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“O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e 

tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. Sem que digam: "Se eu fosse você".  

A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A fala só é 

bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta.  

É na escuta que o amor começa. E é na não-escuta que ele termina.  

Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção.” 

(RUBENS ALVES, 2011, p. 65) 



 
 

 

RESUMO 

 

Um dos dilemas jurídicos contemporâneos é como prestar um atendimento jurisdicional 

adequado à mulher vítima de violência doméstica e de gênero sem revitimizá-la. É a partir 

deste questionamento que se desenvolve o presente artigo. É certo que o Código de Processo 

Civil de 2015 prestigiou os métodos de solução consensual de conflitos, em especial a 

mediação no âmbito de conflitos familiares. O problema examinado é captar como o Poder 

Judiciário tem encarado a utilização do instituto da mediação quando o caso envolver 

violência contra a mulher. Não se pode partir do princípio que todas as mulheres buscam o 

Judiciário com a mesma pretensão. Assim, faz parte do processo de empoderamento e 

autodeterminação propiciar um ambiente para que essas mulheres se posicionem de acordo 

com o que efetivamente desejam. Além disso, os conflitos familiares, antes de processuais, 

são afetivos e psicológicos, envolvem relações continuadas e vínculos que vão além das 

questões superficiais trazidas ao processo. Observa-se, neste sentido, a necessidade de 

superação criativa do modelo tradicional de acesso ao sistema judicial. Pretende-se contribuir 

para o debate acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos familiares, com 

enfoque nos permeados pela violência doméstica, obtendo ferramentas aptas para a 

construção de um novo paradigma. Este se estrutura na pacificação do conflito por meio do 

empoderamento das partes, as quais construirão de forma cooperativa uma solução adequada 

para os rumos desejados para suas vidas. 

 
Palavras-chave: mediação familiar; violência doméstica; direito das famílias. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

One of the current legal dilemmas we face is how to provide appropriate legal assistance to 

women that are victims of domestic and gender violence without revictimizing them. It is 

from this question that the present article develops. Admittedly, the 2015 Brazilian Civil 

Procedure Code provided special treatment for consensual conflict resolution methods, 

particularly family conflict mediation. The problem examined is how the courts can use 

mediation in cases of violence against women. We cannot assume that all women seek the 

courts with the same claim. Thus, it is part of the process of self-determination and 

empowerment to provide an environment for these women to position themselves according 

to what they want. Besides, family conflicts, before being a civil procedure issue, are 

emotional and psychological issues and cover continuous relationships and bonds that go 

beyond the superficial issues brought to the court. One may highlight, in this context, a need 

for creatively overcoming the traditional model of access to the judicial system. This work 

aims to contribute to the debate on alternative methods of family conflict resolution, 

especially those that are affected by domestic violence, obtaining useful tools for the 

construction of a new paradigm. This work is based on pacifying the conflict by empowering 

all parties involved, which shall cooperatively build an appropriate solution to achieve the 

desired outcomes for their lives. 

 

Keywords: family mediation; domestic violence; family law.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A família, para muitos, é tida como um grupo de indivíduos unidos por laços de 

afetividade. Assim, têm-se um vínculo contínuo carregado de sentimentos e necessidades, tais 

como pertencimento, segurança, estabilidade, aceitação, entre inúmeros outros. No entanto, 

algumas vezes, este espaço, que deveria ser preenchido de amor e afeto, é hostil e perigoso - 

como nos casos de violência de doméstica e familiar. 

Historicamente, as relações familiares possuem um papel significativo na 

desigualdade de gênero, seja pela subordinação da mulher ao contrato do casamento ou, até 

mesmo, pelas práticas cotidianas. Essa desigualdade, presente até hoje, fomenta a prática da 

violência contra o gênero feminino. Mesmo com alguns avanços, observam-se ainda hoje 

muitos retrocessos, que colocam a mulher em posição inferior e, por conseguinte, estimulando 

a prática da violência doméstica e de gênero, bem como suscitando preconceito e estereótipos. 

Quando se fala em conflito, automaticamente relaciona-se com um fato que ocorre 

entre inimigos ou pessoas que não precisam mais ter contato algum. Ao contrário, nos 

conflitos relacionados à violência contra a mulher, em geral, o agressor é companheiro da 

vítima, pai de suas filhas (os), ou seja, há um sistema familiar. 

Percebe-se, destarte, que a violência contra a mulher é um tema profundo e 

complexo. Isto se evidencia ao analisar o contexto familiar como um todo, uma vez que o 

casal em conflito, para além da relação de conjugalidade, na maioria das vezes, possui uma 

relação de parentalidade. A primeira relação é finita, ao contrário da segunda. Dessa forma, se 

houver filhos, provavelmente, essa mulher não estará totalmente distanciada de seu agressor. 

Especialmente no Direito das Famílias, o processo judicial é permeado por inúmeras 

questões subjetivas, uma vez que trata de sentimentos, relações e vínculos. 

Consequentemente, este se dá de forma muito intensa. Nada obstante, de acordo com Lobo e 

Pelajo, “[...] numa dinâmica familiar que se protrai no tempo, nem sempre é possível dizer 

que uma das partes têm razão e outra não.”1 Se o conflito fosse analisado dessa forma, teria 

que ser feito um “recorte da realidade, o que não raro a descontextualiza, trazendo 

injustiças.”2 Com efeito, o ordenamento jurídico é incapaz de controlar todas as 

consequências desses conflitos. 

_______________  
 
1 PELAJO, Samantha; LOBO, Monica. Mediação familiar: algumas premissas emocionais e jurídicas. In: 

ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, 

praticantes e docentes. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 451. 
2 Ibidem. 
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Surge então, em contraponto ao modelo tradicional de acesso à justiça, a 

possibilidade de utilização de um instituto que permita uma nova perspectiva para estes 

conflitos. Esse olhar diferenciado é direcionado não só para mulher vítima de violência, mas 

também para o agressor e, principalmente, para o sistema familiar como um todo. 

Em 2015, o Código de Processo Civil alavancou os métodos de solução consensual 

de conflitos, instituindo-os como normas fundamentais do processo. Além disso, salienta-se a 

Lei 13.140, promulgada no mesmo ano, bem como a Resolução nº 125 de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). O Código é preciso ao indicar a mediação como método aplicável 

às ações de família. 

Este método trata especificamente dos conflitos interpessoais, tendo como campo de 

atuação as relações humanas.3 Não visa puramente o acordo, mas sim a humanização4 dos 

relacionamentos. Ainda, conforme afirmam Lobo e Pelajo 

 

A mediação tem o condão de lidar com a subjetividade, reconhecer a 

interdependência entre os sujeitos e estimular a colaboração (= laboração conjunta) 

voltada à superação dos impasses e à busca por soluções que atendam a todos e, 

portanto, sejam sustentáveis no tempo.5 

 

Contudo, questiona-se a aplicabilidade da mediação familiar à todas as famílias, uma 

vez que muitas são permeadas pela violência doméstica e de gênero. Além disso, se o modelo 

utilizado atualmente no Brasil proporciona uma resposta efetiva às famílias com conflitos 

dessa natureza, e, principalmente, se este serve como instrumento de empoderamento ou 

revitimização às mulheres. 

Não há unanimidade entre os autores ao responder as indagações supramencionadas, 

dessa forma analisar-se-á alguns desses posicionamentos com o intuito de reconhecer quais 

devem ser levados em consideração na construção de um possível modelo de aplicação que 

garanta a segurança – não só física, mas também emocional e psicológica, dessas mulheres. 

Registre-se que não será apresentada uma lista exaustiva, tanto no que pertine aos argumentos 

desfavoráveis, quanto aos favoráveis à mediação nestes casos. 

_______________  
 
3 PELAJO, Samantha; LOBO, Monica. Ob. Cit., p. 451. 
4 De acordo com Padilha, humanização significa entre outras definições, tornar-se mais sociável, benévolo, 

ameno e mais tratável (PADILHA, Rosemary Damasso. Mediação sistêmico-integrativa: família e escola 

construindo uma cultura de paz. Curitiba: Amanapaz, 2004, p. 56). 
5 PELAJO, Samantha; LOBO, Monica. Ob. Cit., p. 451. 
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Ressalte-se, por fim, que considerando a limitação metodológica desta pesquisa, não 

será explorado neste artigo o crime da violência doméstica em si, nem seu enquadramento 

jurídico-penal. 

 

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E MEDIAÇÃO FAMILIAR: ENTRE 

REVITIMIZAÇÃO E EMPODERAMENTO 

 

Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.6 

 

2.1 MEDIAÇÃO FAMILIAR: FORMA ADEQUADA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

Considerando o ponto central desse artigo, faz-se necessário, antes de compreender o 

instituto da mediação familiar, demonstrar brevemente, para assim excluir, o que não é 

mediação familiar. O objetivo é com isso torná-la singular, bem como extinguir eventuais 

equívocos. Afinal, conforme aponta Riskin, não há um sistema lógico para sua identificação, 

nem uma imagem definida do que ela é, gerando ambiguidades.7 Assim, de acordo com o 

autor, cria-se “[...] uma dificuldade aos que tentam determinar como, ou mesmo se, deve-se 

tomar parte em uma mediação e, quando ela é acolhida, como selecionar, treinar, avaliar os 

mediadores, bem como regulamentar seu processo.”8 

Neste contexto, a mediadora francesa Jacqueline Mourret, uma das principais 

contribuidoras na implementação da mediação na França, afirma que mediação familiar não é 

um “[...] sub-tratamento jurídico, como se fosse uma instância menos qualificada tendente a 

pôr fim ao conflito, para desafogar a atividade jurisdicional, abarrotada de processos.”9 

Além disso, discorre que não é “[...] uma negociação com o objetivo de resolver ou 

solucionar um conflito, atividade técnica própria de jurisdição estatal, como satisfação da 

_______________  
 
6 TOLSTÓI, Liev, 1828-1910. Anna Kariênina. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Tradução de Rubens 

Figueiredo. 
7 RISKIN, Leonard L. Compreendendo as orientações, estratégias e técnicas do mediador: um mapa para os 

desnorteados. Disponível em: http://www.arcos.org.br/livros/estudos-de-arbitragem-mediacao-e-negociacao-

vol1/compreendendo-as-orientacoes-estrategias-e-tecnicas-do-mediador-um-padrao-para-perplexos/i-introducao. 

Acesso em: 16 jul. 2019. 
8 Ibidem. 
9 EDELMAN, Bernard. “La dignité de la personne humaine, un concept nouveau “in “Etudes Juridiques” 

coordenado por PAVIA, Marie-Luce et REVET, Thierry, Editora Economica, 1999, p. 25/34 apud BARBOSA, 

Águida Arruda. Mediação Familiar: uma cultura de paz. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, São Bernardo do Campo, v. 10, 2004, p. 26. 
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pretensão jurisdicional, concedendo a tutela jurídica buscada.”10 Ainda, não é conciliação, 

sendo que esta “[...] prática que se resume em atividade de reorganização lógica, no tocante 

aos direitos que cada parte acredita ter, polarizando-os [...]”11 

Lisa Parkinson afirma que a mediação também não se confunde com “terapia de 

casal”, já que esta se trata de um processo mais lento, que engloba problemas conjugais e 

pessoais anteriores ao processo de separação, com o objetivo de trabalhar esses 

desentendimentos.12 Por outro lado, a mediação familiar foca no conflito atual, qual seja a 

dissolução iminente do vínculo conjugal, sendo realizada de forma mais rápida, dando ênfase 

à reorganização da família e às necessidades presentes e futuras.13 

Isto posto, passa-se a considerar o que é mediação familiar.  

Mediação, segundo Vezzula, é a proposta contrária à rigidez do Judiciário.14 De 

acordo com o autor citado, a mediação familiar procura pensar numa família que não se 

dissolve, assim, tem-se um espaço “[...] onde todos se escutam, se reconhecem como sujeitos 

e onde os filhos sejam considerados em todas as decisões.”15 Dessa forma, existe a 

possibilidade de ressignificar o presente, percebendo o momento em que estão, bem como 

onde querem chegar no futuro. 

Trata-se, portanto, de um processo criativo que ajuda as partes a resolverem suas 

disputas, incentivando a cooperação entre os pais e fortalecendo a relação entre pais e filhos.16 

Na mediação, a participação dos envolvidos é ativa. Segundo Parkinson, as partes são 

auxiliadas a “[...] canalizarem e combinarem suas energias para elaboração de soluções 

consensuais.”17 Assim, a resolução, ou não, do conflito surge através das próprias partes, e 

não de um terceiro, como no modelo tradicional de justiça.  

Percebe-se que a função da mediação é dar voz às pessoas, dispensando a tradução do 

seu sofrimento pelas palavras escritas pelos advogados ou contidas na sentença. Um dos 

principais objetivos é evitar a intensificação do conflito familiar, que nem sempre se extingue 

com uma sentença judicial, esta que, por sua vez, pode inclusive acirrar o litígio.  

_______________  
 
10 EDELMAN, Bernard, Ob. Cit., p. 26. 
11 EDELMAN, Bernard. Ob. Cit., p. 26. 
12 PARKINSON, Lisa. Mediação Familiar. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 43. 
13 Ibidem. 
14 VEZZULLA, Juan Carlos. Juan Carlos Vezzulla, psicólogo e mediador: O conflito não existe. É sempre 

momentâneo. O Globo: 01 set. 2017. Entrevista concedida a Gisele Barros. Disponível em: <&lt; 

https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/juan-carlos-vezzulla-psicologo-mediador-conflito-

nao-existe-sempre-momentaneo-21770331&gt;>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
15 Ibidem. 
16 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 47. 
17 Ibidem, p. 33. 
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Deste modo, assim como aponta Ana Brusolo Gerbase, o acordo na mediação não é 

um fim e, de forma alguma, seu único escopo.18 Além disso, segundo a presidente da 

Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a mediação“[...] vai 

muito além de um processo célere de solução de conflitos [...]. Trata-se de uma mudança de 

paradigmas, capaz de promover a cultura voltada para a humanização dos vínculos.”19  

Busca-se, através de uma abordagem sistêmica, transformar padrões para construir 

uma funcionalidade relacional.20 Nesse contexto, observa-se que acordos nem sempre 

significam a transformação do padrão de relacionamento, ou seja, o processo acaba, mas o 

conflito permanece.21 Dessa forma, frisa-se, novamente, a amplitude da mediação para além 

do acordo firmado. 

Maria de Nazareth Serpa define 

  

Mediação é, antes de mais nada e sobretudo, um processo que enfatiza a 

responsabilidade dos cônjuges de tomar decisões, que dizem respeito às suas 

próprias vidas. Através da autodeterminação, isolar pontos de acordo e desacordo e 

desenvolver opções que levam àquelas decisões, mediante a utilização de um 

terceiro, com função de conduzir as partes a esses objetivos, facilitando a 

comunicação, e assistindo à negociação.22 

 

Fernanda Tartuce demonstra outra característica que torna a mediação interessante 

inclusive no viés tratado no presente artigo, ao questionar “[...] quem poderia divisar melhor a 

existência de saídas produtivas do que os protagonistas da história?”.23 De acordo com a 

autora citada, a mediação possibilita às partes uma atuação cooperativa “[...] em prol de 

interesses comuns ligados à superação de dilemas e impasses.”24 Além disso, acrescenta que “ 

[...] o método se insere por inteiro na noção de justiça coexistencial, sendo totalmente 

coerente com o estímulo à cultura de paz.”25 

Dentre alguns propósitos da mediação familiar estão 

_______________  
 
18 GERBASE, Ana Brusolo. “O ensino jurídico no Brasil ainda forma profissionais voltados para a 

disputa”. Entrevista concedida ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. Revista IBDFAM, Belo Horizonte, 

edição 36, p. 5, janeiro, 2018. 
19 Ibidem, p. 7. 
20 ZAPPAROLLI, Célia Regina. Mediação de conflitos de gênero e família, em contextos de violências e 

crimes processados pelas Leis nos 11.340/ 2006 e 9.099/1995. A experiência desenvolvida no Projeto Íntegra 

de 2001 a 2011. In: SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da (Org.). Mediação de Conflitos. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 190. 
21 Ibidem. 
22 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 26. 
23 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 5. ed. São Paulo: Método, 2019, p. 197. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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 i) promover abordagens consensuais, reduzindo assim o conflito de interesse 

existente entre os membros da família; ii) proteger os interesses e o bem-estar das 

crianças, especificamente quanto aos acordos sobre custódia e visita; iii) minimizar 

as consequências nocivas da ruptura familiar e da dissolução conjugal; iv) oferecer 

suporte para os membros da família, especialmente entre pais e filhos; v) reduzir os 

custos econômicos e sociais da separação e do divórcio.26 

 

Constata-se que a mediação trata especificamente dos conflitos interpessoais, tendo 

como espaço as relações humanas, concretizadas através da comunicação.27 Em oposição aos 

métodos adversariais, a mediação “[...] não busca inocentes e culpados, ganhadores e 

perdedores.”28 Portanto, do padrão comum de ganhar e perder, passa-se para o cooperativo.  

Para Barbosa, a mediação pode ser definida como um “[...] princípio de operabilidade 

dos demais princípios que regem o Direito de Família.”29 Segundo a autora citada, este 

princípio “[...] dá vida aos direitos, pela experiência humana de um comportamento que 

assegura o livre desenvolvimento da personalidade, capacitando os mediandos para a 

conquista da liberdade.”30 

Em síntese, a mediação é uma ferramenta capaz de promover a transformação do 

conflito e garantir o acesso à justiça. Corresponde, dessa forma, as pretensões de se usufruir 

de ferramentas adequadas para o enfrentamento dos conflitos familiares.31 

 

2.2     DA (IN) VIABILIDADE DA MEDIAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

CONTRA  A MULHER 

 

Como observado, a mediação tem sido popular na área do direito da família. 

Entretanto, Tartuce indaga: “[A] via consensual é realmente sempre adequada para o 

tratamento de conflitos familiares que tramitam na seara judicial?”32 Este questionamento 

demonstra um dos temas mais controvertidos no campo da mediação familiar, especialmente 

quando se trata de violência doméstica e de gênero. Na indagação de Tartuce:   

 

_______________  
 
26 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 36. 
27 PADILHA, Rosemary Damasso. Ob. Cit., p. 56. 
28 Ibidem, p. 65. 
29 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação Familiar: uma cultura de paz. Revista da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, v. 10, 2004, p. 33. 
30 Ibidem, p. 33. 
31 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar interdisciplinar. São Paulo: Atlas, 2015, p.1. 
32 TARTUCE, Fernanda. Mediação, autonomia e audiência inicial nas ações de família regidas pelo Novo 

Código de Processo Civil. In: EHRHARDT, Marcos. Impactos do novo CPC e do EPD no Direito Civil 

Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 78. 
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Em um conflito marcado por violência doméstica em que a esposa precisou obter 

medida protetiva contra o marido violento, deve-se, na posterior demanda de 

divórcio litigioso, designar a realização de uma sessão inicial de autocomposição 

mesmo que ela expresse não ter condições de com ele conversar? 33  

 

De um lado, alguns acreditam que a utilização da mediação familiar revitimizaria 

essas mulheres. Em contrapartida, existe a opinião de que esta serviria como instrumento de 

empoderamento. 

Entre os que acreditam que a via consensual não é uma boa opção quando se trata de 

violência doméstica e de gênero, encontram-se argumentos tais como o de que haverá um 

desequilíbrio de poder entre o homem e a mulher. Este desequilíbrio prejudicaria até mesmo a 

autonomia na tomada de decisões, ponto fundamental na mediação.  

Nessa linha de raciocínio, alega-se que a mediação efetiva é baseada em equilíbrio de 

poder entre as partes e, havendo violência contra a mulher, nem mesmo o mediador mais 

habilidoso poderia ser capaz de compensar a disparidade de poder.34 

A metodologia e a ideologia da mediação, de acordo com Rimelspach, a deixam mal 

equipada para trabalhar a violência doméstica.35 Além disso, a mediação propõe que as partes 

se envolvam para tomarem decisões conjuntas, assim, tem-se como premissa o desejo de 

resolver a disputa e a capacidade de comprometimento, características que podem não existir 

em um relacionamento abusivo e violento.36 

Outro argumento contrário presume que as mulheres que foram vítimas de violência 

de doméstica não são capazes de demonstrar seus próprios interesses e necessidades. Segundo 

esta posição, essas mulheres foram condicionadas a sempre considerarem as necessidades dos 

companheiros frente às suas e, dessa forma, não conseguiriam mudar esse hábito dentro da 

mediação.37 

_______________  
 
33 TARTUCE, Fernanda. Ob. Cit., p. 78. 
34 KNOWLTON, Douglas D.; MUHLHAUSER, Tara Lea. Mediation in the presence of domestic violence: is 

it the light at the end of the tunnel or is it a train on the track? N.d.l. Rev., p.255-264, 1994 apud  

RIMELSPACH, Rene. Mediating family disputes in a world with domestic violence: how to devise a safe and 

effective court-connected mediation program. Disponível em: 

<&lt;https://www.mediate.com/articles/rimelspach.cfm#_ftn4&gt>;. Acesso em: 07 ago. 2019. 
35 RIMELSPACH, Rene. Mediating family disputes in a world with domestic violence: how to devise a safe 

and effective court-connected mediation program. Disponível em: 

<&lt;https://www.mediate.com/articles/rimelspach.cfm#_ftn4&gt;>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
36 HART, Barbara. Gentle jeopardy: the further endangerment of battered women and children in custody 

mediation. Mediation Quarterly, v.7, n.4, p.317-320, jul. 1990. apud RIMELSPACH, Rene. Ob. Cit. 
37 FISCHER, Karla et al. The culture of battering and the role of mediation in domestic violence cases. Smu 

Law Review, Texas, v. 46, n. 5, p. 2117-2174, 1993. Disponível em: 

<https://scholar.smu.edu/smulr/vol46/iss5/10/>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
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Ademais, de acordo com Fischer, a mediação entende que o abuso em um 

relacionamento decorre do conflito interpessoal.38 No entanto, segundo a autora, este faz parte 

de um contexto cultural de dominação e controle.39 

Alguns acreditam, inclusive, que o simples fato de a mediação familiar ser permitida 

em casos de violência familiar passa a mensagem de que violência não é tão séria, sublimando 

a mensagem de responsabilidade do ofensor.40 

Para Grillo, a mediação não é necessariamente a “alternativa feminista.”41 De acordo 

com a autora, esse instrumento falhou em sua promessa ao insistir em uma perspectiva de 

futuro, ao invés de abordar comportamentos prejudiciais do passado, além de assumir 

superficialmente a igualdade entre as partes.42 Assim, a mediação muitas vezes deixa as 

mulheres desprotegidas.43 Ademais, em uma perspectiva interessante, Grillo afirma que a 

mediação não deve ser abandonada, mas sim reconhecida como um processo poderoso que 

deve ser usado com cuidado e consideração.44 

_______________  
 
38 Sobre o tema, Fischer leciona: “Recognition of this cultural component of battering relationships has major 

implications for the policy debate on whether mediation is an appropriate mechanism for dealing with cases 

involving domestic violence, regardless of whether the specific issues to be mediated involve the abuse itself or 

ancillary matters related to divorce or separation (i.e. child custody and visitation, child support, or division of 

property). We argue here, as a central theme, that because mediation models work on ameliorating conflict, 

mediators assume that abuse in a relationship is a product of interpersonal conflict. This assumption is 

fundamentally inconsistent with the dynamics of the relationship and its cultural context of domination and 

control. Essentially, both the ideology and the practice of mediation are incompatible with a culture of 

battering.” Tradução livre: “O reconhecimento desse componente cultural dos relacionamentos violentos tem 

implicações importantes para o debate de políticas sobre se a mediação é um mecanismo apropriado para lidar 

com casos que envolvem violência doméstica, independentemente de os assuntos específicos a serem mediados 

envolverem o próprio abuso ou questões auxiliares relacionadas ao divórcio ou separação (por exemplo, guarda e 

visitação de crianças, pensão alimentícia ou divisão de propriedades). Argumentamos aqui, como um tema 

central, que, como os modelos de mediação funcionam para melhorar o conflito, os mediadores assumem que o 

abuso em um relacionamento é um produto do conflito interpessoal. Essa suposição é fundamentalmente 

inconsistente com a dinâmica do relacionamento e seu contexto cultural de dominação e controle. 

Essencialmente, tanto a ideologia quanto a prática da mediação são incompatíveis com uma cultura de agressão. 

(FISCHER, Karla et al. The culture of battering and the role of mediation in domestic violence cases. Smu 

Law Review, Texas, v. 46, n. 5, p. 2117-2174, 1993. Disponível em: 

<https://scholar.smu.edu/smulr/vol46/iss5/10/>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
39 Ibidem. 
40 MENARD, Anne E.; SAILUS, Anthony J. Judicial response to family violence: The importance of message. 

Mediation Quarterly, v. 7, n. 4, Jul. 1990, p. 293-301. 
41 “Thus, rather than being a feminist alternative to the adversary system, mediation has the potential actively to 

harm women.” Tradução livre: “Assim, em vez de ser uma alternativa feminista ao sistema adversário, a 

mediação tem o potencial de prejudicar ativamente as mulheres.” (GRILLO, Trina. The mediation alternative: 

Process Dangers for Women. Yale Law Journal, New Haven, v. 100, n. 6, p.1547-1610, nov. 1991. Disponível 

em:<https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol100/iss6/1/?utm_source=digitalcommons.law.yale.edu%2Fylj%

2Fvol100%2Fiss6%2F1&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages>. Acesso em: 03 set. 2019.) 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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Por outro ponto de vista, há argumentos de que, em geral, a mediação na violência 

doméstica, seria mais benéfica do que prejudicial.45 Segundo Parkinson, a mediação 

envolvendo conflitos difíceis é bastante complicada. No entanto, de acordo com a autora 

citada, ainda assim deve ser levada em consideração, pois, muitas vezes, o desgaste 

decorrente das intermináveis brigas judiciais pode acabar motivando as partes a tentarem 

resolver os conflitos por si próprios.46 

Alguns acreditam que a violência pode variar de um abuso extremo a uma violência 

ocasional. Neste contexto, Rimelspach assevera 

 

Para avaliar os prós e os contras da mediação, precisamos primeiro esclarecer nossa 

compreensão de “violência doméstica” e “mulheres agredidas”. Muitos defensores 

da mediação concordam que há alguns casos em que a mediação é simplesmente 

inadequada, fato que muitos críticos da mediação parecem ignorar. Estes que 

argumentar contra a mediação tendem a assumir que o casal está envolvido em uma 

intensa “cultura de agressão”, onde a mulher foi tão agredida por seu companheiro 

abusivo que não pode mais negociar de maneira alguma. Isso ignora a realidade de 

um “continuum” de violência familiar, variando de abuso intenso a violência 

ocasional. Muitos argumentam que “a mediação pode ser uma técnica apropriada e 

eficaz de solução de conflitos, com pelo menos uma porcentagem das pessoas cujas 

vidas foram atingidas em algum momento pela violência.” 47 (Tradução livre) 

 

Com relação ao argumento de que haveria uma discrepância de poder entre as partes, o 

que inviabilizaria a técnica, os que se posicionam a favor da realização afirmam que 

mediadores bem capacitados são treinados e preparados para utilizarem ferramentas e técnicas 

para equilibrar o poder entre as partes.48 Além disso, Rimelspach aponta que desequilíbrios de 

poder não são existem só em família na qual a violência doméstica é um fator.49 Dessa forma, 

se esse critério fosse utilizado como excludente, inúmeras famílias não poderiam participar do 

processo de mediação. 

Parkinson sustenta: “[...] caso não tenha havido violência física anterior e ambos os 

parceiros estejam prontos para trabalhar juntos e recuperar o controle da situação, a mediação 

_______________  
 
45 RIMELSPACH, Rene. Ob. Cit. 
46 PARKINSON, Lisa, Ob. Cit., p. 124. 
47 RIMELSPACH, Rene, Ob. Cit. “To evaluate the pros and cons of mediation, we must first clarify our 

understanding of “domestic violence” and “battered women.” Most mediation proponents agree that there are 

some cases where mediation is simply inappropriate, a fact that many opponents of mediation seem to ignore. 

Those who argue emphatically against mediation tend to assume that the couple is involved in a pervasive 

“culture of battering,” whereby the woman has been so brutalized by her abusive partner that she is unable to 

bargain in any meaningful way. This ignores the reality of a “continuum” of family violence, ranging from 

pervasive abuse to occasional violence. It is the contention of many that “[m]ediation can be an appropriate and 

effective problem-solving technique with at least a percentage of those persons whose lives have been touched at 

some point by violence.” 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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pode ser apropriada, podendo, inclusive, ajudá-los a recuperar o controle.”50 Essa perspectiva 

cooperativa proporciona inúmeros benefícios, inclusive nos casos de violência doméstica. 

Segundo Rimelspach, apesar dos percalços, a mediação é mais apropriada que o processo 

contraditório, mesmo em casos de abuso.51 

A mediação pode ser inclusive vista como instrumento de pacificação social nos casos 

de menor potencial ofensivo a mulher, não de forma a afastar o Judiciário, mas como forma 

de auxiliar as partes a solucionar as controvérsias quando passíveis de composição 

amigável.52 Conforme Zapparolli 

 

Nos casos das relações continuadas, como são as relações de violência contra a 

mulher, visto que geralmente ocorrem no seio familiar, a apropriação dos conflitos 

nas políticas públicas, de maneira sistêmica, vai além das atribuições do Judiciário 

como imperativo de sua efetividade, pois este visa também evitar a reincidência e o 

agravamento desses conflitos.53  

 

Em sua pesquisa, Marília Montenegro, ao participar de audiências de conciliação no 

Juizado Especial Criminal, descreve inúmeros trechos que demonstram a situação de 

mulheres que sofreram violência doméstica, propiciando um olhar diferenciado para esse tipo 

de conflito e, assim, contribuindo para a presente pesquisa, mesmo que esta se refira a 

mediação.54 De acordo com ela, quanto maior o distanciamento do fato, somado a maior 

aproximação da vítima com o agressor, a intenção da mulher não é mais a de vingança, mas 

sim o da minoração do sofrimento.55 A exposição de tais necessidades e sentimentos é 

totalmente compatível com a mediação familiar. 

_______________  
 
50 PARKINSON, Lisa, Ob. Cit., p. 120. 
51 RIMELSPACH, Rene, Ob. Cit. “Experts have argued that “the overwhelming view by both social science 

professionals and judicial observers is that the adversarial system is simply inappropriate” as an approach to 

divorce.” 
52 CANEZIN, Thays Cristina Carvalho. CANEZIN, Claudete Carvalho. CACHAPUZ, Rosane da Rosa. 

Mediação nos casos de violência contra a mulher. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 1, abr. 2017, 

p. 304. 
53 ZAPPAROLLI, Célia Regina. A experiência pacificadora da mediação. In: MUSZKAT, Malvina. Mediação 

de conflitos: pacificando e prevenindo a violência. São Paulo: Summus Editorial, 2013. p. 149- 189 apud 

CANEZIN, Thays Cristina Carvalho. CANEZIN, Claudete Carvalho. CACHAPUZ, Rosane da Rosa. Mediação 

nos casos de violência contra a mulher. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 1, abr. 2017, p. 306. 
54 Em determinada audiência narrada por Montenegro “A ofendida olhou para o conciliador e, sem titubear, 

afirmou “eu só quero que ele me peça desculpas, aqui na frente do senhor Doutor e da Justiça brasileira, e que o 

senhor coloque isso no papel. Para mim isso basta! Depois de tudo que falei aqui para você eu já estou aliviada. 

Ele teve que ouvir tudo, acho que foi a primeira vez, depois de mais de 25 anos vivendo juntos, que ele foi 

obrigado a ouvir tudo!”. MONTENEGRO, Marília. Lei Maria da Penha: uma análise criminológica-crítica. Rio 

de Janeiro: Revan, 2015, p.140. 
55 MONTENEGRO, Marília. Lei Maria da Penha: uma análise criminológica-crítica. Rio de Janeiro: Revan, 

2015, p.136 e 137. 
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Por fim, existem inúmeros outros argumentos, além dos que foram brevemente 

apontados, entre os quais os fatos de que os mediandos podem personalizar o processo e de 

que a mediação pode tratar de questões que o tribunal normalmente não incluiria.56 

A partir da análise desses posicionamentos, objetiva-se contribuir na construção de um 

novo paradigma para as vítimas de violência doméstica.  

 

2.3 A REALIDADE BRASILEIRA 

 

A violência de gênero, especialmente a familiar é uma realidade no Brasil. O 

Ministério dos Direitos Humanos divulgou espécie de balanço dos dados referentes às 

estatísticas levantadas pela Central de Atendimento à Mulher no período de janeiro a julho de 

2019.57 Dentre os 46.510 casos de violência retratados, 35.769 foram classificados como 

violência doméstica.  

Um dos marcos legislativos no que pertine aos direitos das mulheres e enfrentamento 

à violência foi a Lei 11.340, promulgada em agosto de 2006. Essa lei, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, é decorrente do combate à desigualdade histórica e, 

somente a partir dela, os agressores passaram a ser responsabilizados criminalmente.  

Além disso, referida lei, não é exclusivamente penal, uma vez que permite a 

interferência do juiz em outras questões, como, por exemplo, o que dispõe o inciso III do art. 

23: “[P]oderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas determinar o 

afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos.”58  

_______________  
 
56 Para mais argumentos, ler BARBOSA, Águida Arruda. O direito de família e a mediação familiar. In: 

NAZARETH, Eliana Ribert; MOTTA, Maria Antonieta Pisano (coord.). Direito de família e ciências 

humanas: cadernos de estudos n. 1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998; ________. Mediação 

Familiar: uma vivência interdisciplinar. In: GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(coord.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003; 

BHALOTHIA, Sandeep. Mediation in Domestic Violence Case: Whether to Use or Not to Use? – An Indian 

Perspective. 2017. Disponível em: <https://www.mediate.com/articles/bhalothias2indian.cfm#bio>. Acesso em: 

31 out. 2019; Maxwell, N. G. The feminist dilemma in mediation. international review of comparative public 

policy, 2017, p. 68-83; Cross, P. C., Crann, S., Mazzuocco, K., & Morton, M. (2018). What you don't know 

can hurt you: the importance of family violence screening tools for family law practitioners. Department of 

Justice Canada. 
57 HUMANOS, Ministério da Mulher da Família e dos Direitos. Balanço anual: Ligue 180 recebe mais de 92   

mil denúncias de violações contra mulheres. Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/todas-as-

noticias/2019/agosto/balanco-anual-ligue-180-recebe-mais-de-92-mil-denuncias-de-violacoes-contra-mulheres>. 

Acesso em: 08 set. 2019. 
58 BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Brasília, art. 23. 
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Nesse contexto, por envolver outras questões familiares, a violência doméstica e 

familiar muitas vezes chega ao Judiciário em ações de divórcio, regulamentação de guarda, 

entre outros pedidos. Esta demanda é encaminhada conforme dispõe o art. 695 do Código de 

Processo Civil.59  

Tal procedimento decorre da preocupação com o estabelecimento de uma política 

judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, viabilizando, com isso, um passo 

adiante na concretização do princípio ao acesso à justiça. A intenção é extrapolar a vertente 

meramente formal, perante o Judiciário, oportunizando o acesso a uma ordem jurídica justa e 

a soluções efetivas. 

Este tema passou a ser tratado com mais ênfase com o advento da Resolução 

125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, bem como em 2015, com dois diplomas 

legislativos que consolidaram a primazia dos métodos autocompositivos: a Lei 13.140 (Lei da 

Mediação) e Lei 13.105 (Código de Processo Civil). A Resolução 125 prevê no art. 8º a 

instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos nos tribunais, unidades responsáveis 

pela realização das sessões de mediação e conciliação. Quanto ao modelo de mediação 

utilizado no Brasil, pode-se afirmar que há uma mistura de modelos e técnicas,60 com 

predomínio da Escola de Harvard.61  

Entretanto, marcos legislativos não são por si só modificadores da realidade social. 

Ao analisar a Lei 13.140, Águida Arruda Barbosa afirmou que esta “não atendeu seu 

propósito que veio como medida equivocada de “desafogar” o Judiciário, visando atrair os 

litígios para serem “solucionados” pela mediação, afastando-a, assim, de um objetivo 

social.”62   

No ponto anterior, ponderou-se a (in)viabilidade da mediação nas situações de 

violência doméstica, a partir do reconhecimento dos argumentos favoráveis e contrários. Já 

neste, observa-se a realidade da mediação brasileira, especialmente no contexto da violência 

_______________  
 
59Art. 695 Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. BRASIL. Código de 

Processo Civil nº Lei 13.105, de 16 de março de 2015. das Ações de Família. Brasília, art. 695. 
60Algumas obras relevantes sobre diferentes modelos de mediação: FISCHER, Roger; URY, William; PATTON, 

Bruce. Como chegar ao sim: a negociação de acordos sem concessões. Trad. de Vera Ribeiro e Ana Luiza 

Borges. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005. BUSH, Robert A. Baruch; FOLGER, Joseph P. The promise of 

mediation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. WINSLADE, John; MONK, Gerald. Narrative 

mediation: a new approach to conflict resolution. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 
61 ROSA, Alexandre Morais da; MENDONÇA, Rafael. Ob. Cit., p. 741. 
62 BARBOSA, Águida Arruda. A Lei 13.140/2015 - Lei que instituiu a mediação - atendeu seu propósito? 

Revista Ibdfam, Belo Horizonte, n. 36, p.12, jan. 2018. 
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doméstica, com breve análise de como é tratada em Curitiba, no Núcleo de Conciliação das 

Varas de Família e Sucessões. 

Como observado, nos últimos anos passou-se a dar grande incentivo aos métodos 

autocompositivos, especialmente à mediação. Assim como trata Barbosa 

 

Não há dúvida de que a mediação vai ocupando um espaço aberto para outra forma 

de acesso à justiça, fundamentado em direito material regido por uma principiologia 

decorrente do axioma maior a reger o ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana, do qual decorre, dentre outros, o princípio do livre 

desenvolvimento da personalidade.63 

 

No entanto, existem vários desafios para consolidação da mediação judicial no 

Brasil. Um dos obstáculos é a falta de proximidade dos operadores do Direito com o tema. 

Segundo análise de Barbosa  

 

No Brasil, a mudança de comportamento, visando a uma nova ética no trato dos 

conflitos familiares, depende do primeiro profissional que recebe o sujeito do 

conflito. Culturalmente, recorre-se ao advogado que pode agir como incentivador do 

litígio, ou pela ética da inclusão, promovendo o encontro dos sujeitos do conflito, ou 

indicando um mediador.64 

 

O ensino jurídico brasileiro forma profissionais voltados à disputa. De acordo com 

Riskin, o advogado possui um mapa mental com premissas sobre os litígios, entre as quais: i) 

as partes são adversárias, sempre havendo um ganhador e outro perdedor e, ii) as disputas 

devem ser resolvidas através da aplicação da lei e por um terceiro.65  Ou seja, a justiça é tida 

em um modelo adversarial e combativo.  

No processo adversarial, todas as “armas” são utilizadas. Considerando que o juiz 

não pode ultrapassar o pedido formulado, nesse sistema combativo, muitas vezes, “[...] os 

pedidos vão além da real pretensão das partes e as alegações tomam as cores fortes do 

litígio.”66 Isto reflete o modelo de Riskin supramencionado. Dessa forma, quanto mais se 

prolonga o processo, mais alegações são formuladas e, portanto, mais profundo se torna o 

conflito. 

_______________  
 
63 BARBOSA, Águida Arruda. Ob. Cit., p. 192. 
64 BARBOSA, Águida Arruda. Ob. Cit., p. 39. 
65 RISKIN, Leonard L. Mediation and Lawyers (1982). In RISKIN, Leonard L.; WESTBROOK, James E. 

Dispute resolution and lawyers, St. Paul: West Group, 1997, p. 56-57. 
66 ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A mediação no contexto judiciário e os meios adequados de 

resolução de disputas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Mediação de conflitos: 

para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 722. 
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Quanto mais profundo o conflito, mais demandas acabam surgindo. Costuma-se 

ouvir que no Brasil os processos na seara da família são infindáveis. Com isso, ao invés de 

preservar a mulher vítima da violência doméstica do contato com seu agressor, passa-se a 

prolongá-lo, impedindo que ela possa recomeçar a sua vida distante do litígio. Tal delonga 

ocorre porque os processos no modelo tradicional “[...] tratam de questões pontuais, mas não 

auxiliam as partes a mudarem seu modelo mental de resolver conflitos decorrentes da 

alteração do sistema familiar.”67  

Ao contrário, o modelo cooperativo depende de igualdade. Assim, conforme expõe 

Almeida Neto  

Onde houver uma relação de sujeição torna-se necessária a medida de força para 

reequilibrar a relação, antes de possibilitar abertura de espaço para retomar o pleno 

exercício da vontade. Bem por isso devem ser cuidadosamente pensadas as 

intervenções legislativas que cessam de maneira absoluta o espaço de 

autocomposição, como por exemplo, a Lei Maria da Penha.68 

 

A realidade é que, no Brasil, assim como Tartuce afirma, existe uma cultura da 

sentença, fazendo com que o Poder Judiciário seja utilizado como única forma de 

enfrentamento de conflitos.69 Por ter prevalência como método adversarial de resolução de 

disputas na cultura jurídica brasileira, o Poder Judiciário é chamado de “Sistema Único de 

Justiça”, em referência ao Sistema Único de Saúde.70 Ou seja, este “[...] modelo 

assistencialista e paternalista, que entrega ao Estado-Juiz, quase integralmente, o controle e o 

_______________  
 
67 GONÇALVES, Ana Valéria Silva. A pedagogia da responsabilidade na utilização da mediação em processo 

de divórcio: como ficam os filhos? In: MARODIN, Marilene; MOLINARI, Fernanda. Procedimentos em 

mediação familiar. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2017. p. 346. 
68 ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. Ob. Cit., p. 722. 
69 TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. In Novas Tendências do 

Processo Civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Org.: Freire, Alexandre; Medina, 

José Miguel Garcia; Didier Jr, Fredie; Dantas, Bruno; Nunes, Dierle; Miranda de Oliveira, Pedro (no prelo). 

Disponível em www.fernandatartuce.com.br/artigosdaprofessora. Acesso em 15 set. 2019. 
70 Conforme apontam Alexandre Morais da Rosa e Rafael Mendonça “O Poder Judiciário toma prevalência 

como método adversarial de resolução de disputas na cultura jurídica brasileira, no qual as partes buscam a um 

terceiro, o juiz, para defender sua posição, atacar a do oponente e receber uma sentença positiva à sua causa. O 

Brasil conta, predominantemente, com o que chamam de um Sistema Único de Justiça (“SUJ”, para fazer 

analogia ao Sistema Único de Saúde, SUS). Pode-se arriscar a metáfora, cunhada por Rafael Mendonça, do SUJ 

como irmão gêmeo do SUS - Sistema Único de Saúde. No Caso, se uma pessoa tiver a péssima notícia de estar 

com câncer e ter um de seus bens mais valiosos, a vida, em risco, qual opção escolheria, recorrer ao SUS ou ao 

melhor oncologista que seus recursos pudessem pagar? A resposta parece óbvia, principalmente falando da saúde 

do corpo. No entanto, quando se trata das relações, a Justiça, a cultura predominante do Brasil é recorrer ao 

Judiciário. Não é sem razão que a justiça agoniza nos corredores dos fóruns, sem que, de regra, nenhum dos 

envolvidos se considere satisfeito.” ROSA, Alexandre Morais da; MENDONÇA, Rafael. Sistema Único da 

Justiça (SUJ) X Especial adequação da mediação aos conflitos interpessoais. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, 

Samantha; JONATHAN, Eva. Ob. Cit., p. 740. 
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poder das decisões, mostra-se ineficaz e muitas vezes inadequado.”71 Além disso, a 

terceirização da decisão cria uma dependência e um círculo vicioso, fazendo com que todas 

as questões necessitem de intervenção de terceiros.72 

Na contramão desse modelo paternalista, tem-se a mediação. Esta, como um método 

eficaz e pedagógico na resolução de conflitos. Entretanto, pela falta de incentivo, e, 

consequentemente de preparação dos mediadores, pode haver uma mitigação de princípios da 

mediação, tais como liberdade e autonomia. Isso ocorre pois, apesar da Resolução nº 

125/2010 impulsionar a mediação no ordenamento jurídico brasileiro, a capacitação dos 

mediadores é superficial.73  

Ainda, a falta de conhecimento cumulada com a prática da mediação feita por 

voluntários despreparados submete o jurisdicionado a um subtratamento jurídico dos conflitos 

familiares.74 

De acordo com Beraldo e Mandelbaum seria recomendável que os órgãos 

responsáveis pelos projetos curriculares dos cursos de capacitação em mediação judicial 

levassem em consideração um maior número de horas de capacitação, tanto na parte teórica, 

quanto na prática, para o favorecimento de melhor qualidade de atuação dos profissionais.75 

Além disso, o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou-se 

pela incompatibilidade profissional do advogado com a mediação, sob a distorcida conclusão 

de que constituiria meio irregular de captação de clientela.76 Dessa forma, os advogados que 

quiserem atuar como mediadores não podem ter processos em andamento nas mesmas varas 

atendidas. Infelizmente, tal impedimento acaba por desestimular a participação e capacitação 

de tais profissionais na mediação, sendo que, ao contrário, estes poderiam contribuir para o 

melhor atendimento jurisdicional. 

O problema também existe não somente porque há diferentes formas de mediação, 

mas sim porque cada caso exige intervenção apropriada. Essa especificação se dá tanto no 

_______________  
 
71 ASSED, Alexandre Servino; DAVIDOVICH, Larissa. A nova lei de mediação: comentários e reflexões. In: 

ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Ob. Cit., p. 333. 
72 ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. Ob. Cit., p. 713-736. 
73 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação: uma nova ordem social. IBDFAM. Belo Horizonte. (25 Maio.2016). 

Disponível em 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6006/Media%C3%A7%C3%A3o%3A+uma+nova+ordem+social.> Acesso 

em 19 de setembro de 2019. 
74 Barbosa, Aguida Arruda. Ob. Cit., p. 55. 
75 BERALDO, Anna de Moraes Salles; MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Mediação no Brasil. In: 

PARKINSON, Lisa. Mediação familiar. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 01-29. 
76 Barbosa, Aguida Arruda. Ob. Cit., p. 42. 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/6006/Media%C3%A7%C3%A3o%3A+uma+nova+ordem+social.
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6006/Media%C3%A7%C3%A3o%3A+uma+nova+ordem+social.Acesso
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campo legal, mas também no psicológico e social,77 especialmente nos casos em que a 

violência doméstica é um fator a ser considerado. 

Em Curitiba, a maior parte dos processos é encaminhada ao Núcleo de Conciliação 

das Varas de Família para a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil.78 

Neste contexto, faz-se necessário destacar o trabalho realizado pelo Magistrado André Carias 

de Araujo, uma vez que este atuou como Juiz Coordenador do Núcleo até junho de 2019.79  

Referido magistrado dedicou-se firmemente ao propósito de aprimorar o serviço 

prestado ao jurisdicionado, promovendo real pacificação social. Sob sua coordenação, mais de 

vinte cursos foram ministrados desde 2015, fomentando a capacitação de vários operadores do 

Direito, dentre outras áreas, tais como Serviço Social e Psicologia. Impulsionou o 

aprimoramento da mediação familiar em Curitiba, através de grupos de estudos, palestras, 

cursos de comunicação não violenta, escutatória e justiça restaurativa. 

Em paralelo, realizava mensalmente Oficinas de Parentalidade abertas à comunidade 

em geral, e, principalmente aos pais com processos em andamento. A Oficina era realizada no 

contraturno do expediente forense, prestando informações acerca dos efeitos psicológicos e 

jurídicos da ruptura familiar. 

Ao receber pedidos de cancelamento de audiências de mediação, em virtude de 

medidas protetivas, cautelosamente, o magistrado oportunizava a realização de sessões 

individuais, bem como de audiências por videoconferência.  

Apesar de todo o esforço, a mediação familiar encontra dificuldades de consolidação 

no âmbito judicial em Curitiba. O Núcleo possui apenas uma servidora lotada, sendo as 

audiências conduzidas por estagiários de graduação. Dessa forma, hoje, não existe mediação 

judicial familiar propriamente dita.  

Os voluntários, que até julho de 2019 podiam realizar co-mediações com os 

estagiários, não eram remunerados. Este é outro ponto que impede a fixação da mediação de 

forma adequada não só em Curitiba, mas também em outras cidades. O mediador voluntário 

geralmente exerce tal função, entre outras motivações, pelo aprendizado e prática da 

mediação, bem como pela expectativa de ganho.80  

_______________  
 
77 SERPA, Maria de Nazareth. Ob. Cit., p. 26. 
78 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
79 A autora desse artigo fez parte da equipe de conciliadores do Núcleo de Conciliação das Varas de Família e 

Sucessões de Curitiba, nos anos de 2016 a 2019. 
80 BERALDO, Anna de Moraes Salles; MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Ob. Cit., p. 15. 
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Entretanto, como visto, para bem realizar a função de mediador, faz-se necessária 

uma profunda e contínua formação, que envolve conhecimento da teoria, das técnicas e 

experiência.81 Assim sendo, observa-se que a profissionalização dos mediadores é 

imprescindível, devendo ser reexaminada pelo legislador.82 

Ademais, processos em trâmite nas oito Varas de Família da região central são 

encaminhados ao Núcleo, somados aos pré processuais. Dessa forma, diariamente são 

realizadas mais de trinta audiências. Tal demanda, considerando a estrutura existente, torna 

praticamente impossível atender de forma individualizada cada processo. 

Nesse contexto, é praticamente inviável a realização de mediações com famílias em 

contexto de violência. Isto é uma preocupação, tendo em vista que, como analisado, a 

violência doméstica está presente em muitas famílias brasileiras. 

Assim como elucida Barbosa, a política a ser adotada para “[...] deixar de afogar o 

Judiciário” é investir e promover ampla capacitação dos operadores do Direito, para que estes 

aprendam a linguagem da mediação.83 Além disso, tendo em vista a importância da mediação, 

é necessário valorizá-la efetivamente, investindo nas estruturas dos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos, para que possuam mais servidores, ambiente adequado, entre outros 

fatores. Nesse sentido, de acordo com Ana Gerbase 

 

Ainda é necessário muito trabalho e informação junto à sociedade, e ao próprio 

Judiciário, para uma aplicação adequada do instituto da mediação e conciliação. É 

necessário promover uma capacitação especializada dos mediadores nas questões 

nas questões de Direito das Famílias. É preciso transcender a ordem do superficial, 

ir além e não ficar aquém. Sem dúvida, temos um longo caminho a trilhar. As 

mudanças devem começar em nós, operadores do Direito, sem medo, com coragem 

e perseverança. Só assim alcançaremos nossos sonhos.84 

 

Conforme Jean-François Six comenta 

 

A mediação é uma planta ainda nova, ainda frágil, adolescente, que trabalha ardente 

e arduamente para tornar-se uma bela árvore. E, para chegar à idade adulta, é preciso 

que ela se torne tudo o que pode ser e tudo que poderá vir a ser - um espaço de 

criatividade pessoal e social, um acesso à cidadania.85  

 

_______________  
 
81 BERALDO, Anna de Moraes Salles; MANDELBAUM, Helena Gurfinkel. Ob. Cit., p. 25. 
82 Ibidem. 
83 BARBOSA, Águida Arruda. Ob. Cit., p. 38. 
84 GERABASE, Ana. O ensino jurídico no Brasil ainda forma profissionais voltados para a disputa. Entrevista 

concedida a IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família, Belo Horizonte, edição 36, p. 6, janeiro, 2018. 
85 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Tradução de Águida Arruda Barbosa, Giselle Groeninga e 

Eliana Nazareth. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
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Como explorado, percebe-se que tal análise se enquadra na atual realidade da 

mediação familiar no Brasil. Afinal, uma lei pode ser instrumento de formação de uma 

mentalidade.86 Mas, para que tenha esse efeito, faz-se necessário que nasça do movimento da 

coletividade, como modelo de comportamento.87  

Por fim, conclui-se que, apesar de o Brasil estar caminhando rumo ao conhecimento 

efetivo da mediação, muito ainda há de ser feito. 

 

3 POSSÍVEL MODELO DE APLICAÇÃO DE MEDIAÇÃO FAMILIAR EM    

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Mediação é arte e técnica que se desenvolvem no tempo, transformando o presente conflituoso em 

futuro de esperança.88 

 

3.1 CRITÉRIOS PARA VERIFICAR A (IN) ADEQUAÇÃO DA MEDIAÇÃO FAMILIAR 

NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência doméstica é considerada um tipo específico de violência contra a mulher. 

Para que se possa verificar a (in) adequação da mediação neste contexto, faz-se necessário 

compreender a violência. De acordo com a Lei Maria da Penha, trata-se de violência 

doméstica ou familiar 

 

[...] qualquer ação ou omissão que, baseada no gênero, cause à mulher morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial, que 

se dê no âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em qualquer relação íntima de 

afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima.89 

 

Essa violência nem sempre é óbvia, podendo, por vezes, passar despercebida. Dutton 

exemplifica alguns tipos de abuso psicológico na violência doméstica: i) minimização, 

negação e culpabilização, o que faz a mulher acreditar que o abuso não existe ou não é um 

problema; ii) usar os filhos como forma de intimidação ou ameaça, seja por meio da guarda 

ou como forma de controle; iii) utilização de recursos econômicos, criando, até mesmo, 

_______________  
 
86 BARBOSA, Águida Arruda. Ob. Cit., p. 12. 
87 Ibidem. 
88 Jacqueline Mourret, Ob. Cit. 
89 BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Art. 5º. Lei Maria da Penha. 
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dívidas em nome da mulher; iv) abuso emocional e degradação; v) aparecer em seu trabalho 

ou em caso, telefonar incessantemente para intimidar.90 

Portanto, observando a complexidade desses conflitos, os programas de mediação 

devem estar preparados para trabalhá-los, bem como para serem capazes de identificar quais 

estão inaptos à utilização do método. Consoante Lisa Parkinson 

 

Quando um parceiro ou um casal é chamado na mediação, o caminho a seguir é 

mesmo de uma encruzilhada com semáforos. Antes de seguir em frente, devemos 

diminuir a velocidade e verificar se a luz está vermelha, amarela ou verde, se está 

constante ou intermitente. A mediação pode se verificar inadequada caso a luz 

vermelha mostre situações como as seguintes: a) Certas categorias de violência 

doméstica ou abuso, especialmente onde há riscos de que continuem. b) Questões de 

segurança e de proteção à criança. c) Intimidações, ameaças, desequilíbrios de poder 

extremos. d) Doença mental. e) Uso indevido de drogas. f) Prova de fraude e 

informações falsas. g) Recusa ou incapacidade de aceitar as regras básicas da 

mediação.91 

  

Anita Vestal aponta três abordagens gerais para a preparação da mediação nos casos 

de violência doméstica, quais sejam: “1) educação e treinamento de mediadores familiares; 2) 

triagem de todos os casos de divórcio e pós-divórcio para determinar quais casos são 

apropriados para mediação; 3) empregar técnicas e procedimentos especializados antes, 

durante e após as sessões de mediação.”92 

Se o casal for incapaz de identificar e entender a situação como abuso, precisará o 

mediador estar alerta às interações demonstradas que podem se encaixar em um padrão e 

histórico de violência doméstica.93 Ou seja, um dos critérios para se verificar a (in) adequação 

da mediação é observar se o relacionamento possui um padrão de dominação e controle, numa 

dinâmica de violência. 

Segundo Vestal, os mediadores familiares precisam estar atentos para não minimizar a 

violência doméstica e reinterpretar as intenções do abusador, uma vez que as próprias vítimas 

_______________  
 
90 DUTTON, Mary Ann. The dynamics of domestic violence: Understanding the response from battered 

women. Florida Bar Journal. Florida, p. 24-28. out. 1994. 
91 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 114. 
92 Conforme Vestal “Given the prevalence and challenges of these cases, mediation programs should be prepared 

to deal effectively with them. There are three general approaches to this preparation: 1) education and training of 

family mediators 2) screening of all divorce and post-divorce cases to determine which cases are appropriate for 

mediation 3) employing specialized techniques and procedures before, during and after the mediation sessions. 

In this section, the specialized techniques and procedures are outlined. Discussion of the first two interventions - 

screening of cases and training of mediators - follows in subsequent sections.” (VESTAL, Anita. Domestic 

violence and mediation: concerns and recommendations. 2007. Disponível em: 

&lt;https://www.mediate.com//articles/vestalA3.cfm&gt;. Acesso em: 05 maio 2019.) 
93 Ibidem. 
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podem diminuir a violência sofrida, ocultando a realidade da sua situação, ou até mesmo 

omitindo aspectos significativos de episódios violentos.94 

A triagem preliminar é imprescindível na verificação da medialidade dessas famílias. 

Chance e Gerencser apontam que este “rastreamento” deve ser obrigatório para todas as 

mediações familiares.95 Esta pode ser elaborada por uma equipe multidisciplinar com 

formação em mediação familiar.  

O propósito dessa ferramenta é obter informações suficientes para responder à 

pergunta: “[...] é provável que o processo de resolução de conflitos proposto seja eficaz, justo 

e seguro para ambas as partes e seus filhos?”96 

Linda K. Girdner, terapeuta familiar, desenvolveu um protocolo de avaliação de 

conflito, capaz de responder à pergunta supramencionada.97 De acordo com a autora citada, é 

responsabilidade dos mediadores identificar quais partes de relações abusivas poderão 

participar e se beneficiar da mediação, e quais são inaptas e deverão ser encaminhadas para 

outros recursos. O protocolo identifica padrões de comportamentos abusivos, assim, o 

mediador pode usá-lo para avaliar as dimensões de poder e abuso no relacionamento.98 

Este protocolo possui quatro partes: 1) introdução, 2) perguntas sobre padrões de 

tomada de decisões, gerenciamento de conflitos e expressão de raiva, 3) perguntas sobre 

_______________  
 
94 VESTAL, Anita. Ob. Cit. 
95 CHANCE, Chester; GERENCSER, Alison. Screening family mediation for domestic violence. The Florida 

Bar Journal, Florida, v. 23, n. 1, p.54-57, abr. 1996. 
96 LINTON, Hilary. Screening for power imbalances in family law cases. 2017. Disponível em: 

<&lt;https://www.riverdalemediation.com/article/screening-power-imbalances-family-law-cases/&gt.> Acesso 

em: 10 jul. 2019. 
97 “The Conflict Assessment Protocol (CAP) is a screening tool used in divorce-related disputes. A mediation 

triage is used to decide whether the parties are likely to (1) benefit from mediation conducted in the usual 

manner; (2) benefit from mediation if specific ground rules, resources, and skills are applied; or (3) experience 

harm related to mediation. By ascertaining the parties' patterns of decision-making, fighting, expressing anger, 

and use of abusive behaviors, the mediator determines the likely benefit or harm of mediation. The concept of 

mediation triage and CAP can serve as a base for mediators, court administrators, and battered women's 

advocates to explore the policies and procedures of divorce mediation and spouse abuse that are appropriate for 

their community.” Tradução livre: “O Protocolo de Avaliação de Conflitos (CAP) é uma ferramenta de triagem 

usada em disputas relacionadas a divórcios. Uma triagem de mediação é usada para decidir se é provável que as 

partes (1) se beneficiem da mediação conduzida da maneira usual; (2) se beneficiar da mediação se regras, 

recursos e habilidades específicas forem aplicadas; ou (3) sofrer danos relacionados à mediação. Ao verificar os 

padrões das partes de tomada de decisão, luta, expressão de raiva e uso de comportamentos abusivos, o mediador 

determina o provável benefício ou dano da mediação. O conceito de triagem de mediação e CAP pode servir de 

base para mediadores, administradores de tribunais e defensoras de mulheres agredidas para explorar as políticas 

e procedimentos de mediação de divórcio e abuso de cônjuges que são apropriados para sua comunidade. ” 

(GIRDNER, L.K. Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation. Mediation Quarterly, n. 

7, p.365-376, 1990.) 
98 GIRDNER, L.K. Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation. Mediation Quarterly, n. 

7, p.365-376, 1990. 
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comportamentos abusivos específicos e, 4) encerramento da sessão de triagem separada.99 

Essa triagem deve ser feita por pessoas com habilidades e sensibilidade para identificar e 

ajudar as mulheres que estão em um contexto de violência.  

Parkinson dá exemplos de perguntas iniciais que podem ser feitas na triagem, tal 

como: “[Q]uando vocês viviam juntos, como as decisões eram tomadas?”100 Segundo 

Parkinson, os mediadores devem estar preparados para observar a linguagem corporal e 

identificar o que ela transmite.101 Além disso, devem demonstrar empatia e formular 

cuidadosamente as perguntas. 

Após a triagem, os casos deverão ser classificados em categorias de relacionamento 

com poder igual entre os envolvidos até a extremidade dos severamente abusivos e violentos. 

Os casais que não tiveram controle como característica central de seu relacionamento e não 

tiveram padrão de comportamento abusivo são os que provavelmente se beneficiarão da 

mediação conduzida de forma habitual.102 

Haverá um outro grupo que poderá se beneficiar da mediação, mas que deverá 

prosseguir com regras básicas específicas,103 recursos e habilidades diferenciadas. O mediador 

que trabalha nestes casos deverá ser extremamente capacitado em equilíbrio de poder, ter 

muito conhecimento sobre violência doméstica e uma excelente rede de apoio.104  

Os casais da terceira categoria são os que estão inseridos em uma violência estrutural e 

devem ser excluídos da mediação. Segundo Girdner, os entrevistadores que realizam a 

“triagem pré-mediação” devem excluir os casais que possuem os seguintes fatores 

 

[A]busadores que parecem ter necessidade de controlar o parceiro abusado; um 

agressor que é facilmente frustrado com a ideia de não conseguir tudo o que deseja; 

um agressor que não aceita responsabilidade pelo abuso; um parceiro abusado que 

revela que foi abusado, mas não quer que seja revelado ao agressor; padrões de 

abuso psicológico (com ou sem abuso físico) que levaram a uma situação em que o 

_______________  
 
99 VESTAL, Anita. Domestic Violence and Mediation: concerns and recommendations. 2007. Disponível em: 

<&lt;https://www.mediate.com//articles/vestalA3.cfm&gt;>. Acesso em: 05 maio 2019. 
100 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 117. 
101 Ibidem, p. 118. 
102 VESTAL, Anita. Ob. Cit.  
103 Conforme Girdner: “Ground rules to which both parties must agree for mediation to be effective with these 

couples are the following: acknowledgment of past abuse; encouragement of the abused partner to pursue an 

order for protection; requiring and monitoring attendance at anger management classes or therapy for the abuser; 

requiring and monitoring the participation of the abused partner in services for battered women or therapy for the 

abused partner.” Tradução livre: “As regras básicas com as quais ambas as partes devem concordar para que a 

mediação seja eficaz com esses casais são as seguintes: reconhecimento de abuso passado; encorajamento do 

parceiro abusado a buscar uma ordem de proteção; exigir e monitorar a participação em aulas de tratamento da 

raiva ou terapia para o agressor; exigindo e monitorando a participação do parceiro abusado em serviços para 

mulheres agredidas ou terapia para o parceiro abusado. " (GIRDNER, L.K. Ob. Cit.) 
104 VESTAL, Anita. Ob. Cit. 
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parceiro abusado se identifica com as necessidades do agressor como primário e 

necessário para sua sobrevivência. 105 (Tradução livre) 

 

Além disso, é interessante observar a forma que a triagem é utilizada em outros em 

lugares. Em Litchfield, nos Estados Unidos 

 

[...] os conselheiros de relações familiares do tribunal examinam todas as disputas de 

custódia e visitação no momento do encaminhamento. Se forem notados problemas 

de violência familiar, o casal e seus advogados são entrevistados para determinar se 

a mediação é apropriada. Caso contrário, os casos são encaminhados para avaliação 

e não para mediação. Toda mediação é conduzida por equipes de co-mediação 

homem-mulher, e as partes podem optar por não participar da mediação sem medo 

de sanções. (Tradução livre)106 
 

É ingênuo pensar que a mediação será apropriada para todos os casos. Caberá, 

portanto, ao mediador familiar capacitado verificar a adequação do instrumento nos casos 

concretos. 

Por fim, a triagem preliminar - também podendo ser utilizada como modelo de pré-

mediação - é, determinante para verificação da (in) adequação da mediação familiar. Assim 

pode ser a porta de entrada para a mediação, mas também a indicação para outros caminhos.  

 

3.2 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS E EQUILIBRAR PODER 

 

Diante do exposto nos pontos anteriores, observa-se que a violência doméstica é uma 

realidade. Dada a prevalência e os desafios desses casos, os programas de mediação devem 

estar preparados para lidar efetivamente com eles.107 Como visto, Vestal aponta três 

abordagens gerais para esta preparação. Neste ponto analisar-se-á especialmente a primeira e 

a terceira abordagem apontada pela autora, considerando que a triagem pré mediação foi 

apreciada no ponto anterior (3.1). A partir da exploração da preparação dos programas de 

mediação, pretende-se contribuir com um possível modelo de aplicação à mediação familiar 

no contexto de violência doméstica no Brasil. 

_______________  
 
105 GIRDNER, L.K. Ob. Cit. 
106 “In Litchfield, Connecticut, family relations counselors of the court screen all custody and visitation disputes 

at the point of referral. If family violence issues are noted, the couple and their attorneys are interviewed to 

determine if mediation is appropriate. If not, the cases are referred for evaluation rather than mediation. All 

mediation is conducted by male-female co-mediation teams, and parties may opt out of mediation without fear of 

sanctions.” (Pearson, J. Mediating when domestic violence is a factor: Policies and practices in court-based 

divorce mediation programs. Mediation Quarterly, 14, 4, 319 - 333, 1997. apud VESTAL, Anita. Domestic 

Violence and Mediation: Concerns and Recommendations. 2007. Disponível em: 

<&lt;https://www.mediate.com//articles/vestalA3.cfm&gt;>. Acesso em: 05 maio 2019.) 
107 VESTAL, Anita. Ob. Cit. 
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Registre-se que, assim como afirma Parkinson, o processo de mediação deve ser 

“projetado e moldado” de acordo com as necessidades dos participantes.108 Segundo a autora 

citada “[...] não devemos impor às partes um modelo padronizado e esperar que elas se 

encaixem.”109 Ou seja, a mediação familiar deve ser feita sob medida, preservando os 

princípios, mas criando espaço para construções criativas. 

Além disso, mediadoras feministas como Girdner e Neumann defendem que a 

mediação deve ser construída de forma a atender às necessidades daquelas que estão vivendo 

ou temem viver violência ou abuso.110 

A primeira preocupação deve ser com o local onde são realizadas a triagem, pré 

mediação e as sessões de mediação. Este espaço necessita garantir a segurança de todos os 

participantes.111 Além disso, o ambiente deve ser agradável e acolhedor.112  

Chance e Gerencser apontam uma lista de medidas que devem ser tomadas para 

modificar as instalações: i) salas de conferências espaçosas que permitem uma saída fácil e 

sem obstáculos; ii) mesas que forneçam uma barreira ao contato imediato; iii) saídas 

claramente marcadas; iv) salas de espera separadas e seguras e; iv) dispositivos detectores de 

metais.113  

Reforça-se que a triagem pré mediação é fundamental para garantir que a segurança 

de todos seja preservada, uma vez que determinará quais casos são apropriados para a 

mediação. Ainda, mesmo os participantes que passaram pela triagem, tendo sido considerados 

aptos à mediação, podem apresentar padrões que foram ocultados na triagem.114 O mediador 

deverá estar preparado inclusive para essas situações.  

Após a triagem e pré mediação, tendo o mediador familiar observado que as partes 

são apropriadas para mediação e, principalmente, que há voluntariedade, este deve utilizar 

técnicas para equilibrar poder.  

O mediador é incentivado a fazer uso do caucus particular, para que a mulher não 

precise concordar com nada na presença de seu ex companheiro.115 Além disso, sessões 

_______________  
 
108 PARKINSON, Lisa, Ob. Cit., p. 128. 
109 Ibidem. 
110 PARKINSON, Lisa, Ob. Cit., p. 365. 
111 VESTAL, Anita, Ob. Cit. 
112 PARKINSON, Lisa, Ob. Cit., p. 128. 
113 CHANCE, Chester; GERENCSER, Alison. Screening family mediation for domestic violence. The Florida 

Bar Journal, Florida, v. 23, n. 1, p.54-57, abr. 1996. 
114 VESTAL, Anita, Ob. Cit. 
115 PERRY, Linda. Mediation and wife abuse: A review of the literature. Mediation Quarterly, Toronto, v. 11, 

n. 4, p.313-325, dez. 1994. 
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privadas proporcionam à mulher um espaço seguro para revelar qualquer medo ou 

preocupação.116 

A sessões individuais no modelo “vai e vem” impedem o contato direto entre as 

partes. As partes estão em salas separadas ou participando das sessões em momentos 

diferentes, então o mediador se locomove entre as salas para realizar as sessões. Ainda que a 

mediação procure incentivar a comunicação direta e a negociação, reuniões face a face podem 

inflamar os conflitos.117  

Nos casos que envolvem violência doméstica a mediação indireta pode ser um 

modelo ideal.118 Consoante Parkinson,  

 

Em casos em que a violência doméstica envolve risco ou medo, a mediação indireta 

pode ser a única opção possível. A frequência de reuniões conjuntas pode ser 

negociada posteriormente, caso o risco ou medo de encontrar o ex-parceiro seja 

superado e ambas as partes estejam dispostas a se encontrar cara a cara.119  

 

Ainda, pode-se utilizar da ferramenta cáucus, que combina curtas reuniões separadas 

com reuniões conjuntas. O cáucus pode reduzir níveis elevados de tensão, sendo útil como 

uma estratégia de gestão de crise.120 Outra forma de evitar o contato direto entre as partes é 

através de sessões por videoconferência.  

Todas essas possibilidades podem ser informadas às partes na pré mediação. Assim, 

todos os participantes contribuem para a realização da mediação da forma que melhor se 

encaixe na situação vivenciada por eles. 

Como já analisado, os que mediam casos de violência doméstica devem estar muito 

preparados, possuir habilidades, além de sensibilidade e uma rede de recursos.121 Os 

mediadores familiares devem ser capacitados para trabalhar com casais altamente 

conflituosos, pois mesmo os que já passaram pela triagem pré mediação podem apresentar 

problemas de poder e controle.122 

O mediador Juan Carlos Vezzulla resume em duas atitudes e sete capacidades as 

qualidades essenciais de um mediador, quais sejam, atitudes: cooperativa e de respeito; 

_______________  
 
116 PERRY, Linda, Ob. Cit. 
117 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 142. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 144. 
121 VESTAL, Anita. Ob. Cit. 
122 Ibidem. 
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capacidades: de escuta, de acolhimento, de auto-observação, de objetivação, de incorporação 

dos comentários, de integração com os colegas e auto-questionamento.123 

Não obstante, os mediadores devem estar atentos para perceber se possuem atitudes 

machistas ou de reprodução da violência de gênero. Vestal relata que é comum que os 

mediadores descartem a violência reformulando-a, ou até mesmo que esperem que a mulher 

mude seu comportamento durante episódios abusivos.124 

Assim como Vestal afirma, a violência doméstica e familiar é uma manifestação de 

gerações de comportamentos e atitudes aprendidos culturalmente que colocam a agressão e o 

domínio em pé de igualdade com a liderança.125 A violência estrutural é “incorporada” à 

sociedade, sendo tolerada e legitimada por gerações.126 Dessa forma, os mediadores que estão 

lidando com casais em conflito precisam estar conscientes de seus próprios sentimentos sobre 

papéis de gênero, poder e violência.127 

O mediador familiar precisa, além disso, ser um bom ouvinte, ouvir com 

sensibilidade o que é dito.128 Isso é demonstrado por meio de sua postura, expressão facial e 

contato com os olhos, bem como através das palavras utilizadas.129 Nas sessões de mediação, 

a mulher, vítima de violência doméstica, precisa se sentir segura, acolhida e ouvida.  

Além disso, o silêncio também deve ser encarado como forma de comunicação. O 

silêncio da mulher, quando acolhido, é empoderador. Dessa forma, assim como Parkinson 

afirma “[...] o mediador não deve tentar se apressar para preencher o silêncio que muitas 

vezes está carregado de emoções.”130 

Outra ferramenta capaz de provocar mudanças é a utilização de perguntas. Estas 

precisam ser muito bem feitas, equilibradas, colocadas de forma cuidadosa, de modo que não 

pareçam um interrogatório ou uma sessão de terapia.131 Um mediador que conhece o poder 

das perguntas tem uma ferramenta para auxiliar os mediandos na transformação de sua 

_______________  
 
123 VEZZULLA, Juan Carlos. Formando formadores: ou como conseguir desenvolver as habilidades de um 

mediador para poder formar outros. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Mediação 

de conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 908. 
124VESTAL, Anita. Ob. Cit.  
125 Ibidem. 
126GALTUNG, Johan. Peace by peaceful means: peace and conflict development and civilization. Oslo: Sage, 

1996. 
127 VESTAL, Anita. Ob. Cit. 
128 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 192. 
129 Ibidem, p. 193. 
130 Ibidem, p. 194. 
131 Ibidem, p. 197. 
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realidade.132 As perguntas ajudam os mediandos a refletirem sobre seus comportamentos 

diante da situação vivenciada, além de permitir que tomem consciência dos seus papéis dentro 

do sistema familiar, bem como percebam o que desejam.  

Também com relação à comunicação utilizada, o mediador deve controlar as 

interrupções, a linguagem abusiva, comportamentos ameaçadores, além de evitar intimidações 

entre as partes.133 O mediador não deve em hipótese alguma permitir que um dos participantes 

controle ou domine o processo.134 Todos os participantes devem estar cientes da possibilidade 

de encerrar a mediação a qualquer momento.135 Isto pode acontecer, por exemplo, se uma das 

partes não cumprir as regras estabelecidas na pré mediação. 

Pondera-se que os mediadores “[...] não podem instruir os participantes sobre como 

eles devem agir.”136 Conforme Parkinson adverte 

 

Eles ajudam as partes a ver as questões de um outro ângulo, aumentando o seu 

campo de visão e incentivando a reflexão. Alguns participantes pedem ao mediador 

que ele diga o que é certo ou errado, mas os mediadores devem resistir à pressão de 

fazer julgamentos ou expressar suas opiniões. Eles precisam estar conscientes de 

seus valores e condicionamento para que suas atitudes não sejam moldadas pela sua 

própria cultura, experiências e influências profissionais.137  

 

Como anteriormente visto, os que são contrários à mediação nos casos de violência 

doméstica argumentam que o desequilíbrio de poder impede que esta seja utilizada de forma 

benéfica. Nesse sentido, entretanto, de acordo com Parkinson “[...] mediar é como estar no 

meio de uma gangorra.”138 Dessa forma, “[...] se o mediador se coloca passivamente no meio 

da gangorra, é provável que ela permaneça na posição em que estava no início.”139  

Todavia, mediadores qualificados conseguem fazer pequenos movimentos para gerir 

os desequilíbrios de poder.140 Para Parkinson, “[...] mesmo quando a gangorra parece muito 

desequilibrada, mediadores eficazes podem ajudar os participantes a explorar para qual dos 

lados a gangorra poderia ou deveria ir para alcançar o equilíbrio.”141 

_______________  
 
132 FERNANDES, Mariana Correa. O poder da pergunta na mediação de conflitos familiares. In: MARODIN, 

Marilene; MOLINARI, Fernanda. Procedimentos em mediação familiar. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2017. 

p. 515-534. 
133 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 312. 
134 Ibidem. 
135 RIMELSPACH, Rene. Ob. Cit. 
136 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 316. 
137 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit., p. 316. 
138 Ibidem, p. 319. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, p. 320. 
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O ditado “duas cabeças pensam melhor que uma”, é particularmente adequado à 

mediação.142 O trabalho conjunto de mediadores, chamado de comediação torna maior a 

capacidade de gerir conflitos difíceis e estressantes.143 Dentre as vantagens da comediação 

está, por exemplo, a maior capacidade para “[...] conter as necessidades conflitantes e os 

sentimentos que aparecem na mediação” do que quando só há um mediador.144 

A comediação interdisciplinar proporciona que profissionais com formações diversas 

trabalhem juntos. Especialmente nos casos de violência doméstica a troca de experiências 

pode tornar mais rica a sessão de mediação, tendo em vista que os profissionais podem 

combinar conhecimentos e habilidades para compreender os sentimentos, as necessidades e as 

questões familiares que podem existir. De acordo com Parkinson “[...] a comediação 

proporciona uma sinergia - combinação de energias e ideias - mantendo o equilíbrio.”145 

Parkinson ressalta que, em comediação, desequilíbrios de gênero são agravados pelo 

uso de dois mediadores do mesmo gênero.146 Além disso, afirma que alguns consideram que 

uma equipe composta somente por mediadores do sexo masculino é inaceitável.147 

Especialmente nos casos de violência doméstica, uma equipe de comediadores feminino-

masculino é muito interessante, pois proporciona um equilíbrio que tranquiliza os 

participantes, “[...] aumentando as oportunidades de trazer diferentes perspectivas e controlar 

os desequilíbrios de poder, estrategicamente.”148 

A participação de mediadores com formação em psicologia também se mostra muito 

pertinente. A psicologia contribui para o entendimento das emoções e dos afetos no âmbito do 

conflito, ensejando que estes sejam acolhidos e trabalhados de modo que não se tornem um 

obstáculo.149 

O papel do advogado é fundamental na mediação de famílias com violência 

doméstica. Serpa aponta que os advogados são vistos como protetores pelos seus clientes.150 

_______________  
 
142 PARKINSON, Lisa. Ob. Cit, p. 130. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem, p. 131. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem, p. 130. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem, p. 320. 
149  ROSENBLATT, Ana; MARTINS, André. Mediação e Interdisciplinariedade. In: ALMEIDA, Tania; 

PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 135-148. 
150 SERPA, Maria de Nazareth. Ob. Cit., p. 48. 
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Ressalta-se que a atribuição dos advogados e dos mediadores são diferentes e 

complementares.151 Dessa forma, o advogado deve ser incluído como integrante da mediação. 

Uma das vantagens de ter advogados presentes na mediação é a oportunidade de se 

fazer intervalos durantes as sessões, na qual as partes se reúnem separadamente com seus 

respectivos procuradores para uma breve reunião.152 Nestas, os advogados podem aconselhar 

seus clientes, para que eles percebam se suas posições são viáveis e realistas.153 Na declaração 

de abertura da sessão, é importante que o mediador deixe claro que o advogado poderá, caso 

queira, contribuir com a criação de oportunidades e ideias. 

Ainda com relação aos advogados na mediação, Barbosa assevera 

 

A mediação é a certeza de que o custo emocional e financeiro será bem menor, e que 

o advogado terá a sensação de ampla atuação pessoal na prática profissional, 

suportando com conhecimento teórico e treinamento técnico os desgastes da carga 

emocional dos clientes. Mediação é ética.154 

 

Finda a mediação com êxito, os tribunais também devem considerar a viabilidade de 

algum tipo de acompanhamento para garantir que o acordo esteja sendo cumprido de forma 

segura.155 Ainda, antes disso, para verificar o cumprimento do acordo, podem ser realizados 

acordos provisórios, de modo que as partes retornem às sessões de mediação em determinados 

períodos de tempo, a fim de ajustar o que for necessário e, caso queiram, estabeleçam um 

acordo definitivo.  

Em síntese, os mediadores devem ser capacitados, de forma a conseguirem 

demonstrar empatia e, ao mesmo tempo, firmeza na gestão de desequilíbrios de poder. Assim, 

caso percebam que o processo não é sustentável, de forma a revitimizar a medianda, devem 

interromper a mediação imediatamente. 

Por fim, verifica-se que para que o conflito possa ser transformado e a violência 

interrompida, é necessário que se utilizem técnicas e estratégias pacíficas. Serão assim 

consideradas aquelas que possuem como premissa a importância de se olhar para os interesses 

e necessidades de todos os envolvidos no conflito. Consequentemente, a mediação poder ser 

oportunidade de empoderamento, crescimento e desenvolvimento pessoal. 

 

_______________  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não releve ações negativas simplesmente porque são pequenas; por menor que uma faísca possa ser, 

ela pode queimar um monte de feno do tamanho de uma montanha...  

Não releve pequenas boas ações, pensando que não trazem benefício; até mesmo minúsculas gotas 

d’água acabarão por encher um balde enorme. 156 

 

As ações de família vêm desafiando as decisões judiciais, pelo retorno sem fim de seus 

processos às salas dos tribunais.157 Assim como afirma Serpa, a realidade dos conflitos 

familiares contém um “indistinto emaranhado de conflitos legais e emocionais, e quando não 

são resolvidos pelos protagonistas, transformam-se em disputas intermináveis nas mãos de 

terceiros deixando graves marcas na sociedade.”158 

Ainda, a síndrome do perde-ganha dos tribunais provoca um verdadeiro desastre nas 

famílias, estas que já estão vivendo momentos difíceis e dolorosos. Conforme dispõem Lobo 

e Pelajo 

 

A extinção do vínculo conjugal ou convivencial não se resume à formalização de 

seu término ou à atribuição dos efeitos jurídicos daí decorrentes. São muitas as 

perdas a serem administradas: a frustração pelo desfazimento do projeto de vida a 

dois; o sofrimento pela descontinuidade da convivência cotidiana; a dificuldade pela 

desintegração da estrutura econômico-financeira; o vazio pelo rompimento dos laços 

afetivos-sociais com as respectivas famílias e amigos.159 

 

Os conflitos familiares permeados pela violência doméstica são ainda mais complexos. 

Segundo Zapparolli 

 

Nas ambiências de crimes de gênero e família, muitas vezes as partes e outros 

envolvidos permanecem ainda juntos, sob o mesmo teto, apesar do ajuizamento de 

processos judiciais criminais, cíveis e de família, da juridificação da relação de se 

comunicarem por papeis, processos e terceiros. Isso produz um caldo de cultura que 

acirra as violências em suas distintas tipificações e, em muitas oportunidades, a sua 

escalada e a prática de crimes que vão se agravando.160 

_______________  
 
156 PRANIS, Kay; BOYES-WATSON, Carolyn. No coração da esperança : guia de práticas circulares. O uso 
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Lidar com estes conflitos é, portanto, um desafio. A mediação chega ao Judiciário 

como uma alternativa adequada à efetiva prestação jurisdicional e garantia ao acesso à justiça. 

Especialmente no direito das famílias, por naturalmente exigir um olhar diferenciado ao 

conflito, a proposta da mediação familiar é pertinente, pois reorganiza o conflito e o 

transforma, demonstrando a nova funcionalidade da família e reaproximando os interesses das 

partes.161 No entanto, não é apropriada a todos os casos, não se restringindo, até mesmo, à 

voluntariedade das partes.  

De acordo com a Carta de Princípios da Mediação, formulada pela IBDFAM 

 

A mediação tem importante papel na transformação dos conflitos atuais e futuros, o 

que por sua vez contribui para a não cronificação dos mesmos, ou seja, para evitar a 

repetição de padrões negativos em relação às formas de lidar com os conflitos.162  

 

Quando se fala em violência contra a mulher, uma das principais formas romper com 

o paradigma existente é evitar justamente a repetição de padrões negativos. Ainda, no mesmo 

princípio fixado na Carta, a mediação atua “[...] tem uma função social preventiva, que faz 

parte de uma consciência que paulatinamente vem sendo adquirida pela sociedade, que poderá 

incorporar os seus benefícios com o exercício mais pleno da cidadania.”163 

Além disso, é relevante para as famílias, e especialmente às mulheres, pois “[...] 

envolve uma dinamicidade peculiar voltada para a prevenção, transformação, resolução e 

acompanhamento pós-mediação, não se limitando apenas às dinâmicas que visam puramente 

à solução de controvérsias.”164 

Na mediação não há uma negação do conflito, mas sim uma compreensão deste, que 

deve ser acolhido com valor de oportunidade de se permitir novas escolhas.165 Escolhas estas 

tão importantes para as mulheres que saem de um relacionamento abusivo e violenta. 

O instituto é baseado na crença de que as pessoas podem reter o poder das grandes 

decisões concernentes à sua vida.166 Como analisado, nem todas as mulheres, vítimas de 

_______________  
 
161 FUGA, Marlova Stawinski. Mediação familiar: quando chega ao fim a conjugalidade. Passo Fundo: UPF, 
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violência doméstica, terão condições de tomar decisões de forma clara e precisa, em 

decorrência dos traumas da relação abusiva. No entanto, as que possuem condições para tal, 

devem ter essa oportunidade garantida de forma segura e apoiada. 

Assim, observa-se que é a partir da triagem e da aplicação de um modelo de 

mediação que se determinará o caráter desse instrumento, qual seja de empoderamento ou de 

revitimização.  

O objetivo não é sugerir que a mediação seja utilizada como única forma de 

resolução de conflitos, mas sim, uma via possível e adequada para alguns casos. Para isso, nos 

casos de famílias com situação de violência doméstica, deverá ser estruturada 

minuciosamente, de forma a obter ferramentas que proporcionem um verdadeiramente um 

espaço para a circularidade do poder da palavra, em contraponto a violência silenciosa. 

A partir da análise feita, percebe-se que é substancial o empreendimento de recursos 

para o estudo organizado do processo do mediador e estabelecimento de serviços adequados e 

competentes junto às Varas de Família. Somente assim a mediação terá espaço adequado para 

desempenhar seu importante papel de resolutora de disputas e, principalmente, de instrumento 

de empoderamento às mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. 

Consoante Zapparolli  

 

[...] a mediação deve ser aplicada como uma visão mais ampla e de sistema, tanto no 

atendimento, quanto na implantação das políticas públicas que a elejam como 

instrumento. 

Sem uma abordagem sistêmica, pouca eficácia se terá a evitar a escalada e perpetua- 

ção dos conflitos, das violências. E com isso os crimes, suas reincidências, dos 

processos que, de forma crescente e incontrolável, assolam o Judiciário. 

Nas questões de gênero, violências e crimes que envolvem famílias (e demais rela- 

ções continuadas) isso fica muito claro. Pensemos nas tutelas jurisdicionais, nas 

compo- sições e conciliações, na seara criminal ou mesmo nas Varas de Família e da 

Infância. A sua presença pontual, de forma não integrada e que não abranja o 

sistema familiar como um todo, deixando de lado os aspectos culturais, afetivos, 

emocionais, a funcionalidade comunicativa, relacional e as interfaces de segurança, 

saúde e educação, não dá conta do conflito e das mudanças de segunda ordem.167 

 

Diante do exposto, o que se propõe é uma análise multifacetada e a consideração da 

mediação como um dos meios de solucionar conflitos para algumas dessas famílias, uma vez 

que traz diversos benefícios aos envolvidos. Assim como afirma Almeida Neto 

 

Diante da complexidade do relacionamento humano, cada vez mais complexos serão 

os conflitos. A necessidade de resposta rápida e eficaz determinará um estoque 

                                                                                                                                        
166 SERPA, Maria de Nazareth. Ob. Cit., p. 69. 
167 ZAPPAROLLI, Célia Regina. Ob. Cit., p. 187. 
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maior de instrumentos, que deverão ser manejados, e por vezes combinados, para 

alcançar pacificação social.168 

 

Perde-se tempo ao olhar o conflito somente de forma superficial. Tempo este tão 

precioso quando se trata de violência doméstica, uma vez que pode significar a interrupção de 

um ciclo de violência, de forma a salvar vidas. 

Essa resposta rápida pode ser dada através da mediação, ferramenta que tem um 

lugar fundamental para a “constituição da transmodernidade e de um Direito que não está 

preocupado com a paz social e aplicação estrita da lei, mas com a solidariedade do 

conflito.”169  

Para isso, a fim de oferecer uma prestação de alta qualidade às constituintes, os 

programas de mediação conectados aos tribunais precisam de planejamento adequado e 

treinamento completo. 

Por fim, frisa-se que o pleno acesso à justiça, de forma a garantir proteção e 

efetividade aos direitos pleiteados, deve ser a principal inquietação em todos os casos de 

violência contra mulher. Isso só irá ocorrer quando quem a busca tiver seus interesses, 

sentimentos e necessidades verdadeiramente levados em consideração, proporcionando, 

genuíno empoderamento. 

_______________  
 
168 ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A mediação no contexto judiciário e os meios adequados de 

resolução de disputas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Mediação de conflitos: 

para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 725. 
169 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 

2004, p. 423. 
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