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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise dos meios alternativos de resolução 

de conflitos nas ações de família e como essa nova sistemática pode traduzir-se na 

extensão do princípio da afetividade. Um dos pilares que sustentam o direito de 

família hodierno é o princípio da afetividade, fundamento de diversos julgamentos 

que, paulatinamente, remontam um novo direito de família. Dentro desta 

perspectiva, o Novo Código de Processo Civil criou um procedimento especial para 

atender as demandas de família, concentrando todos os esforços para a resolução 

amigável da controvérsia. Desta forma, a intensa busca na promoção da resolução 

consensual do conflito nas demandas familiares, inserta na nova legislação 

instrumental, dá vida ao princípio da afetividade, prevalecendo o afeto como valor 

jurídico a ser preservado.  

INTRODUÇÃO 

Após o advento da Constituição Federal de 1988, o direito de família sofreu diversas 

transformações, deixando o caráter patrimonial, construído pela legislação privada 

anterior, vestindo a roupagem eudemonista. A família passou a ser um instrumento 

para o desenvolvimento humano, promovendo a dignidade e personalidade humana, 

em busca da felicidade de seus membros. De outro lado, a legislação processual 

civil também sofreu diversas modificações com a promulgação da Constituição 

Federal, com a edição de diversas leis até a confecção do novo Código de Processo 

Civil, trazendo os valores constitucionais já existentes para a legislação processual. 

Esses movimentos podem ser traduzidos como a “constitucionalização” do direito 

civil e do direito processual civil. As normas atinentes aos dois ramos mencionados 

foram moldadas às normas constitucionais, eliminando os resíduos patrimonialistas, 

concentrando na tutela da pessoa humana.  

Dentro desse cenário, no que tange aos litígios de família no Novo Código de 

Processo Civil, o legislador processualista criou um procedimento especial às 

demandas familiares, amoldando-o para melhor tutela jurisdicional, condizente com 

a nova perspectiva das famílias. Isso porque, as demandas familiares lidam com as 

sensações e os sentimentos mais intensos e profundos do ser humano. Tais 

características se intensificaram ainda mais na medida em que o direito de família 

fora despatrimonializado, buscando o legislador estabelecer igualdade entre seus 

membros, permitindo que os demais membros “tivessem voz” para manifestar-se.  



A nova legislação processual busca um sistema pautado pela busca da 

autocomposição. Nítida a intenção nas demandas familiares, especialmente em 

seus artigos 694 e 696, em concentrar todos os esforços na busca da solução 

consensual, podendo, inclusive, fracionar as sessões de conciliação ou mediação 

que as partes se submeterem.  

Esse novo modelo processual, de buscar a resolução do conflito através da solução 

amigável pode ser encarado como uma extensão do princípio da afetividade, um dos 

alicerces da construção do direito de família atual, de modo a preservar a relação 

familiar sem que o litígio a macule. 

A problemática está na análise da nova sistemática processual no direito de família, 

pautado pela solução consensual do conflito, servindo como instrumento que dá vida 

ao princípio da afetividade. 

OBJETIVOS 

a) analisar as normas que moldam o procedimento destinado às demandas 

familiares; 

b) analisar as normas processuais concernentes aos institutos que proporcionam a 

autocomposição; e, 

c) analisar a consolidação do princípio da afetividade como base do direito de família 

hodierno. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas civis e processuais civis, dos princípios constitucionais e 

infraconstitucionais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina e evolução 

jurisprudencial, o estudo do procedimento destinado às demandas de família, o 

fomento do uso dos métodos alternativos de resolução de conflito e como esse uso 

traduz a efetivação do princípio da afetividade. 

DESENVOLVIMENTO 

A nova legislação processual conta com uma parte geral, que concentra, dentre 

outros temas, normas fundamentais que incidem em todos os procedimentos. Uma 

delas trata-se do fomento à resolução consensual do conflito, devendo todos os 

esforços ser concentrados nesse objetivo. 

Nas demandas familiares, este fomento é ainda intensificado, principalmente pelo 

novo tratamento que o direito de família tem recebido do ordenamento jurídico, na 

promoção da personalidade humana de seus membros, bem como pelas próprias 



características dos litígios familiares, lidando com as emoções e sentimentos mais 

profundos do ser humano. Todos esses elementos fez merecer tratamento 

procedimental diferenciado, consubstanciado no procedimento especial contido nos 

artigos 693 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, cujo maior alicerce é a 

busca pela resolução consensual do conflito. 

Esse novo procedimento, pautado na concentração de todos os esforços para 

obtenção da solução consensual, promove, também, o princípio da afetividade, 

intrínseco ao direito de família, que tem se estruturado por ele no decorrer dos anos.  

Pelo trabalho estar em desenvolvimento, foram selecionados diversos materiais, 

dentre eles jurisprudência, doutrina, artigos científicos, cuja perspectiva gira em 

torno da evolução do princípio da afetividade no direito de família e na nova 

sistemática processual civil, com ênfase na utilização dos meios alterativos da 

resolução do conflito, visando a autocomposição. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se chegar, preliminarmente, a cinco conclusões: a) o Novo Código de 

Processo Civil tem como um de seus maiores objetivos a solução consensual dos 

litígios; b) as demandas familiares têm novo tratamento, com nítido propósito da 

concentração dos esforços para a solução consensual; c) as modificações que o 

direito de família sofrera com o advento da Constituição Federal de 1988 

promoveram a participação efetiva de todos os membros da família, na condução da 

relação familiar; d) o direito de família se molda, cada vez mais, através do princípio 

da afetividade; e) a intensa busca da autocomposição inserta na nova legislação 

instrumental é a extensão do princípio da afetividade, de modo a, ao menos, 

preservar o respeito e a harmonia dos membros da família.  
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