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Resumo: O presente estudo é desenvolvido com objetivo de apresentar a mediação como mecanismo de solução 

consensual de conflitos, bem como de esclarecer o procedimento de mediação em nível judicial e extrajudicial. 

Para tanto, utiliza-se de pesquisa bibliográfica, ancorada em teóricos das áreas de Mediação, Direito de Família e 

Processo Civil. Objetiva-se, outrossim, apontar os resultados obtidos nas audiências de mediação no ano de 2017, 

nas causas envolvendo o Direito das Família, através de pesquisa documental na comarca de Mineiros. Por fim, 

busca-se investigar os efeitos projetados pela mediação nessas ações, com escopo de detectar a incidência ou não 

da prática de alienação parental. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme exegese 

do artigo 3º, inciso I, do texto constitucional, o qual prevê como objetivo primordial da Pátria 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a pacificação social.  

Conforme adiante estabelecido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, é dever 

do Estado instituir mecanismos de solução dos conflitos, objetivando-se, desta forma, atingi-la. 

Trata-se do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, repetido, por simetria, pelo artigo 3º 

do Código de Processo Civil: “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito”. 

Neste sentido, indaga-se: o que é Jurisdição? Jurisdição, na lição de CINTRA, 

GRINOVER e DINAMARCO (2009, p. 147), “é uma das funções do Estado, mediante a qual 

este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 

pacificação do conflito que os envolve, com justiça”. 

No entanto, o Estado, sempre que possível, faculta, e, inclusive, recomenda (Art. 3º, § 

2°, do Código de Processo Civil), a resolução das desavenças às próprias partes, através dos 

chamados “mecanismos consensuais de solução de conflitos”. É possível identificar alguns 

deles em nosso ordenamento jurídico como, por exemplo, a conciliação e a mediação. 
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A mediação, objeto do presente estudo, será, no decorrer deste, explorada em seu 

conceito e particularidades, bem como demonstrada sua aplicação nas ações de família da 

Comarca de Mineiros, mediante a demonstração de dados estatísticos, obtidos através de 

pesquisa in loco na Vara de Família e Sucessões e no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania. 

Outrossim, buscará o presente estudo identificar se há ocorrência nas ações de família 

da Comarca de Mineiros, da prática de alienação parental, que consiste basicamente na 

implantação de falsas memórias acerca do outro genitor nas memórias da criança e do 

adolescente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizou-se, para tanto, pesquisa bibliográfica, com espeque na Constituição Federal, 

Código Civil e Código de Processo Civil, demais legislações especiais atinentes à matéria, bem 

como em obras de diversos autores, tais como NEVES (2016), PARKINSON (2016), ROBLES 

(2009) e TARTUCE (2016), dentre outros. Ademais, valeu-se de pesquisa documental, por 

meio de consultas a dados e registros procedimentais obtidos no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e Vara de Família e Sucessões da Comarca de Mineiros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mediação é um procedimento judicial ou extrajudicial pelo qual o mediador, terceiro 

imparcial, atua como facilitador da comunicação entre os interessados, levando-os a traçar – 

eles mesmos – a solução para o conflito.  

O Código de Processo Civil Brasileiro não estabelece requisitos profissionais para 

atuação do conciliador ou do mediador, senão que estes, segundo redação do art. 167, 

 

serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal 

regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de 

sua área profissional. 

 

 

Atualmente, há cadastros em âmbito nacional e em âmbito estadual. Em âmbito 

nacional, há a plataforma criada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que oportuniza o 

profissional a se inscrever nos Tribunais de Justiça dos Estados-membros da federação. De 



 

 

outra sorte, os Estados-membros têm seus próprios cadastros, podendo exigir, para inscrição, 

certificação de entidade vinculada à respectiva Corte, dentre outros. 

A Lei 13.140/2015, conhecida como Lei da mediação, por outro lado, estabelece que: 

 

Art. 11.  Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 

dois anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de 

mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da 

Justiça.  

 

 

O art. 165, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que o mediador atuará 

preferencialmente nos casos em que há vínculo anterior entre as partes, o que ocorre, em suma, 

nas ações de família. Aponta GANANCIA (2001, p. 7) apud ROBLES (2009, p. 43) que isso 

se dá em razão de que  

 

os conflitos de família, antes de serem conflitos de direito, são essencialmente 

afetivos, psicológicos, relacionais, antecedentes de sofrimento e dizem respeito a 

casais que, além da ruptura, devem imperativamente conservar as relações de pais, em 

seu próprio interesse e no interesse das crianças. 

 

Na Comarca de Mineiros são realizadas sessões de mediação desde junho de 2016, a 

nível processual (judicial) e pré-processual (extrajudicial), no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Isso se deve à previsão do art. 334 do Código de Processo 

Civil, que torna as audiências de conciliação e de mediação obrigatórias em todos os processos 

em que seja possível a autocomposição – solução do conflito pelas próprias partes. Desde então, 

são realizadas audiências na área do Direito das Famílias, em ações como divórcio, 

reconhecimento e dissolução de união estável, investigação de paternidade, alimentos e guarda. 

Em ambos os procedimentos, o presidente do ato é o mediador, que pode ser assessorado 

por um co-mediador ou presidir a sessão de mediação sozinho. O que diferencia o procedimento 

judicial do extrajudicial é a forma de propositura. Os procedimentos judiciais decorrem de ações 

ajuizadas perante o Poder Judiciário, enquanto que o procedimento extrajudicial é proposto no 

Centro Judiciário (CEJUSC), sem caráter de processo. Se não há celebração de acordo no 

procedimento judicial, o processo tem continuidade com oferta de contestação e julgamento 

posterior pelo magistrado, após decorrido o trâmite legal. Já o procedimento extrajudicial, sem 

natureza processual, é encerrado e arquivado no próprio CEJUSC, caso a celebração do acordo 

seja infrutífera. 



 

 

A pesquisa in loco revelou grande demanda da comunidade em geral nas ações de 

família. São realizadas audiências processuais, advindas da Vara de Família desta comarca, às 

quintas e sextas-feiras, com duração de 01h00min cada, e pré-processuais, advindas de 

procedimento iniciado no próprio CEJUSC, nos demais dias da semana, com 00h30min ou 

01h00min de duração, a depender das circunstâncias envolvendo o caso em análise.  

No ano de 2017, foram agendadas 192 audiências de mediação a nível extrajudicial, 

com margem de 80% (oitenta por cento) de êxito. Destas audiências, de acordo com a natureza 

da ação, foram realizadas: 

 

 

 

Figura 1: Gráfico elaborado pelos autores, com base nos dados colhidos 
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A nível judicial, foram designadas cerca de 410 audiências de mediação, com margem 

de 70% (setenta por cento) de acordos3. Destas audiências, de acordo com a natureza da ação, 

foram realizadas:  

 

 

 

Figura 2: Gráfico elaborado pelos autores, com base nos dados colhidos 

 

                                                 
3 Dados obtidos através de consulta à agenda física do CEJUSC, da Vara de Família, de estatísticas encontradas 

no site do TJ/GO e ao Sistema “PROJUDI”. 
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Além disso, no decorrer da pesquisa, objetivou-se identificar a existência de ações em 

que se detectou a prática da alienação parental, considerada pela Psicologia como “distúrbio 

que surge principalmente no contexto das disputas pela guarda e custódia das crianças” 

(SILVA, 2011, p. 45). 

No Brasil, a Lei n. º 12.318/2010 trata sobre a alienação parental, em 11 artigos, 

estabelecendo, em suma, rol exemplificativo de condutas capazes de a caracterizar, como 

dificultar contato com o outro genitor, apresentar falsa denúncia contra ele/ela, dificultar o 

exercício de convivência, dentre outras. 

No entanto, embora grande o número de ações envolvendo discussão de guarda e 

regulamentação de visitas de filhos menores, identificou-se apenas 1 ação de alienação parental 

na Comarca de Mineiros, a qual não foi submetida, até o presente momento, à mediação. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base no material produzido pela pesquisa documental, conclui-se que a mediação, 

desde sua implementação na Comarca de Mineiros, em 2016, é cada vez mais procurada, em 

nível extrajudicial, seja pela celeridade na realização do agendamento das sessões, seja pela 

isenção de custas procedimentais. 

Em relação à mediação judicial, identificou-se minimamente ações requerendo sua 

dispensa, razão pela qual conclui-se ser, também, crescente a demanda. Isso em decorrência da 

mudança de mentalidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 em relação à cultura 

do litígio versus a cultura da pacificação social e solução consensual dos conflitos. 

Em relação à alienação parental, tem-se que a mediação pode se constituir num forte 

instrumento de combate, considerando-se o caráter dialogal do procedimento. No entanto, não 

foi possível identificar a ocorrência da prática, senão na única ação informada, tendo em vista 

o caráter confidencial dos procedimentos de família. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei Federal 12.318, de 26.08.2010. Dispõe sobre a alienação parental e altera o 

art. 236 da Lei n. º 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso em 27 

set 2018. 

 

BRASIL. Lei Federal 13.105, de 16.03.2015. Código de Processo Civil. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 27 

set 2018. 



 

 

 

BRASIL. Lei Federal 13.140, de 26.06.2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito 

da administração pública; altera a Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto n.º 

70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei n.º 9.469, de 10 de julho de 

1997. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em 27 set 2018. 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. ed. rev., atual. 

e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 

 

PARKINSON, Lisa. Mediação Familiar. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. Tradução de Erica 

de Paula Salgado – Family Law, Bristol, England, 2011. 

 

ROBLES, Tatiana. Mediação e Direito de Família. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ícone, 2009. 

 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Guarda Compartilhada e Síndrome da Alienação 

Parental – O que é isso? 2. ed. rev. e atual. Campinas: Armazém do Ipê, 2011. 

 

TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. 3. ed. ver. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 

  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 38. ed. rev. atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 1. 


