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1. Resumo 

 

O presente trabalho teve por objetivo não somente levantar questões já 

existentes na sociedade, mas também, abordar de maneira mais aprofundada os 

institutos da mediação e da alienação parental, salientando respectivamente uma 

solução e um problema existentes no cotidiano, e que, por vezes, é imperceptível 

para aqueles que desconhecem o assunto.  

Foram encontradas valiosas informações, as quais ratificam a mediação 

como uma das formas mais amena, embora não menos eficaz para a solução de 

conflitos familiares. 

Com o desiderato de demonstrar a possível solução de conflito de 

interesses dentro da família em situação de litígio, a presente pesquisa, também 

teve como fundamento, a legislação acerca do instituto da mediação inserido no 

novo Código de Processo Civil, especialmente no que tange os processos 

contenciosos do direito de família e que se referem à guarda, regime de visitas e 

filiação. 

Nas ações judiciais que envolvem tais institutos supra referidos, 

predominam os casos em que os filhos atuam (in) diretamente em meio ao conflito. 

Estes, ante a disputa entre os cônjuges, passam a ser os principais lesados, 

figurando, por vezes, como objeto do litígio. Nestes casos, portanto, oportuno se faz 

a resposta consensual aos conflitos através de um dos mais abordados métodos da 

atual legislação processualista: o instituto da mediação. 

 

2. Introdução 

 

No momento em que observamos os novos arranjos familiares, não 

podemos deixar de notar o quanto a entidade familiar evoluiu. Com esta constante 

evolução e o surgimento de novos conflitos familiares, principalmente no que se diz 

respeito a sua estrutura familiar, já não se podia resolver tais conflitos da mesma 

forma, com soluções que não acompanharam a evolução social, e se tornaram 

obsoletas, caindo em desuso. Dessa forma, surgiu a necessidade do ordenamento 

jurídico e da sociedade tratarem desses litígios de uma maneira diferente, 

viabilizando novas maneiras de solucioná-los. 



Atualmente, a mediação se coloca como uma das maneiras mais eficazes  

para solucionar conflito familiar  porquanto pode ser utilizada não apenas quando as 

partes já não conseguem estabelecer acordo entre si, mas também pode ser 

aplicada antes mesmo do litígio, objetivando sempre uma solução pacífica e 

estabelecendo entre as partes conflitantes uma forma de comunicação, para que 

mesmo após o divórcio, principalmente em casos em que há existência de filhos, a 

relação e o vínculo afetivo, não sejam de nenhuma forma lesados. Em muitos casos, 

o filho acaba sendo usado como uma espécie de arma contra um dos genitores, e é 

neste momento que o mediador desempenha o seu papel de fundamental 

importância, estabelecendo uma forma de solucionar tais conflitos sem lesar o afeto 

da criança com seu genitor. 

Sendo assim, é sobremaneira relevante a exposição a respeito do papel 

desempenhado pelo mediador não somente em casos de separação e divórcio, mas 

também a sua aplicabilidade no momento em que os genitores objetivam ter a 

guarda dos filhos, auxiliando os pais a estabelecerem com sua prole, uma pacifica 

forma de convívio. 

Ademais, é importante salientar, neste contexto, que a alienação parental 

é uma consequência da ruptura do vínculo conjugal, diuturnamente encontrada, 

mormente quando se trata de litígios parental pela guarda do filho. 

 A alienação parental ocorre no momento em que um dos genitores 

dificulta a convivência do filho para com o outro genitor, e ademais, acaba por 

distorcer fatos de modo que a criança tente se afastar do genitor alienado. Por sua 

vez, na síndrome da alienação parental, já é possível notar os transtornos 

psicológicos causados pela alienação, porquanto o menor começa a exteriorizar, de 

alguma forma, seu sofrimento, podendo por vezes, de forma irreversível, se tornar 

pessoa depressiva e antissocial. 

Destarte a mediação poderá ser aplicada como instrumento adequado 

para efetiva identificação da presença de alienação parental e de sua respectiva 

síndrome, a qual, importa ressaltar, também pode ser proveniente de outros 

parentes que tenham convivência com o menor e por não possuírem uma pacífica 

relação com um dos genitores acabam por denegrir a imagem deste para com o seu 

filho, causando uma verdadeira celeuma familiar.  

 

 



3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Expor a eficácia dos meios extrajudiciais nas soluções de conflitos no 

âmbito do Direito de Família contemporâneo, notadamente aqueles que tratam de 

litígio envolvendo menor, mas, tendo como principal instrumento, a mediação.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Conceituar a alienação parental bem como  sua respectiva síndrome 

para fins de demonstrar qual tipo de litígio familiar envolverá a técnica da mediação. 

b) Demonstrar, por meio da Lei 12.318/2010, o conceito de alienação 

parental, quem poderá praticá-la e quais as sanções previstas ao alienador.  

c) Expor sobre o instituto da mediação no novo Código de Processo Civil 

através da explanação sobre o papel do mediador, sobre a mediação familiar e, por 

fim, sobre a aplicabilidade da mediação nos casos de alienação parental. 

 

4. Metodologia 

 

O presente trabalho, teve como método de abordagem empregado, o 

método indutivo e o dedutivo, contudo, com relação a técnica de pesquisa, foi 

utilizada a documentação indireta porquanto foram realizados estudos bibliográficos 

a partir da doutrina civilista e processualista vigente, bem como demonstrou-se as 

modificações previstas pelo Código de Processo Civil. 

Ademais, a frequência dos integrantes deste projeto nas Oficinas de Pais 

e filhos, propostas pelo CEJUSC – Centro Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania - e realizadas em parceria com as Faculdades Integradas Padre Albino, 

em Catanduva, possibilitou maior percepção acerca do assunto, vez que oferece a 

participação efetiva e interpessoal entre autores e litigantes dos principais conflitos 

familiares presentes na Vara da Família e Sucessões desta comarca, sob a ótica 

das três partes: o genitor guardião, o outro genitor e a criança e/ou adolescente.  

 

  



5. Desenvolvimento  

 

A investigação teve como inicial parâmetro o diagnóstico do assunto 

central do estudo: a família. Trata-se, assim, de tema complexo e dotado de 

peculiaridades, vez que diferentemente de outros âmbitos do direito, neste caso se 

faz presente laços afetivos prolongados no tempo e que, por ocasião de conflitos de 

interesses muitas vezes se dissolvem. Deve-se levar em consideração, portanto, os 

sentimentos aflorados decorrentes do rompimento desta relação, das frustrações, 

dos desentendimentos causados, bem como todos e quaisquer resquícios que 

possam atingir as partes litigantes, sobretudo, o menor.  

Através da presente pesquisa, constatou-se que independente da razão 

do litígio - se oriundo do pedido de pensão alimentícia, da guarda, do regime de 

visitas, da separação ou de divórcio, nas hipóteses em que figurarem a prole, na 

maioria das vezes o maior prejudicado em meio ao conflito de interesses entre os 

genitores é o menor, filho em comum. Este malefício se dá muitas vezes por meio da 

utilização da criança ou adolescente como instrumento para atingir ou se proteger do 

outro, objetificando-a para a satisfação de seus interesses, também conhecida como 

alienação parental.  

Observou-se que tal prática tem se tornado corriqueira por pelo menos 

um dos genitores que, via de regra, é aquele que detém a guarda do menor (genitor 

guardião). Partícipe ativo nos processos (não necessariamente judiciários) de ações 

de família, este ato possui peculiaridades diversas à sua síndrome, comumente 

confundidos. Embora a sua nomenclatura em muito se pareça, trata-se de dois 

conceitos distintos. 

 A síndrome da alienação parental (SAP), ao contrário da alienação 

parental, faz-se presente apenas quando o menor, então vítima da alienação, passa 

a adotar condutas violentas, nutrindo e expressando sentimentos de repulsa ao 

genitor alienado, após estímulos frequentes e intensos por parte do genitor 

alienador. A SAP, portanto, decorre da alienação parental, como consequência do 

ato do alienador, mas ambas tem como finalidade afastar o filho de seu (s) genitor 

(es), muitas vezes, para sempre e de forma irreversível.  

Separação, divórcio, guarda, visitas, filiação, podem decorrer de uma 

situação conflituosa e, portanto, sempre foram objeto de tutela estatal por meio de 

ação judicial proposta pelas pessoas que vivenciam conflitos de tais situações 



provenientes. Esta judicialização sempre ocorreu porquanto os dispositivos legais 

vigentes anteriormente ao novo Código de Processo Civil (lei n°. 13.105, de 16 de 

março de 2015), não apresentavam nenhum estímulo a outro método eficaz para a 

solução de conflitos familiares. Isto posto, fez-se necessária análise do advento novo 

Código de Processo Civil que agrega um capítulo específico correspondente a este 

assunto (Capítulo X, das ações de família, art. 693 e seguintes) e propõe estímulo 

de meio consensual competente e eficaz para solução de conflitos, a mediação. 

Este novo Código estipula (obrigatoriamente aos tribunais) meios 

consensuais de solução de conflitos e posiciona ao lado da mediação, a conciliação, 

ambos previamente tratados e regulamentados na resolução de n°. 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça. Os dois métodos são compostos por inúmeras 

semelhanças que, se não analisadas, podem levar ao falso conceito de igualdade 

entre ambas, já que se trata de dois métodos consensuais de solução de conflitos a 

serem estimulados com o advento do novo Código de Processo Civil. Ressalta-se 

que tais métodos têm caráter obrigatório e devem ser guiados por profissionais 

devidamente cadastrados e qualificados nos termos do art. 167, caput, além de, 

para sua validade, dever respeitar aos princípios estabelecidos no art. 166, caput. 

Na investigação, portanto, competiu ainda evidenciar a distinção entre a 

mediação e a conciliação. A conciliação diverge da mediação quanto à sua 

influência. Na primeira, cabe ao conciliador participar como terceiro, de maneira 

ativa, apresentando sugestões e orientações pautadas na sua capacitação, 

buscando sempre o interesse de ambos litigantes que, possivelmente, não obtinham 

vínculo afetivo duradouro antes do litígio.  

Observou-se assim que, na mediação, ao terceiro mediador compete não 

apenas resolver meramente o conflito, mas, também, restabelecer o diálogo entre as 

partes litigantes, agindo de forma interdisciplinar, atentando-se, ainda, a aspectos 

que esquivam da área meramente jurídica. Desta forma, à mediação aplicada aos 

conflitos familiares, deu-se o nome, pela doutrina, de mediação familiar.  

 

6. Resultados 

 

Com efeito, verificou-se que a mediação regulamentada pelo novo Código de 

Processo Civil (e já adotadas pelos tribunais), principalmente no que tange as ações 



de família, tem ocasionado inúmeros benefícios ao Poder Judiciário, às partes 

litigantes e ao menor.  

A priori, deve-se levar em consideração, a celeridade e a economia 

processual, pois as sessões mediativas tendem a colaborar na redução da demanda 

de processos judiciais, nas hipóteses em que o objeto da ação for tratado e 

previamente solucionado através da mediação. 

Além disso, vê-se o efetivo benefício às partes litigantes em virtude da 

adoção do método ora em comento porquanto por meio dele há a oportunidade de 

recuperação do diálogo entre as partes. Isto porque na presença do mediador, as 

pessoas em situação de conflito, passam a ouvir e a serem ouvidas. Abre-se espaço 

para oportunidade de um relacionamento mais respeitável a partir de um olhar mais 

humanizado sobre aqueles que se encontram em flagrante desvantagem afetivo-

emocional. É a desjudicialização em prol do pacifico convívio familiar.  

 

7. Considerações finais 

 

Insuficiente se faz a abordagem acerca da família sem que se 

complemente com as palavras “sentimentos”, “laços” e “afetos”. Isto porque se trata 

de assunto de extrema complexidade e delicadeza, em razão de nunca se extinguir 

nas hipóteses em que dela forem gerados frutos.  

Tão expressiva sua importância que a Constituição Federal de 1988 eleva 

a família como “base da sociedade” (art. 226) e considera ser dever dela, da 

sociedade e do Estado assegurar os direitos fundamentais da criança (art. 227, 

caput), dentre eles o da convivência familiar e comunitária.  

A mediação, portanto, tem sido vista como o principal método de solução 

de conflitos familiares e, traz à família brasileira uma proposta de resposta pacífica 

aos litígios dela decorrentes, oferecendo como base métodos apropriados e equipe 

profissional multidisciplinar, garantindo a integridade e o cumprimento do Princípio 

do melhor interesse do menor na solução do conflito notadamente quando se verifica 

a configuração de Alienação Parental e/ou Síndrome da Alienação Parental. Neste 

caso, além da determinação judicial, busca-se a restauração emocional do menor 

alienado, advertindo-se às partes a relevância da prática, as suas proporções 

negativas e possíveis consequências irreversíveis.  

  



8. Fontes Consultadas 

 

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente. Diário Oficial, Brasília 16 jul.1990 

BRASIL. Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre alienação parental. 

Diário Oficial, Brasília 27 ago.2010. 

CARDIN, Valéria Silva Galdino; RUIZ, Ivan Aparecido. A mediação na Alienação 

Parental: uma via aberta para pacificação familiar, como forma de acesso à justiça. 

COSTA FILHO, Venceslau Tavares; SILVA, Ana Carolina Alves da; SOUZA, Felipe 

Barros de. Perspectivas para a Conciliação e Mediação de Conflitos familiares no 

Novo Código de Processo Civil brasileiro. Revista dos Tribunais: RT, v. 103, n. 945, 

p. 247-258, jul. 2014. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/77957> Acesso em: 18 maio 2015. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, 4ª ed., 2007. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito brasileiro: direito de família. 21.ed.rev.atual.. 

São Paulo: Saraiva, 2006. v.5 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 

Famílias. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da. Síndrome da Alienação Parental. 

Disponível em:<http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/1174.pdf> Acesso 

em 28 maio 2015. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

Direito de Família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

LAGRASTA NETO, Caetano. Guardar ou alienar. A síndrome da alienação parental. 

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. São Paulo: Atlas, 2011. 

PAIVA, Fernanda; OBERG, Flávia Maria Rezende Nunes; ARAÚJO, Inês Guilhon 

de; PASSALACQUA, Maria Stela Palhares; ALMEIDA, Tania. Mediação e Advocacia 

Colaborativa no Direito de Família: uma perspectiva diversa. Revista de Arbitragem e 

Mediação, São Paulo, v. 42, p. 316-330, jul./set. 2014.  

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.; O novo CPC e a mediação: Reflexões e 

ponderações. Revista de Informação legislativa: Brasília, p. 219-235, abr./jun. 2011. 

Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242895> Acesso em: 18 

maio 2015.                 

http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/1174.pdf


TARTUCE, Fernanda. Processo Civil aplicado ao Direito de Família. São Paulo: 

Método, 2012. 

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 

São Paulo: Método, 2008.  


