mediação Judicial73, o legislador cumpriu, de forma bem expressiva, o seu dever ao 

destacar a relevância dos meios consensuais no sistema processual. 

É oportuno também, salientar que a autocomposição requer interpretações 

próprias das normas positivadas, uma vez que parte de premissas diferenciadas da 

heterocomposição. As características intrínsecas dos processos autocompositivos, 

como podem ser examinadas na tabela a seguir, impõe mudanças expressivas 

também na gestão desses processos e de seus direcionamentos. 

Na visão do Manual de Mediação Judicial, processos autocompositivos são 

como normas prospectivas, pois há a preocupação com o futuro da relação. Já os 

processos heterocompositivos são retrospectivos na medida em que procuram 

pesquisar o passado da relação e verificar como compensar eventuais desacertos 

passados com reparações no presente.74 

Em se tratando da sua aplicação no âmbito familiar, a mediação nesses casos 

propicia que ocorra formas diferentes para se solucionar as lides, se afastando assim 

de litígios mais prolongados no âmbito judiciais. Haja vista que, em um processo sem 

o trato dado pela mediação, os litigantes acabam sendo considerados entre si 

adversários, determinando assim a ocorrência de um vencedor e perdedor.75 

 
72 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de 

Mediação Judicial, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016, p. 200. 

73 Ibid., p. 201. 

74 LIMA, Danilo Prudente; LEITE, Isabela Sardinha Lisboa. O Termo, em Termos: O Poder do 
Compromisso na Mediação. Revista FONAMEC. Rio de Janeiro, v.1, 2017, p. 133. Disponível em: < 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1volume1_132
.pdf>, acesso em 1 de novembro de 2020. 
75 RODRIGUES, Doralúcia Azevedo; MAGALHÃES, Thaygra Barbosa Irene; NETO, Dr. Manoel de 

Castro Carneiro. A importância da Mediação para a Resolução de Conflitos no Direito de 

Família. 2018, p. . Disponível em: < https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-

content/uploads/2019/11/A_IMPORTANCIA_DA_MEDIACAO_PARA_A_RESOLUCAO_DE_CONFLIT

OS_NO_DIREITO_DE_FAMILIA.pdf>, acesso em 18 de novembro de 2020. 
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Essa disputa pouco saudável em se tratando de conflitos familiares, é evitada 

de forma eficaz quando se utiliza a mediação, pois o objetivo da mesma é promover 

o diálogo, a construção dele para que as partes conversem e cheguem a um acordo, 

sem a criação de uma rivalidade.76 

 
Disputa por questões de divórcio, pensões alimentícias, guarda de filhos, 
herança, divisão de bens ou qualquer outra questão familiar, que sejam ou 
possam ser objeto de procedimentos legais, são ajudadas no sentido de 
chegar a acordos ou estreitar as áreas de desentendimento entre elas, com 
a ativa intervenção de terceira parte imparcial.77  
 

No mesmo sentido a autora Deisimara Langoski78 compreende e ensina que 

em se tratando de conflitos familiares “a mediação proporciona aos sujeitos a vivência 

de valores cooperativos e solidários com vistas a encontrar respostas qualitativas, 

justas e humanas aos conflitos”. Evidenciando assim, que a utilização da mediação é 

não somente a melhor forma de tratar as lides familiares, e também mais eficaz para 

solucionar.79  

Diante do exposto, percebe-se que inúmeras são as vantagens com a aplicação 

correta do método tanto para os envolvidos, quanto para sistema judiciário. Se o 

conflito for sanado sem a necessidade de julgamento, evita o degaste emocional com 

a restauração do diálogo entre as partes e também o acúmulo dos tribunais e as 

despesas com os litígios podem tornar indubitavelmente benéficas para os envolvidos 

com as soluções de forma célere, dessa forma gera um sentimento de que a justiça 

foi feita. 

 

Considerações Finais 

 
76 NEGRÃO, Armando de Souza; PEREIRA, Raianni dos Santos. A mediação como forma de 

resolução de conflitos familiares. Conteúdo Jurídico, 2020. Disponível: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/55215/a-mediao-como-forma-de-resoluo-de-

conflitos-familiares>, acesso em 18 de novembro de 2020. 

77 GRIGOLETO, Juliane Mayer. A mediação familiar como mecanismo de pacificação social. 

IBDFAM, 2016, p. 10. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/assets/upload/anais/165.pdf>, acesso 

em 18 de novembro de 2020. 

78 LANGOSKI, Deisimara Turatti. A mediação familiar e o acesso à justiça. Revista Diálogos: 

Contribuições da extensão para a consolidação dos direitos humanos, Brasília, v. 16, n. 2, 2011, p. 

13. 

79 GONÇALVES, Amanda Passos. A mediação como meio de resolução de conflitos familiares. 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 2018, p. 30. Disponível em: 

<https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/amanda_goncalves.pdf>, acesso 

em 18 de novembro de 2020. 
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A partir da construção do presente artigo, foi possível compreender e também 

concluir que os indivíduos necessitam de auxilio especializado, para que possam 

atingir uma solução para as suas lides. Em detrimento de uma Constituição Federal 

que determina como princípio basilar o que versa sobre a dignidade da pessoa 

humana, todo aquele que tenha um litigio possui o direito, e a garantia, de ter acesso 

à justiça, através do poder judiciário ou pelos meios alternativos.  

Dentre os meios de resolução de conflitos, a mediação é a que possui um 

caráter mais pacificador, com relação aos outros existentes, como a conciliação, 

arbitragem e negociação. Sendo então a mediação o procedimento não somente 

viável, mas também aplicável aos conflitos que se instauram no âmbito familiar.  

Entendendo a importância da família, e a boa relação entre os seus entes, a 

forma de intervenção que a mediação propõe através do papel que deve exercer o 

mediador, haja vista a ética dos profissionais ali envolvidos, foi possível entender que 

o instituto de resolução de conflitos que fora estudado ao longo do artigo é o que 

melhor atende a necessidade das lides familiares. 

Tendo a ajuda do mediador, os familiares em litigio conseguem dialogar 

novamente, haja vista que lhe é cedido a oportunidade para em conjunto solucionarem 

o conflito que ali existe, e nesse caminho de construção de diálogo não há por parte 

do mediador uma interferência ou mesmo uma imposição de decisões, mas sim uma 

condução para que os próprios atinjam uma decisão justa e benéfica para ambos.  

Diante do exposto, percebe-se que inúmeras são as vantagens com a aplicação 

correta do método tanto para os envolvidos, quanto para sistema judiciário. Se o 

conflito for sanado sem a necessidade de julgamento, evita o degaste emocional com 

a restauração do diálogo entre as partes e também o acúmulo dos tribunais e as 

despesas com os litígios podem tornar indubitavelmente benéficas para os envolvidos 

com as soluções de forma mais célere, gerando um sentimento de que a justiça foi 

feita, de forma eficaz. 

É possível concluir, em detrimento do artigo aqui construído, e do estudo 

realizado para tal, que a mediação no âmbito familiar é um instrumento importante, e 

também eficaz. Uma vez que na mediação as partes em litigio tem a possibilidade de 

construírem um diálogo para superar o problema por eles enfrentado, propiciando que 

as mesmas construam um acordo que atendam ambas as partes, sem a interferência 
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de um terceiro, haja vista que cabe ao mediador apenas o papel de orientador para 

solucionar a lide.  
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