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Resumo 

O aumento considerável da demanda processual, os custos dos litígios mal solucionados e o 

descontentamento dos cidadãos perante a justiça, estão levando o Poder Judiciário a ponderar 

e, também, a estudar novos mecanismos de resolução dos conflitos. Desta forma, o objetivo 

desta pesquisa é verificar a possibilidade do emprego da Escola de Perdão e Reconciliação 

como forma de mediação nas lides familiares. O problema pauta-se na dificuldade que o Poder 

Judiciário vem encontrando para solucionar tais contendas de maneira satisfatória, rápida e 

eficiente. Bem como, o encaminhamento que pode ser dado ao projetar, nestas celeumas, as 

técnicas do perdão e da reconciliação como forma de mediação. A metodologia adotada foi a 

bibliográfica, além da análise prática dos assuntos abordados. Os resultados obtidos, até então, 

apontam que a Escola de Perdão e Reconciliação pode ser considerada uma prática 

terapêutica, já que uma das suas principais vertentes é a mudança construtiva e restaurativa 

das relações interpessoais por meio da percepção e da autocorreção nas situações conflitivas. 

Já a mediação visa à celeridade no processo e o acordo entre as partes, não primando pelas 

causas dos problemas e dos desentendimentos familiares em si, mas buscando identificar as 

reais necessidades das partes envolvidas no momento do conflito. Sendo assim, observa-se 

que a Escola de Perdão e Reconciliação e a mediação têm princípios adversos, porém 

complementares, na medida em que ambas, nas suas singularidades, avalizam a prática da 

Justiça Restaurativa e perpetuam os resultados obtidos, substituindo a ‘cultura da sentença’ 

pela ‘cultura da paz’. 

 

Introdução 

A família constitui a base estrutural da sociedade, onde o indivíduo aprende e propaga 

os mais variados princípios de caráter moral, ético, religioso, afetivo, político, profissional, entre 

outros. No entanto, nas últimas décadas, o seu conceito tradicional – interligando pai, mãe e 

filhos – vem sofrendo grandes transformações, tanto na sua composição, quanto nos aspectos 

financeiros, sociais e educacionais. 

A Constituição Brasileira – entre outros documentos internacionais, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – prevê o princípio da dignidade, igualdade e liberdade, como 

normas norteadoras para a defesa destas novas relações. 

O princípio da igualdade está no Art. 5º, da CF 1, que preconiza que “todos são iguais 

perante a lei”. Mais adiante, no Art. 5º, I, da CF, determina-se que “homens e mulheres são 
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CF é abreviação usada para Constituição da República Federativa do Brasil. 



iguais em direitos e obrigações”. Por fim, no Art. 226, § 5º, da CF, fica estabelecida a igualdade, 

em direitos e deveres de ambos, no tocante à sociedade conjugal. Em outras palavras, o 

princípio da igualdade refere-se à equiparação de direitos entre os consortes ou companheiros, 

e destes perante seus filhos (Dias, 2003). 

Já o princípio da liberdade nas relações familiares, está estabelecido no Art. 226, § 3º, 

da CF, que assevera o direito de constituir relação conjugal ou união estável; assim como, de 

realizar ou extinguir a entidade familiar (sem imposições de parentes, sociedade ou legislador), 

à livre administração do patrimônio, ao planejamento familiar, a escolha dos modelos 

educacionais, à decisão independente acerca da instrução dos filhos, além da livre 

manifestação dos valores religiosos e culturais. (Dias, 2003). 

Com relação ao princípio da dignidade, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 1º, 

III, elenca “a dignidade da pessoa humana à condição de princípio fundante do Estado 

Democrático de Direito” (Silva, 2006). Portanto, vive dignamente aquele que obedece seus 

limites e os do próximo; favorecendo, assim, relacionamentos pacíficos e fraternos, dentro de 

um espaço comum e democrático. 

Embora as famílias brasileiras estejam sofrendo mudanças na sua formação estrutural 

– evidenciado pela redução do número de casamento, pela instabilidade conjugal, pela 

monoparentalidade, pela recomposição familiar, entre outras notáveis remodelações; os 

conflitos existentes no seu cerne ocorrem invariavelmente, envolvendo emoções e sentimentos 

como mágoa, raiva e vingança. 

E é justamente nos conflitos familiares que a mediação depara-se com a sua aplicação 

mais apropriada, já que visa, em muitos casos, uma solução diversa da decisão judicial e mais 

adequada às partes.  

No Brasil, utiliza-se o modelo francês, conhecido como ‘mediação facultativa’; que 

consiste numa “técnica não adversarial de resolução de conflitos, em que um terceiro 

(mediador), neutro e imparcial, auxilia as partes a entenderem seus reais conflitos e a 

buscarem seus verdadeiros interesses por meio de uma negociação cooperativa, visando 

soluções mais criativas” (Silva, 2005). 

Portanto, a principal finalidade do processo de mediação é encerrar o litígio; e sua 

fundamentação está pautada no acordo das partes, não havendo a necessidade de aplicar a 

lei. 

A Escola de Perdão e Reconciliação (ESPERE) surgiu no ano 2000, na Colômbia, em 

resposta às observações e estudos realizados pelo Padre Leonel Narváez acerca das 

sequelas da violência que assolavam aquele País.  



A ESPERE funciona como uma terapia de grupo e suas dinâmicas facilitam a aplicação 

e o conhecimento das técnicas, tornando os participantes multiplicadores de uma cultura de 

paz e tornando possível o trabalho de prevenção e redução dos conflitos. 

Desta feita, pretende-se, com este artigo, analisar a aplicabilidade da metodologia da 

ESPERE como técnica de mediação nos conflitos familiares no Brasil; auxiliando, assim, na 

prática da justiça restaurativa, firmada não em regras rígidas ou em leis que cerceiem as 

decisões, mas, principalmente, em princípios e valores humanos. 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste projeto consiste na análise metodológica da Escola de Perdão e 

Reconciliação como vertente da justiça restaurativa; e a viabilidade da aplicação da ESPERE 

como instrumento de mediação nos conflitos familiares em âmbito judicial brasileiro. 

Os objetivos específicos são:  

 Conceituar família; 

 Apresentar os conflitos mais comuns; 

 Identificar a aplicação e os objetivos da justiça restaurativa;  

 Averiguar a metodologia da ESPERE; 

 Verificar se os procedimentos adotados pela ESPERE são compatíveis com as 

técnicas de mediação adotadas pelo sistema judicial brasileiro. 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram adotadas as seguintes medidas: 

 Análise bibliográfica: visando o amplo estudo sobre os temas propostos - seja em 

livros, revistas e demais artigos científicos, sobretudo, os de cunho jurídico - disponibilizados 

tanto nas bibliotecas públicas, como na internet. 

 Visitas à Vara de Família, escritórios de advocacia, órgãos não-

governamentais e instituições que tratam de conflitos familiares: buscando informações 

de ordem prática que contribuíssem na construção das análises críticas e qualitativas da 

pesquisa. 

 

Desenvolvimento 



Para o estudo do tema proposto, foi necessária a pesquisa de alguns conceitos 

jurídicos, visando a real compreensão dos assuntos elencados e à consequente reflexão 

acerca da proposta deste artigo, conforme segue abaixo. 

 

Família 

Segundo o caput do Art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado 2. 

Nota-se que, na Carta Magna, a palavra ‘família’ é apresentada no sentido coloquial, 

referindo ao núcleo doméstico; não se limitando, portanto, à sua origem – se advém de casal 

heteroafetivo ou par homoafetivo, de relação formal ou informalmente constituída 3. 

 Para Maria Helena Diniz (2007, p. 9), “família é um grupo unido e fechado de pessoas, 

tendo pais e filhos, como também, outros parentes ligados pela coexistência e amor, com 

objetivos parecidos”. 

Portanto, família pode ser entendida como parte da sociedade constituída por 

indivíduos com laços de parentesco, afinidade, afetividade ou de funcionalidades análogas 

entre si; porém, com características individuais, emocionais, sociais, psicológicas e relacionais 

distintas.  

E são, justamente, essas diferenças - somadas às rápidas e contínuas transformações 

mundiais - que contribuem para que os conflitos familiares perdurem, necessitando de especial 

atenção pelo poder público e judiciário para que seja mantida a liberdade, a dignidade e a 

igualdade de direitos entre os membros que a compõe, assegurando-se, assim, a paz social. 

 

Conflitos familiares e mediação 

Os conflitos na família existem desde o surgimento dos primeiros núcleos familiares. E, 

apesar das mudanças ocorridas na sua formação ao longo da história, é perceptível que tais 

embates nunca deixaram de existir, estimulados por situações diversas. Nota-se, entretanto, 

que o que tem variado juridicamente são as formas de resolvê-los. 

A mediação é fruto destas transformações; e a sua aplicação se expandiu para diversas 

regiões do mundo, justamente por se tratar de uma das maneiras mais céleres para a solução 
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
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de litígios – já que o Direito de Família não vem acompanhando o crescente desenvolvimento 

humano e seus processos, ocasionando uma grande demanda para o Judiciário.  

No Brasil, a mediação é exercida somente por medidas provisórias, pois ainda não foi 

institucionalizada. E embora falte previsão legal dos atos processuais englobados por este 

recurso extrajudicial, o mesmo possui um conjunto de ações organizadas, que visam alcançar 

o pacto, e não concluir somente as etapas do processo. 

Neste compasso, a mediação familiar foi constituída como um meio de orientação, 

aplicável a todos os conflitos que envolvam relações de afeto entre famílias, com ou sem filhos; 

permitindo que os envolvidos busquem um acordo entre si, e, consequentemente, 

possibilitando que os mesmos estabeleçam novos vínculos. 

Desta forma, pode-se afirmar que a principal característica da mediação familiar é 

possibilitar que as partes em litígio façam a tomada de decisões, utilizando técnicas que 

auxiliam no tratamento das divergências.  

Logo, o mediador deve ser competente - ou seja, conhecer a matéria -, ter credibilidade, 

ser independente e, também, imparcial em relação às partes 4; pois, caberá ao mesmo 

encontrar as melhores soluções para minimizar os danos psicossociais existentes entre os 

envolvidos, e, assim, levá-los ao restabelecimento da confiança e respeito mútuos. 

 

Justiça restaurativa e escola de perdão e reconciliação 

Segundo o Conselho Econômico e Social – ECOSOC 5, Justiça Restaurativa é todo o 

programa que se vale de “processos restaurativos para atingir resultados restaurativos”. 

Outrossim, Justiça Restaurativa consiste nos processos nos quais as partes envolvidas 

participam juntas e ativamente na resolução de questões provocadas pela lide; e, quase 

sempre, com o auxílio de um facilitador. 

Portanto, afirma-se que “a mediação é um exemplo de prática restaurativa” 

(Vasconcelos, 2008). 

Dentre outras práticas restaurativas vigentes, encontra-se a Escola de Perdão e 

Reconciliação (ESPERE). 
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Conforme preconiza o CNJ na resolução nº 125 de 29/11/2010. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/conciliador-e-mediador/323-sessao-

de-julgamento/atos-administrativos-da-presidencia/resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-

de-2010>. Acesso em 19 Jun 2013. 
5
ECOSOC: Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Tem 54 membros, eleitos pela Assembleia 

Geral por período de três anos; e destina-se ao estudo de questões relativas à saúde, organização 

econômica, direitos da mulher, varas internacionais de infância, direito trabalhista internacional, direito cultural 

e de independência dos povos de toda parte do mundo. 



A ESPERE foi criada pelo Padre Leonel Narváez 6, no ano 2000, em Bogotá-Colômbia, 

a partir da observação de que o círculo da violência se repete à medida que a vítima se torna 

agressor(a); perpetuando-se, assim, sentimentos como ódio, mágoa e vingança. 

Conforme dados levantados pelo CDHEP 7, as Escolas de Perdão e Reconciliação 

podem ser encontradas, atualmente, em diversos países, tais como: México, Brasil, Peru, 

Chile, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Itália, República Dominicana, Israel, 

Venezuela, Uruguai e Argentina. 

No Brasil, o CDHEP aponta que as primeiras práticas da ESPERE chegaram em 2001; 

e, desde então, têm sido disseminadas - com o auxílio de multiplicadores - no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, entre outras 

localidades e regiões.  

As Escolas de Perdão e Reconciliação são grupos de 10 a 15 pessoas que se reúnem 

para transformar sua raiva, seu ódio e desejo de vingança. Encontram-se semanalmente, 

informalmente, com regras mínimas combinadas entre os participantes – sobretudo de 

completo sigilo. São guiadas por animadores que se capacitaram para esse fim (GÓMEZ, 

2006). 

Infelizmente, não há na literatura informações mais detalhadas sobre a atuação das 

ESPERE no Brasil. Sobretudo, relacionadas ao Direito de Família. 

Sabe-se, em princípio, que as suas técnicas são usadas, geralmente, para abrandar os 

conflitos no âmbito criminal em algumas Comarcas brasileiras; porém, sem maiores subsídios 

qualitativos e/ou quantitativos acerca dos seus benefícios. 

 

A possibilidade da aplicação da ESPERE como instrumento de mediação nos 

conflitos familiares 

O primeiro passo para gerir um conflito é distingui-lo. O quadro 1 foi proposto por Wehr 

(1979, p. 52) e visa identificar os objetos do conflito, suas causas e métodos de intervenção. 
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Paulo/SP, é uma organização não governamental que tem como missão: formar e articular sujeitos sociais e 
processos políticos atuando na construção de uma sociedade justa e solidária de pleno exercício da 
cidadania, à luz dos princípios fundamentais dos Direitos Humanos, sociais, econômicos, culturais e 
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Quadro 1 – Objetos do Conflito 

 

Ou seja, em termos gerais, para o mediador é primordial reconhecer o objeto do conflito 

para, assim, encontrar a melhor forma de intervenção.  

Cabe ressaltar, também, que o mediador não é um conselheiro e, tampouco, um 

terapeuta familiar. Sua função é, tão somente, cuidar das questões práticas que envolvem a 

lide. 

Já com relação à Escola de Perdão e Reconciliação, pode-se considerar sua prática 

como um exercício modular e terapêutico, atuando em 4 dimensões: o pensar (dimensão 

cognitiva), o sentir (dimensão emocional), o atuar (dimensão comportamental) e o transcender 

(dimensão espiritual). Como parte da sua metodologia, está a criação dos ‘territórios de paz’, 

que podem ser implantados em bairros, ruas, escolas ou nas famílias, nos quais as pessoas se 

reúnem com o firme propósito de avaliarem os problemas existentes no seu núcleo, originando 

o pacto - no qual os envolvidos declaram, naquele local ou grupo, um ‘território de paz’. Desta 

forma, as ESPERE se convertem em espaços sagrados, nos quais as pessoas envolvidas 

recuperam e fortalecem sentimentos construtivos, tais como: respeito, segurança, compaixão, 

autoestima, amor ao próximo, entre outros 8. 
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Deste modo, levando-se em conta os estudos referenciais, notam-se distinções entre a 

prática da mediação e da terapia familiares, conforme aponta o quadro 2 9. 

 
Quadro 2 – Principais distinções entre mediação familiar e terapia familiar 

 

Observa-se, portanto, que a metodologia da ESPERE - considerada uma técnica 

terapêutica - não se enquadra como instrumento de mediação, devido às suas especificidades 

práticas, que contrariam as características deste recurso extrajudicial – tais como celeridade no 

processo e foco no acordo. 

Entretanto, em determinadas situações, o mediador poderá indicar a ESPERE como 

medida alternativa na resolução do litígio; sobretudo, nos casos que concentram um alto grau 

de nocividade aos conflitantes – como, por exemplo: separação ou divórcio litigioso, a guarda 

dos filhos, divisão dos bens, modificação da guarda, entre outros. 

Desta feita, nas comarcas brasileiras onde a ESPERE esteja atuando em parceria com 

o Poder Judiciário, competirá ao mediador informar e oferecer aos mediandos esta prática de 

resolução dos conflitos, considerando não só os aspectos jurídicos que abrangem a lide; mas, 

principalmente, os relacionais, psicológicos, sociais e os afetivos das partes. 

 

Resultados 

Nos países onde a mediação familiar é praticada, foi observado que a adoção deste 

recurso extrajudicial possibilita uma melhor comunicação entre as pessoas envolvidas, estimula 

a cooperação entre as partes - diminuindo o sentimento de ódio, mágoa e vingança. Além 

disso, este método aponta as reais necessidades dos conflitantes, tornando-o mais satisfatório 

na avaliação destes 10. 

Todavia, mesmo com os notáveis benefícios da mediação na resolução das lides; a 

terapia familiar, entre outros recursos, pode e deve ser considerada como forma de 

                                                           
9
Quadro baseado no texto do Gabinete de Mediação Familiar. Disponível em < http://www.reflexos-

psicologia.com/mediacao.html>. Acesso em 19 Jun 2013. 
10

Lévesque, J. Op. cit. p. 69-76 



restabelecimento das relações familiares, pois auxilia, sobremaneira, nos casos em que o 

objeto de conflito dificulta a condução dos trabalhos jurídicos ou da mediação. 

A Escola de Perdão e Reconciliação contribui, incontestavelmente, neste processo 

restaurativo. Em entrevista ao Jornal O Globo 11, o juiz titular do 9º Juizado Especial Criminal da 

Barra/RJ, Joaquim Domingos de Almeida, informou que vem adotando as técnicas da 

ESPERE há alguns anos, principalmente em litígios de casais e brigas de vizinhos. Segundo o 

magistrado, o aproveitamento dos cursos da ESPERE foi de 100%. “Depois da aplicação da 

metodologia, nenhum incidente voltou a acontecer entre os litigantes, quando, normalmente, 

eles retornavam com novos conflitos”, afirmou. 

Portanto, ainda que a ESPERE não possa ser usada como prática direta de mediação 

no Brasil, devido as suas características terapêuticas, focadas não somente no acordo, mas 

em mudanças profundas no comportamento dos envolvidos nos conflitos; é notório que ambas 

as técnicas são complementares no restabelecimento dos laços familiares, ampliando a 

possibilidade de reconciliação e, principalmente, perpetuando os compromissos assumidos 

pelas partes. 

  

Considerações Finais 

É inegável que este artigo carece de análises mais apuradas e da vivência de práticas 

concretas relacionadas à mediação, à ESPERE, à justiça restaurativa e à justiça convencional. 

O propósito aqui não foi de generalizar afirmações, mas de observar as particularidades 

e, a partir destas, obter elementos para reflexão. 

Foram abordados temas, como: família, conflitos, mediação, justiça restaurativa e a 

Escola de Perdão e Reconciliação, com a finalidade de analisar as principais dificuldades que o 

Poder Judiciário e a instituição familiar vêm encontrando para solucionar os conflitos existentes 

no ambiente doméstico, bem como verificar a possibilidade de utilizar as técnicas da ESPERE 

como método de mediação nos litígios familiares.  

Os resultados obtidos apontam que a metodologia da ESPERE, que pode ser 

considerada uma prática terapêutica, não é compatível com os procedimentos adotados pela 

mediação no Brasil – conforme delineado no quadro 2, exposto neste artigo. 

Entretanto, é viável prosseguir com este estudo, pois há poucas informações na 

literatura científica sobre as vantagens e desvantagens da ESPERE como método de 
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Matéria publicada no Jornal O Globo do dia 05 de outubro de 2008, escrita pela repórter Vera Araújo e 

intitulada como “O perdão e a reconciliação contra a violência. Técnica desenvolvida por padre colombiano 

ajuda a superar ódio e sede de vingança, após trauma”. 



resolução dos conflitos – principalmente, no âmbito familiar e em parceria com o sistema 

judicial brasileiro. 
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