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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os métodos mais utilizados para 

solucionar os conflitos existentes no direito sucessório, bem como compreender quem são os 

herdeiros e também quais os meios de se tomar posse de uma herança. O método utilizado 

nesta pesquisa foi o hipotético dedutivo, pois a pesquisa ocorreu em doutrinas, revistas 

jurídicas e artigos já existentes acerca do tema, com a pesquisa foi possível concluir que os 

conflitos se dão acerca da divisão da herança e também na decisão de quem realmente é 

herdeiro e tem total direito aos bens e quantias em dinheiro deixado pelo falecido, os métodos 

mais utilizados para solucionar esses conflitos são a mediação, conciliação, arbitragem, 

intermediação e negociação, todos esses métodos têm por objetivo por um fim aos conflitos 

existentes e que causam discórdia entre familiares, o objetivo de se utilizar destes métodos é 

evitar o cansaço de um processo judicial, e assim tentar solucionar os conflitos de forma 

extrajudicial, o que é bem mais rápido, menos exaustivo e mais barato, causando assim um 

bem estar entre os conflitantes e deixando ambas as partes satisfeitas com o resultado final.  
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ABSTRACT: This article aims to analyze the most used methods to solve the existing 

conflicts in the inheritance law, as well as understand who are the heirs and also what are the 

means to take possession of an inheritance. The method used in this research was the 

hypothetical deductive, because the research occurred in doctrines, legal journals and articles 

already existing on the subject, with the research it was possible to conclude that the conflicts 

are about the division of inheritance and also in deciding who really is heir and is fully 

entitled to the property and money left by the deceased, the methods most used to resolve 

these conflicts are mediation, conciliation, arbitration, mediation and negotiation, all these 

methods are intended to put an end to existing conflicts that cause discord among family 

members, the goal of using these methods is to avoid the fatigue of a lawsuit, and thus try to 

resolve conflicts out of court, which is much faster, less exhausting and cheaper, thus causing 

a well being between the conflicting parties and leaving both parties satisfied with the final 

result.  

 

Keywords: Methods. Conflict. Heirs. Discord. 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais o Brasil conta com muitos processos e com isto pode-se chegar à 

conclusão de que o poder judiciário está muito sobrecarregado de demandas. Isso faz com que 

a credibilidade e eficácia do poder judiciário desandem ainda mais. Por isso, se iniciou uma 

busca por métodos adequados para resolução de conflitos no que diz respeito ao Direito das 

Sucessões. 

O direito contemporâneo expressa cada vez mais que o processo convencional deixou 

de ser o melhor método de resolução há muito tempo. O processo judicial era um método 

mais simplificado na época da Lei de Talião (olho por olho, dente por dente), mas hoje em dia 

é claro que existe uma exaustão desse método, o mesmo que foi por décadas o único meio 

utilizado para solucionar qualquer imbróglio nos conflitos advindos da vida em sociedade. 

O tema central deste artigo são os métodos utilizados para solucionar conflitos no que 

diz respeito ao Direito das Sucessões e tem por objetivo demonstrar o conceito histórico do 

direito sucessório, assim como compreender os tipos de sucessões e os tipos de herdeiros 
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existente no ordenamento jurídico vigente, bem como analisar os métodos de solução de 

conflito que existem no âmbito do direito sucessório. 

O caos que os tribunais congestionados de demandas alimentam cada vez mais o 

interesse pelo método mais adequado para tratar esses conflitos, métodos mais eficazes, algo 

que realmente possa por fim ao conflito e não apenas encerre o processo, esta pesquisa fará 

com que seja possível definir quais métodos de solução existem e principalmente qual método 

é mais eficaz.  

A partir desta contextualização, cinge-se o problema de pesquisa que será respondido 

ao final deste artigo: Quais os Métodos adequados de solução de conflitos aplicados no 

âmbito do Direito das Sucessões?  

Para elaboração deste projeto será utilizado o método hipotético-dedutivo, tendo em 

vista que serão analisados alguns artigos do Código Civil, e também como os métodos de 

solução de conflitos são encaixados durante um processo, de acordo com os critérios 

dispostos ao longo dos artigos vigentes. A pesquisa será realizada principalmente em 

doutrinas, revistas jurídicas e artigos científicos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1- CONCEITO DOUTRINÁRIO DO DIREITO SUCESSÓRIO 

 

O termo sucessão vem de suceder, significa substituir, tomar o lugar de outrem no 

campo de acontecimentos jurídicos. Na sucessão, ocorre à transferência do direito que estiver 

em questão, trata-se do conceito mais amplo no campo de sucessão no direito. A sucessão 

hereditária gira em torno do falecimento do possuidor de um patrimônio e é o que determina a 

sucessão, o fato da morte, fato jurídico, indica o momento em que a “herança transmite-se, 

desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. (VENOSA, 2015, p.14) 

A herança é, na verdade, um somatório, em que se incluem os bens e as dívidas, os 

créditos e os débitos, os direitos e os compromissos, as pretensões e ações de que era titular o 

falecido, e as que contra ele foram propostas, desde que transmissíveis. Compreende, 

portanto, o ativo e o passivo de acordo com os artigos. 1.792 e 1.997. (VELOSO, 2003, 

p.1596) 
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Ao longo da vida, a pessoa tem o direito de exercer todos os seus direitos patrimoniais 

sobre os bens que possui, podendo o mesmo transferir os seus bens ainda em vida para seus 

herdeiros, ou por meio de testamento, ou deixando para que seja dividido após o seu 

falecimento para aqueles que possuem o direito a esses bens, pode-se transferir todos os bens 

ou parte deles, após o falecimento do possuidor, os bens serão transferidos aos herdeiros 

legítimos ou testamentários, transmite-se exatamente o que foi deixada, nada a mais nem a 

menos, com isso ocorre à substituição do sujeito titular das relações jurídicas. (MADALENO, 

2019, p.4) 

A sucessão tem como fato natural a morte do sujeito de direito e a transferência de 

seus direitos e deveres a uma ou mais pessoa viva, a princípio de acordo com as regras ditadas 

pelo Código Civil, as normas do direito sucessório não retroage, a sucessão de bens, 

pressupõe que a lei vigorante na data do óbito outorgue esse direito, definindo os sucessores 

os quais serão chamados a arrecadas o monte partível.  Neste caso o cônjuge tem direitos 

iguais aos herdeiros de sangue. (CATEB, 2015, p.16) 

A morte extingue a personalidade da pessoa, porém as relações jurídicas de debito e 

credito, são as transferidas para os sucessores, que serão convocados entre os familiares mais 

próximos, e estes deverão dar transcendência aos direitos e deveres materiais transmitidos 

pelo então sucessor no exato momento de seu falecimento, consolidando-se no âmbito de sua 

família ou de seus herdeiros instituídos as relações jurídicas que o falecido detinha em vida e 

em seu nome. (MADALENO, 2019, p.6). 

O princípio de SAISINE regula a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da 

abertura da sucessão, como disposto no: “Art. 1.787 do Código Civil: Regula a sucessão e a 

legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela”. Caso a abertura da 

sucessão tenha ocorrido antes do advento da Constituição Federal que igualou os direitos 

sucessórios dos filhos adotivos aos dos filhos consanguíneos, qualquer que seja a forma de 

adoção, como dispõe o artigo 227, §6 ° da CF/88: “Art. 227, §6°: Os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

A abertura da sucessão ocorre no último domicilio do falecido, como disposto no “Art. 

1.785 do Código Civil: A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido”. Esse é 
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foro competente para o processamento do inventário, mesmo que o óbito tenha ocorrido no 

exterior será, entretanto, o da situação dos bens, se o autor da herança não tinha domicilio 

certo, ou pode ser o lugar em que ocorreu o óbito se, além disso, possuía bens em lugares 

distintos. (GONÇALVES, 2017, p.15) 

Pode também a sucessão no sentido amplo Inter vivos, no qual o comprador sucede ao 

vendedor, o donatário ao doador, tomando-se uns o lugar dos outros em relação ao bem 

vendido ou doado, bem como, em sentido estrito, destinando-se a transferência total ou 

parcial, da herança, pela morte de alguém, a um ou mais herdeiros. (DINIZ, 2018, p.25)  

Vale ressaltar que além da morte natural e da sucessão Inter vivos, admite-se ainda a 

morte presumida, em duas situações:  

a) Em caso de ausência, como previsto no artigo 6° e artigos 22 a 39 do Código 

Civil; 

b) Nas situações previstas no artigo 7° do Código Civil vigente.  

A ausência significa o desaparecimento da pessoa de seu domicilio sem deixar 

qualquer rastro ou noticia, nesse caso o juiz deverá nomear um procurador ou 

representante para administrar os bens. A sentença de ausência deverá ser registrada 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, em livro próprio, e seu 

procedimento deve observar regras especiais, o que não se confunde com as normas 

de direito hereditário, visando à transmissibilidade do patrimônio deixado pelo 

ausente, nos termos já lembrados os artigos 22 a 39 do Código Civil. Em resumo, 

somente no caso de morte real (declarada à vista do corpo morto) ou nas situações 

de morte presumida constantes no art. 7.o, as normas sucessórias devem ser 

diretamente aplicadas, visto que, na hipótese de ausência, regras próprias terão 

incidência.  (GAGLIANO; FILHO, 2020, p.31).  

 

Neste tópico foi possível identificar quando do surgimento do direito sucessório, de 

onde vem o termo sucessão, bem como o conceito do que é herança, o que é sucessão, ainda o 

que a morte extingue, por fim identificamos que também é possível a sucessão entre pessoas 

vivas. Já no próximo tópico iremos estudar as espécies de herdeiros.   

2- ESPÉCIE DE HERDEIROS 

 

Os herdeiros se dividem em necessários, facultativos, legítimos e testamentários, como 

será explicado a seguir: 

Madaleno (2019, p.39, grifo nosso) leciona que:  

 



        6 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 

Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito a parte legítima da herança: os 

descendentes (filho, neto, bisneto) os ascendentes (pai, avô, bisavô) e o cônjuge. Já 

os Herdeiros legítimos decorrem de determinação legal e dividem-se em 

herdeiros necessários (descendentes, ascendentes, cônjuge/companheiro) e 

facultativos (colaterais até 4º grau), porém havendo herdeiro necessário os legítimos 

ficam de fora da divisão dos bens do falecido.  

Os herdeiros legítimos estão dispostos em ordem preferencial no artigo 1829 do 

Código Civil e seus incisos I, II, III e IV: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, 

em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido 

no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 

1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 

não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o 

cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. 

Testamentário ou instituído são as pessoas beneficiadas pelo testador no último ato de 

sua vontade com uma parte ideal do acervo, sem individualização de bens. O herdeiro 

contemplado no testamento com coisa certa e determinada não é um herdeiro instituído ou 

testamentário, mas sim um legatário. Herdeiro necessário (legitimário ou reservatório) são, os 

descendentes ou ascendentes sucessível e o cônjuge, ou seja, todo parente e linha reta que não 

seja excluído por indignidade ou deserdação. (GONÇALVES, 2017, p.17) 

Como dispõe o artigo 1845 do Código Civil: “Art. 1.845. São herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. 

Restrição à parte está disposto no artigo 1846 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 

2015) “Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da 

herança, constituindo a legítima”.  Ou seja, há uma limitação do “de cujus” quanto a 

disposição de seus bens, uma vez que, deve ser respeitada a legítima. 

 

2.1 CONJUGE E COMPANHEIRO 

 

O cônjuge se encaixa como herdeiro necessário, e concorre com os descendentes, 

salvo se ele era casado com o falecido sob o regime da comunhão universal de bens, no da 

separação obrigatória dos bens e na comunhão parcial, quando o possuidor da herança não 

tiver deixado bens particulares. Independente do regime sob o qual os unia, o direito real da 

habitação da residência familiar será do sobrevivente, desde que seja o único a inventariar. 
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Vale ressaltar que o cônjuge, desde que esteja convivendo com o falecido no tempo de sua 

morte, terá a preferência entre os demais herdeiros durante a nomeação para o cargo de 

inventariante. (NEVARES, 2015, p.19)  

 

Além do cônjuge, vale ressaltar os direitos do companheiro do de cujus, tendo este 

seus direitos ressalvados no artigo 1.790 do Código Civil, como será exposto a seguir: 

Artigo 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes: 

 

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por 

lei for atribuída ao filho; 

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do 

que couber a cada um daqueles; 

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; 

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

 

Assim, o companheiro sobrevivente participaria na sucessão do de cujus apenas no 

tocante aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, não integralizando o 

patrimônio adquirido a título gratuito e por fato eventual na constância da união estável, assim 

como os bens particulares do falecido, adquiridos antes do início da união estável. 

Em decisão recente, o STF aprovou os seguintes argumentos em relação ao 

companheiro do de cujus e seus direitos:  

No sistema constitucional atual, o regime de herança entre cônjuge e companheiro é 

inconstitucional, devendo, em ambos os casos ser aplicado o regime previsto no artigo 1829 

do Código Civil. (MBA advocacia e consultoria, 2017). 

Como todos sabemos, de acordo com a legislação, os companheiros são tratados de 

forma diferente dos cônjuges no que diz respeito a transmissão dos bens deixados pelo 

falecido, de acordo com o artigo 1790 do Código Civil. (MBA advocacia e consultoria, 2017). 

Antes da decisão do STF, o companheiro sofria com as seguintes diferenças na 

herança em relação ao cônjuge:  

O regime de bens adotado na união estável não acarretava nenhuma interferência 

no que diz respeito à herança, já que independente do regime adotado na união 

estável, o companheiro somente teria direito de herdar bens adquiridos 

onerosamente na constância da união, de maneira que o regime de bens somente 

seria levado em consideração para separar a meação; 

O companheiro, independente do regime adotado, não teria direito aos bens 

particulares do falecido (adquiridos antes da união estável) ou transmitidos para o 
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finado a título gratuito (através de doação ou herança), ainda que tivesse escolhido 

o regime de comunhão universal na união estável; 

Na concorrência com os descendentes do falecido, o companheiro somente 

herdaria de maneira igualitária (herdando o mesmo quinhão), se os descendentes 

fossem comuns, ou seja, de ambos: do companheiro com o falecido. Se não tivesse 

filhos comuns com o finado, teria direito a herdar apenas metade da cota que 

caberia a cada descendente. E no caso de haver filiação híbrida (misturada), não 

havia previsão expressa a respeito, entendendo a doutrina majoritária que, neste 

caso, deveria herdar de maneira igualitária aos descendentes. 
Na inexistência de descendentes, o companheiro concorreria na sucessão com os 

parentes do falecido (outros descendentes: netos, bisnetos; os ascendentes: pais, 

avós e os colaterais até o quarto grau: irmãos, tios e sobrinhos, tios- avós e 

sobrinhos netos), porém, somente teria direito a 1/3 (um terço) da cota cabível; 

Inexistentes parentes do falecido para suceder, hipótese bastante remota, o 

companheiro herdaria a totalidade dos bens; 

Não havia previsão legal sobre o direito real de habitação para o companheiro. 

Todavia, as decisões judiciais e a doutrina majoritária haviam firmado o 

entendimento de que este direito deveria ser estendido aos companheiros, não 

abarcando a vitaliciedade do benefício, ou seja, o companheiro perderia o direito 

de morar no imóvel que teria sido único bem de família do casal, se viesse a casar 

com outra pessoa ou estabelecesse união estável com outrem. (MBA Advocacia e 

Consultoria, 2017). 

 

De acordo com as ultimas decisões proferidas pelo STF nos Recursos Especiais n° 

646721 e n° 879694, prevalece que o entendimento do artigo 1790 do Código Civil, que 

estabelece a diferença acima mencionada  deve ser considerado inconstitucional por violar 

os princípios da igualdade humana, dignidade, proporcionalidade e proibição de retrocesso, 

pois considerado que ambas são entidades familiares, não é legal cancelar os casamentos 

estavéis e os equiparam ao casamento para fins de direito a herança. (MBA Advocacia e 

Consultoria, 2017). 

Além disso, o mesmo entendimento deve prevalecer para as uniões estáveis de casais 

homo afetivos, estendendo-se os mesmos efeitos da decisão, independente da orientação 

sexual dos casais. (MBA Advocacia e Consultoria, 2017). 

2.2 ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

No que diz respeito à ordem de vocação hereditária é a distribuição dos herdeiros em 

classes preferenciais, conjugando as duas ideias de grau e de ordem. O que predomina é o 

parentesco, não que isso signifique uma exclusividade, pois os sucessíveis não se restringem 

apenas a parentes, o objetivo é esclarecer que a distribuição dos convocados não o perde de 

vista. É possível separar o parentesco em três ordens ou classes: Consanguinidade, Afinidade 

e Relações puramente civis. (PEREIRA, 2020, p.57). 

https://mbaadvocacia.jusbrasil.com.br/
https://mbaadvocacia.jusbrasil.com.br/
https://mbaadvocacia.jusbrasil.com.br/
https://mbaadvocacia.jusbrasil.com.br/
https://mbaadvocacia.jusbrasil.com.br/
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a) Consanguinidade: É a relação de parentesco que vincula umas às outras, pessoas 

que descendem de um mesmo tronco ancestral. Para o direito civil moderno, é o 

parentesco típico, e, a seu turno, pode abranger duas categorias: legítimo é o que 

provém do casamento, e ilegítimo o que se origina de relações sexuais eventuais 

ou extraconjugais.  

b)  Afinidade: É a relação que aproxima um cônjuge ou um companheiro aos 

parentes do outro (vigente Código Civil, art. 1.595), e aí, termina, porque não há 

afinidade de afinidade (affinitas affinitatem non parit). Ao contrário de 

parentesco biológico, que é perpétuo, a afinidade é transitória, cessando com o 

casamento ou a união estável que a gerou (salvo situações excepcionais, como 

seja o impedimento matrimonial). 

c) Civil: É o parentesco resultante da adoção, e que, no sistema do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e do Código Civil (art. 1.619, na redação da Lei nº 

12.010/2009), atribui direitos sucessórios, reciprocamente, entre o adotante e o 

adotado. 

 

Caso o testador do bem queira, ele pode deserdar o seu cônjuge mesmo esse sendo 

herdeiro legitimo, para isso basta deixar um testamento no qual expresse a sua vontade em 

deserdar seu cônjuge e também deixe expresso para quem quer deixar seus bens após o seu 

falecimento, considera-se a deserdação como sendo uma punição aplicada ao herdeiro por 

algum motivo pessoal do falecido, porém o testador será brigado a explicar o motivo pelo 

qual deserdou algum de seus herdeiros, esses fatos serão verificados para ver se realmente à 

veracidade, assim é possível verificar que essa deserdação não ocorre de pleno direito, uma 

vez que se exige a prova póstuma da causa que levou a deserdação.  (DINIZ, 2013, p.16) 

 

3- MODALIDADES DE SUCESSÃO 

 

Como espécies de sucessão causa mortis existem a testamentária e a legítima, mista ou 

híbrida como veremos a seguir: 

A modalidade testamentária expressa à última vontade do falecido, neste ele deixará de 

modo claro o que deseja que seja feito com seus bens após a sua morte, para quem fica cada 

bem, quem ele não quer que receba nada, neste modo é possível fazer a divisão dos bens da 

maneira que o testador achar melhor. Já a sucessão legítima é utilizada quando o falecido não 

deixou testamento, deste modo os bens serão divididos entre os herdeiros necessários e  

seguirão a ordem de sucessão hereditária sem que haja prejuízo para qualquer que seja. 

(VENOSA, 2015, p.9). 
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Na hora de testar é importante que o testador esteja em plena lucidez mental, e em 

perfeito juízo, como está previsto no artigo 1.860, caput do Código Civil: “Além dos 

incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento”. Em 

se tratando de testamento público, este deverá ser escrito sempre em língua portuguesa, 

independente da nacionalidade do testador, deve o testador fazer suas declarações diretamente 

ao oficial público ou seu substituto legal, e se preferir pode o testador ditar ou entregar a 

minuta que tiver feito anteriormente, ou quaisquer notas que estejam em seu poder. O 

importante é que ele revele a sua verdadeira vontade, sem sofrer influencias ou interferências 

de terceiros no momento da facção do testamento. (CATEB, 2015, p.200-202) 

O testamento possui como principais características: Ser um ato personalíssimo, 

privativo do autor da herança, como disposto no art. 1.858 do Código Civil: “O testamento é 

ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo.”. Constitui negócio jurídico 

unilateral, isto é aperfeiçoa-se com única manifestação de vontade, a do testador; É proibido o 

testamento conjuntivo, como previsto no artigo 1.863 do Código Civil: “É proibido o 

testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo”.  É um ato solene, 

portanto só terá validade se forem observadas todas as formalidades essenciais prescritas na 

lei (ad solemnitatem); É um ato gratuito, pois não visa à obtenção de vantagens para o 

testador; É essencialmente revogável artigo 1.969 do Código Civil: “O testamento pode ser 

revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito”, sendo inválida a cláusula que 

proíbe a sua revogação. Há, no entanto, uma exceção ao princípio da revogabilidade do ato de 

última vontade: por força do art. 1.609 “O reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento é irrevogável e será feito: Inciso III: por testamento, ainda que incidentalmente 

manifestado”, do mesmo diploma, o testamento é irrevogável na parte em que, eventualmente, 

o testador tenha reconhecido um filho havido fora do matrimônio. É, também, ato causa 

mortis: produz efeitos somente após a morte do testador. Desse modo, até o falecimento dos 

disponentes fica sem objeto o ato em que a pessoa dispõe do patrimônio para depois do 

próprio óbito. (GONÇALVES, 2020, p.58-60). 

A sucessão legítima ou sem testamento ab intestato, deve-se entender que seu 

fundamento está conglomerado a deveres e caráter ético, todos ligados ao de cujus, de ter em 

conta mesmo após a morte às necessidades econômicas de seus familiares. A sucessão 

legítima reafirma por parte do ordenamento jurídico o vínculo familiar: parental e conjugal 



        11 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

pelo qual os bens do de cujus, excluídos competem ao estado, e serão devolvidos ao núcleo 

familiar, podendo assim afirmar que o vínculo entre o de cujus e seus familiares não se 

extingue com a morte do mesmo, e que seus familiares são os naturais herdeiros dos bens 

(intuitus familiae). (AZEVEDO, 2019, p.47). 

3.1 HERANÇA JACENTE 

Em caso de herança jacente, aquela em que não há testamento, nem herdeiros, dispõe 

o código civil:  

Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo 

notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a 

guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente 

habilitado ou à declaração de sua vacância. (BRASIL, 2002).  

A jacencia ocorre quando em síntese, quando o de cujus não deixou testamento, e não se 

tem conhecimento de herdeiros, ou porque não existem ou porque não se sabe de sua 

existência, ou também porque os eventuais herdeiros renunciaram a sua herança.  O processo 

de arrecadação dos bens da herança jacente está disposto nos artigos 738 a 743 do código de 

processo civil. O artigo 738 determina ao juiz, nos casos em que a lei civil considere jacente a 

herança, que proceda sem perda de tempo à arrecadação de todos os seus bens. O juiz 

competente será o da comarca do domicilio do de cujus, porque geralmente é lá que está a 

maioria de seus bens. No processo de herança jacente é obrigatória a participação do 

Ministério Publico, como previsto no artigo citado a seguir: 

Art. 739. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de 

um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a 

declaração de vacância.§ 1º Incumbe ao curador: I - representar a herança em juízo 

ou fora dele, com intervenção do Ministério Público.  

Já o artigo 740, expõe como o juiz deve proceder na arrecadação, lavrando-se auto 

circunstanciado. O artigo 741 §3°, prevê que conversão da arrecadação em inventário, caso o 

herdeiro que habilitou seja admitido. (VENOSA, 2017, p.81-94)  

Dentre todos esses meios de sucessão, existem conflitos a serem resolvidos, e os 

métodos mais adequados para essa solução, são: Mediação, Conciliação, Arbitragem, 

Negociação entre outros, como é possível observar no tópico 4 a seguir. 
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4- MEIOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 

 

De início vale ressaltar que mediação não pode ser confundida com conciliação, 

arbitragem, intermediação e negociação. Pois, mediação tem sua própria linguagem da 

interdisciplinaridade, para que possa alcanças sua amplitude e manifestação pena e necessária. 

(BARBOSA, 2015, p. 36).  

A mediação surgiu em meados de 1970 nos EUA, voltada para ser uma solução 

alternativa para os conflitos que existiam, devido ao seu bom resultado, ocorreu um rápido 

crescimento, vindo a ser incorporado no sistema legal, chegou a ser instituída na Califórnia 

como sendo uma instância obrigatória, prévia ao juízo, em seguida foi implantada na 

Inglaterra, já em 5 de outubro de 1995, foi sancionada a Lei n° 24.573, que estabelece a 

obrigatoriedade da instância da mediação para os casos patrimoniais depois de um longo 

debate está lei acabou por prever a mediação para os casos que versam sobre direitos 

patrimoniais disponíveis. Trata-se de um método auto compositivo, que se baseia na 

autodeterminação das partes, que exige a imparcialidade do mediador, este deve estar coberto 

pelo sigilo. (LUCHIARI, 2012, p. 27). 

Cada vez mais a solução de conflitos de forma extrajudicial vem se mostrando um 

meio importante, visto que possui inúmeras vantagens sob o procedimento judicial, 

destacando-se assim, um meio de pacificação social com um caráter transformador nas 

relações conflituosas, fazendo assim com que as partes compreendam as fraquezas uma das 

outras e aceitem tratar o conflito de uma forma mais satisfatória para ambos. Tanto a 

mediação quando a conciliação apresentar técnicas para solucionar o conflito fazendo com 

que ambas as partes olhem os interesses alheios e não pense apenas no seu interesse próprio. 

Ambos os meios são técnicas que transcendem os propósitos imediatos das resoluções de 

conflitos sociais, atendem os apelos da compreensão mutua da comunicação e dignidade da 

pessoa humana. Essas formas são partes fundamentais para que haja equilíbrio entre as partes 

perante o conflito. (TJPR, 2019. p.91) 

A conciliação pode ser por meio judicial ou extrajudicial, está classificação será 

indicada no momento em que ela ocorre, dependerá se será antes ou ao longo do processo 

judicial. O ordenamento jurídico brasileiro utiliza a conciliação nos processos familiares e em 
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outros meios processuais também, este meio pode fazer com que haja um acordo livre e 

responsável entre as partes. (SALES, 2014, s/p) 

Deve-se prestar atenção para a falta de capacitação dos conciliadores também se deve 

diferenciar a conciliação técnica não contenciosa de resolução de disputas, da conciliação leva 

a efeito nas audiências previstas ao longo do processo judicial, pois na última hipótese em 

geral os profissionais conciliadores não tem formação em conciliação, por esse motivo não 

estão aptos para tal evento. (LUCHIARI, 2012, p.15) 

Geralmente, ao ser proferida a decisão judicial com base na prova dos autos e no 

entendimento do juiz, a mesma não será acolhida pela parte que não obteve a satisfação de seu 

interesse, e, em face de sua inconformidade, buscará, no sistema processual vasto em 

recursos, uma maneira de modificá-la. Ao obter provimento ao recurso interposto, diante da 

modificação da decisão judicial, possibilitará que outros recursos sejam manejados pela parte 

contrária. Inclusive em sede de última instância e execução poderão surgir celeumas, para que 

se consiga burlar o cumprimento da decisão ou, ao menos, postergá-lo. Desse modo, observa-

se que o método judicial de solução de conflitos, nem sempre, conduz à pacificação social. 

(TARGA, 2004, p.36) 

A partir de então, se a peça exordial preencher os requisitos essenciais e não se tratar 

de hipótese de improcedência liminar do pedido, o magistrado designará a audiência com 

antecedência mínima de trinta dias, devendo o réu ser citado com ao menos vinte dias de 

antecedência. Para que a referida audiência não seja realizada, nos termos do parágrafo 4º, do 

artigo 334, será necessária a manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes ou 

deverá se tratar de caso em que não se admita a auto composição. A declaração de 

desinteresse deverá ser realizada na própria petição inicial pelo autor e, no caso do 

demandado, por petição apresentada com dez dias de antecedência, a partir da data fixada 

para a audiência. Na hipótese de realização e êxito da audiência, a auto composição obtida 

será reduzida a termo e homologada por sentença. Havendo a abrangência de todo o objeto 

litigioso, o feito será extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

NCPC. (DIDIER, 2016, p.635)  

Em face da recente alteração legislativa, a implementação da audiência de conciliação 

ou de mediação ainda não se mostra uma prática absoluta nacionalmente. Faz-se necessária a 
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modulação estrutural, tanto em relação aos espaços físicos quanto à preparação dos 

profissionais envolvidos para a realização desse projeto. Ademais, trata-se de diversas 

novidades legais e, por assim serem, demandam ainda esclarecimentos. Acerca de tais 

inovações, destacam-se, a seguir, algumas reflexões. Diferentemente da audiência de 

instrução e julgamento, inexiste na audiência de conciliação ou de mediação momento para 

fixação de pontos controvertidos e organização da instrução, visto que ausente, até o 

momento, defesa e confrontação especificada dos fatos, exceto a troca de argumentação que 

naturalmente se desenvolverá no decorrer da audiência e que poderá inclusive não constar da 

ata em razão desse ato pautar-se no princípio da confidencialidade justamente em auxílio à 

construção do deslinde amigável. (MENDES, 2016, p. 163-184) 

A arbitragem é um dos mais antigos meios de solução conflitos pela 

heterocomposição, ou seja, a solução do conflito por meio de um terceiro imparcial. 

(SCAVONE, 2019, p. 01).  

Quando se fala em arbitragem a peça essencial é a convenção, que se trata do pacto 

pelo qual as partes decidem por submeter a solução de seus conflitos ao juízo arbitral, por 

intermédio de uma clausula compromissória ou de compromisso arbitral, artigo 3°. Lei n° 

9.307/96, sem ela não existe arbitragem. Referido pacto consubstancia negócio jurídico, 

dependendo do consenso das partes, mediante declaração de vontade, para sua 

implementação, deste modo deve-se adequar a todas as características decorrentes das 

relações jurídicas privadas, como, por exemplo, a formação, os efeitos e a obediência aos 

requisitos do negócio jurídico previsto no artigo 104 do Código Civil: “A validade do negócio 

jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - 

forma prescrita ou não defesa em lei”. (NANNI, 2014 , p.01-10) 

Existem vários tipos possíveis de abordagem na negociação, sendo conhecida como 

polarização entre a forma mais competitiva (adversarial, também conhecida como hard ou 

distributional bargaining) e a forma mais colaborativa (também conhecida como soft 

bargaining ou creating value approach). (SALLES, 2019, p. 118-122).  

A primeira delas parte da premissa de que um ganha e outro perde, com a distribuição 

de valores limitado, cada um visa a garantia de ficar com a maior parte do bolo para si. Já a 



        15 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

forma colaborativa da negociação, foca na relação entre as partes e no esforço conjunto que é 

necessário para fazer crescer o bolo, criando valores e buscando uma solução mais vantajosa 

para amas as partes. Esta última possui o problema de quando apenas um dos lados atua de 

forma cooperativa, o que deixa em desvantagem em relação ao negociador competitivo. 

(SALLES, 2019, p. 123-130).  

É possível concluir com o pensamento de Henfil (2003, p.70) “Considerando a 

dimensão do país e as variadas estruturas judiciais existentes, natural que ainda surjam alguns 

entraves na aplicação da audiência de conciliação ou de mediação prevista no novo Código”. 

5- A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A SOLUÇÃO PACÍFICA DE 

CONFLITOS 

A mediação, como possibilidade, oferece um método mais adequado aos complexos 

conflitos que as pessoas envolvidas atualmente enfrentam, pois proporciona aos indivíduos 

uma nova cultura que vai além das jurisdições tradicionais por meio do consenso e de práticas 

autônomas. Inovar para retribuir à sociedade. A capacidade da cidade de lidar com os 

conflitos existentes. 

Como todos sabem, o conflito é inerente ao ser humano, pois na convivência social, 

sempre haverá um momento em que a vontade de uma pessoa conflita com a vontade da 

outra. Além disso, existem outros fatores que podem causar conflitos, esses fatores estão 

relacionados às necessidades sociais, emocionais, espirituais e politicas, são fatores do 

cotidiano social.  

Roberto Portugal Bacellar (2016, p. 106) sustenta que “todos os seres humanos têm 

necessidades a serem supridas e, motivados a isso, terão conflitos com ouros seres humanos 

também motivados a satisfazer sua escala de necessidades”.  

Para Lempereur e Thines apud Acquaviva (2010, p. 8): 

A sociedade propriamente dita, a humana, mostra-se dinâmica e mutável, ora evolui, 

ora regride, mas sempre em perpétuo movimento. Fruto da cultura e da experiência 

acumulada pelo homem, ela segue no rumo de formas de convivência cada vez mais 

complexas. Haverá erros, retrocesso, degeneração, todavia a sociedade estará, 

sempre, renovando seus valores, mudando na busca pela perfeição, da ordem 
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absoluta. A definição de sociedade nos impõe desde logo, esclarecer o que é definir. 

Definir é revelar a essência do definido. O que é essência, entretanto? É tudo o que 

identifica o objeto a ser definido. Sem seus elementos essenciais, o ser ou coisa 

careceria de existência, portanto, devem constar de toda definição apenas as causas 

essenciais do que está sendo objeto de definição. 

No entanto, esses conflitos podem ser resolvidos por outros métodos que não os 

procedimentos judiciais, por exemplo, a mediação como um método de procedimentos de 

resolução de conflitos tem muitas vantagens em comparação com os demais procedimentos 

judiciais. Este é um procedimento informal, mais flexível e menos burocrático, o que mostra 

claramente o quão satisfeito estão às partes conflitantes. 

Este método permite que as partes controlem todo o processo, pois tem maior 

autonomia durante a sessão, podendo escolher o número de sessões necessárias para encerrar 

o conflito, a data e hora da sessão, e assim se adaptar de forma mais flexível ao horário das 

partes. Este é um processo mais rápido e menos oneroso. Em comparação com os 

procedimentos judiciais obrigatórios, esses recursos podem garantir um acordo mais 

satisfatório.  

Em comparação com os procedimentos judiciais, os novos métodos de tratamento 

aplicáveis a este procedimento apresentam vantagens óbvias. O processo judicial é 

considerado um procedimento formal e rígido, enquanto a mediação é considerada um método 

flexível e informal de auto-organização. 

A respeito dessa ideia, José Renato Nalini (2018, p.34) expressou seu entendimento a 

cerca dos procedimentos judiciais, para que possam ser feitas comparações entre os dois 

procedimentos:  

Já o processo judicial é adversarial e público, tem regras de processo formais e 

inflexíveis. O andamento depende do volume de processo. O agendamento fica fora 

do controle das partes. A instrução é amplíssima. O juiz é um generalista 

encarregado de decidir sobre o que nem sempre conhece bem e tem de se apoiar em 

peritos e assistentes técnicos indicados pelas partes. A lei e os precedentes são 

aplicados no julgamento, todas as tutelas estão disponíveis, há um leque imenso e 

amplo de recursos. Caracteriza-se pela lentidão e altos custos, dentre os tangíveis e 

intangíveis.  

 

Igualmente a esses dois procedimentos, pode-se concluir que o tratamento adequado 

do processo em determinados conflitos será extremamente benéfico para ambas as partes e 
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para o Judiciário. Isto porque, por meio da mediação, as partes ficam satisfeitas com a 

solução, porque ela se encontra por mútuo acordo, e ao mesmo tempo possibilita ao Judiciário 

estender se atendimento a casos verdadeiramente à economia e à sociedade politica. 

Nesse sentido, José Renato Nalini (2018, p. 35):  

Enquanto isso, a justiça ordinária ficaria liberada para tratar dos casos mais 

importantes, de interesse para a elite econômica e política. Permaneceria incólume e 

mais aliviada, a serviço exclusivo do establishment. Como reforço a essa postura, as 

ADR freariam o ativismo judicial, que incomoda o mesmo establishment, 

manifestando-se em lides que atendem aos consumidores, por exemplo, e 

prejudicam o todo-poderoso mercado.  

 

No entanto, reconhecer que o processo exige um tratamento adequado não significa 

que o judiciário tenha perdido o sentido. Ao contrário, esse reconhecimento ajuda o judiciário 

a entender os requisitos que realmente trazem sentido a vida social. 

Corrobora José Renato Nalini (2018, p. 36) dizendo que “Reservar o juiz para as novas 

questões, para solucionar reais problemas, não a reiteração de pleitos idênticos e já 

solucionados, é disso que o Brasil está a necessitar”.  

Embora o processo judicial seja um método de tratamento adequado, mostra que 

alguns conflitos podem ser resolvidos quando as partes não conseguem chegar a um acordo. 

Falar de outros tratamentos aplicáveis a este procedimento significa que existem outras 

opções de procedimentos judiciais, mais adequadas a determinados conflitos em análise. Cada 

método é adequado parra um conflito especifico. As partes devem analisar alguns pontos, 

como objetivos legais e pragmáticos, para que possam determinar a melhor forma de encerrar 

o conflito.  

José Renato Nalini (2018, pág.33) acrescentou:  

Em relação aos objetivos legais, o interessado em se valer de alternativas deverá 

indagar: a) o tema que se discute é pacificado na jurisprudência? b) há necessidade 

de medida cautelar, antecipatório, coercitiva ou de urgência? c) há necessidade de 

produção de prova? d) qual o grau de certeza de vencer um processo judicial?  

A depender da resposta, adotar-se-á um ou outro sistema. Nem tudo pode ser levado 

à negociação. Há temas de relevo, cuja complexidade pressupõe servir-se do 

Judiciário, preordenado à solução das grandes causas.  

Quanto aos objetivos pragmáticos, o que se tem em vista é: a) quais os custos 

estimados da opção pela justiça convencional ou por uma alternativa? b) qual a 

importância em se resolver rapidamente a disputa? c) o sigilo é importante no 
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processo de resolução da controvérsia? d) qual a probabilidade de obtenção de 

significativa compensação financeira, a depender da opção feita?  

Tudo sopesado, então a opção tranquilizará quem escolheu uma ou outra das veredas 

abertas para a obtenção do resultado que não deixa de ser a solução do conflito.  

 

Os fatos provaram que as noções de que o conflito deve estar ligado a situações 

negativas, como guerra, luta e agressividade e outros significados equivalentes, tem suas 

raízes no pensamento dos cidadãos. A partir daí, pode-se começar a entender o papel da 

mediação na análise desse conceito de conflito. A mediação é a resolução de conflitos que 

envolvem uma grande carga emocional. Em outras palavras, na maioria dos casos, o mediador 

utilizará técnicas de mediação para buscar estabilizar emoções e tentar resolver conflitos.  

 

Nesse sentido explica Roberto Portugal Bacellar (2016, p. 106):  

 

Na mediação, há de se ter em mente que as pessoas em conflito a partir dessa 

concepção geral (negativa), ao serem recepcionada, estarão em estado de 

desequilíbrio, e o desafio do mediador será o de buscar, por meio de técnicas 

especificas, uma mudança comportamental que ajude os interessados a perceber e a 

reagir ao conflito de uma maneira mais eficaz.  

 

 

A mediação mostra que a paz social não deve ser confundida com a ausência de 

conflito. Em vez disso, mostrará à sociedade que o conflito pode ser uma coisa positiva. 

Dependendo de como você aborda as partes em conflito, isso pode indicar que o conflito pode 

ser constritivo.  

O direito contemporâneo visa extrair coisas úteis de cada conflito, colocando assim 

mais ênfase no que é verdadeiramente relevante para a sociedade. Tenta propor 

procedimentos apropriados para que os juízes concentrem sua atenção em requisitos que são 

verdadeiramente relevantes para a sociedade. 

 

5.1 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

A mediação tem como princípios orientadores, nomeadamente, a equidade do 

mediador, a igualdade das partes, oral e informal, a autonomia das vontades das partes, 

procurando o consenso, a confidencialidade e a sinceridade. Ao analisar esses princípios que 

norteiam essa nova abordagem, pode-se entender porque a mediação é inovadora. 
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A mediação é definida como uma forma de justiça consensual ou um meio de 

resolução de conflitos sociais e jurídicos. “Este é um processo pelo qual o terceiro (mediador) 

auxilia os participantes na resolução de disputas” (MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 130). 

Desta forma, o principal objetivo da mediação é superar os conflitos através da  

resolução dos mesmos. Por meio de procedimentos de mediação, é possível solucionar 

ativamente as disputas e tentando resolver os problemas por meio do bom diálogo com a 

participação de todas as partes, bem como da prevenção pessoal, da tolerância e da paz social.  

Todas as partes se sentem aliviadas por saberem que conflitos às vezes embaraçosos 

estão sendo analisados por um terceiro justo, e um terceiro justo tem a responsabilidade de 

garantir à igualdade de ambas as partes, ou seja, à vontade e buscará o melhor consenso por 

meio de escuta e tratamento. Mantenha a confidencialidade e assuma a responsabilidade pela 

confidencialidade. 

Conforme destacaram Oliveira e Spengler (2013, p.146), a principal característica da 

mediação é a rapidez e eficácia na busca de resultados do mediador, o que é diferente do que 

acontece em processos judiciais, que na maioria dos casos acabam por demorar mais e leva as 

partes a gastarem mais tempo e energia, e muitas vezes nenhuma decisão é tomada no final, 

sem falar nos altos custos que o litigante acabará por arcar, a saber: 

Portanto, a mediação é realizada pelas próprias partes com o auxílio de um mediador, 

cujo objetivo é mudar a relação e trazer benefícios às partes envolvidas. Este é um programa 

hipotético que requer voluntariado, participação, respeito, escuta, cooperação, solidariedade, 

responsabilidade e comunicação (OLIVEIRA; SPENGLER, 2013, p.94). 

A mediação é uma forma alternativa de resolução de conflitos, e seus mediadores 

devem estimular as partes envolvidas à por um fim aos conflitos existentes, ou seja, BUENO 

(2014, p. 53): “Esse número ainda carece do disposto no Direito Processual Civil Brasileiro, é 

certo que isso mostra que o Bundesrat ainda está esperando uma conta”. 

Para Cachapuz (2006, p. 38), o objetivo da mediação está ligado ao comportamento 

do ser humano, pois tem como foco principal a resolução de conflitos que estão direcionados 

à interação do ser na sociedade. 

Seguindo nessa linha, a autora acima mencionada completa: 

Na realidade, todo conflito pode passar pela mediação, pois ela tem em vista o 

acordo, ou melhor, a paz social. Abrange todo e qualquer contexto de convivência 
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capaz de produzir litígios. Tudo o que as partes em conflito entenderem que a 

mediação pode solucionar, tem o seu cabimento, pois é através da vontade que se 

tem bom êxito. Uma vez demonstrada a intenção de ver o problema solucionado, já 

se pode vislumbrar o sucesso da mediação (CACHAPUZ, 2006, p. 40). 

A mediação é geralmente definida como a intervenção de um terceiro sem poder de 

decisão ou não autoritário em negociações ou conflitos, o que ajudará as partes envolvidas a 

chegarem a um acordo voluntariamente e podem aceitar-se mutuamente em disputas sobre 

questões. Ou seja, devido à intervenção de um terceiro neutro e independente, esta é uma 

forma de constituir e gerir a vida social, não tendo outros poderes senão escolher ou 

reconhecer livremente os poderes de todas as partes. Sua tarefa básica é (re) estabelecer a 

comunicação. (MORAIS; SPENGLER, 2012, P. 131). 

Da mesma forma, os advogados das partes não estão autorizados a interferir na 

mediação “Quando o objetivo principal é o desenvolvimento pessoal e a capacidade de 

defender os próprios interesses em situações semelhantes ou até mais complexas, não há 

como aceitar a representação” (FIORELLI J; FIORELLI M; MALHADAS JUNIOR, 2008, p. 

263). Os advogados podem interferir sim, inclusive, como o mediador não precisa ter 

conhecimento jurídico, o papel do advogado é de suma importância para a validade do 

eventual acordo obtido na mediação. Adeque sua redação, pois o advogado deve permitir o 

diálogo entre as partes, mas é possível sua intervenção sim. 

No prazo para se chegar a um acordo, a mediação é juridicamente certa. Se estiver em 

conformidade com a legislação processual civil em vigor, terá efeito como ordem executória 

extrajudicial, ou seja, poderá ser executada em caso de violação do contrato: 

O participante também pode buscar a homologação judicial do acordo por meio de 

processo próprio para que o documento seja valido como liminar. No entanto, deve ser 

destacado que um dos indicadores do sucesso da mediação é o cumprimento dos termos do 

acordo de forma espontânea, sem recurso às instituições judiciais, pois este mecanismo de 

resolução de conflitos tem a capacidade de restaurar o estatuto social. A relação entre as 

partes, a relação e a comunicação básicas e a capacidade das pessoas resolverem os conflitos 

por conta própria. (PANTOJA; ASMAR; PELAJO, 2012, p.6). 
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Assim, para Oliveira e Spengler (2013 p. 87-88): “a mediação nasce como uma porta 

de tratamento do conflito apresentada para conscientização do problema, transformação e 

abertura do diálogo, sempre por intermédio do agir comunicativo do consenso”. 

Segundo Ghisleni e Spengler (2011, p. 38): 

 

[...] o litígio é paradoxal, pois aquilo que separa os litigantes é exatamente o que os 

aproxima, mas pode ser um sistema social a três quando se espera um terceiro que 

dirima o próprio conflito, ou se espera que o terceiro, reciprocamente, se revele 

como inimigo ou como aliado; hipótese diversa daquela na qual se realiza um 

sistema social com um terceiro, no qual se espera que o terceiro, já formalizado, 

decida sobre o êxito da lide. Em cada caso, compartilhou-se um terreno comum de 

linguagens e de ordens simbólicas; ou melhor: pode-se dizer, de um certo ponto de 

vista, que se litiga porque se tem a mesma linguagem e porque se tem em comum a 

mesma ordem de referencial simbólico. 

 

Assim, o principal objetivo da mediação é promover a resolução de conflitos entre as 

partes por meio de mediadores, porque a mediação está relacionada com questões e de forma 

a garantir a relação futura entre as partes envolvidas, sendo, portanto um método informal de 

resolução de conflitos, e é mais rápido, o que ajuda a economizar tempo e custo do pessoal 

relacionado.  

A mediação extrajudicial tem a sua marca na “LEI DA MEDIAÇÃO” Lei n° 

13.140/2015, pelo que é permitida a sua utilização de forma autônoma para apresentar 

processos às autoridades judiciais. 

Embora a Lei de Processo Civil de 2015 incentive a mediação por motivos já 

existentes entre as partes, as explicações extraídas da Lei de Mediação aplicam-se à mediação 

judicial e extrajudicial. 

Em suma, a mediação judicial e extrajudicial tem as mesmas características e utilizam 

as mesmas técnicas para a resolução de conflitos. O mediador assume uma atitude mais 

passiva, incapaz de propor uma solução e só pode atuar como facilitador e controlador do 

dialogo. O mediador deve perceber os interesses comuns e ouvir de forma ativa e solidária, 

para que as partes possam resolver o conflito sem a interferência de terceiros. 

Assim, ao utilizar a mediação e perceber os seus benefícios para a sociedade e a vida 

dos órgãos judiciais, de forma a resolver os conflitos sem aumentar os encargos judiciais, 

extrair-se a possibilidade de aplicação em diversos domínios jurídicos. 
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5.2 - O PAPEL DO MEDIADOR DE CONFLITOS 

O papel de mediador é atuar com imparcialidade para entender os interesses das 

partes, encontrar soluções, controlar o diálogo, ampliar o escopo da discussão, abrir o leque 

de possibilidades e promover o diálogo para que as partes entendam seus reais interesses e 

encontrar o seu próprio direito a solução para esse conflito.  

A escolha do mediador é uma questão importante, pois os mediandos são livres para 

escolher os profissionais (PINHO, 2011, p.47). O principal papel do mediador é conduzir 

carisma pessoal e conhecimento profissional, transmitir confiança, tranquilidade, honestidade, 

harmonia, espirito de cooperação, respeito a si mesmo e aos outros, e sentimentos de não 

praticar atos violentos às pessoas envolvidas no conflito. (FIORELLI J; FIORELLI M; 

MALHADAS JUNIOR, 2008, p.108). 

Para Morais e Spengler (2012, p.239), o mediador desempenha um papel fundamental 

no bom andamento do processo de mediação. O mediador pode ser qualquer pessoa, no 

entanto recomenda-se que seja alguém que esteja preparado para desempenhar esta função e 

que tenha os conhecimentos técnicos necessários para o desenvolvimento adequado do 

procedimento. 

Destaca-se, então, que os profissionais são preparados para atuar como mediadores, 

utilizando técnicas de gestão do comportamento previamente programadas para estimular 

todas as partes a participarem efetiva e lucrativamente das atividades do processo, a fim de 

obter decisões que possam realmente eliminar as diferenças. (MORAIS; SPENGLER, 2012, 

p.158). 

Algumas pessoas pensam que os profissionais das áreas de psicologia, pedagogia e 

sociologia serão os mais adequados porque tratam as pessoas como objeto de pesquisa. Outros 

apontam que os advogados entendem as regras da lei e são os mais capazes de mediar 

conflitos (SALES, 2004, p.84) 

O papel de mediador é atuar com imparcialidade para entender os interesses das 

partes, encontrar soluções, controlar o diálogo, ampliar o escopo da discussão, abrir o leque 

de possibilidades e promover o diálogo para que as partes entendam seus reais interesses e 

encontrar o seu próprio direito a solução para esse conflito.  

No entanto, a respeito do mediador, Silva (2004, p.113) explicou: “para delinear seu 

perfil temos mais uma vez que recorrer ao que ele não é”. Em outras palavras, o mediador não 
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é um advogado que ouve as questões do cliente e se ajusta à sua lei para apoiar sua posição, 

porque o mediador deve ser uma pessoa imparcial. O mediador não é um psicológico que 

ouve o seu cliente e tenta auxiliar nos seus propósitos de tratamento, pois o mediador deve 

investigar a causa do conflito para compreender os verdadeiros interesses das partes. 

Segundo Sales (2004, p. 79): 

O condutor da mediação de conflitos é denominado mediador – terceiro imparcial 

que auxilia o diálogo entre as partes com o intuito de transformar o impasse 

apresentado, diminuindo a hostilidade, possibilitando o encontro de uma solução 

satisfatória pelas próprias partes para o conflito. O mediador auxilia na 

comunicação, na identificação de interesses comuns, deixando livres as partes para 

explicarem seus anseios, descontentamentos e angústias, convidando-as para a 

reflexão sobre os problemas, as razões por ambas apresentadas, sobre as 

consequências de seus atos e os possíveis caminhos de resolução das controvérsias. 

 

Portanto, cabe ao mediador supervisionar a atuação das partes de forma a efetivar o 

processo contencioso, de forma que o mediador possa garantir que o acordo final seja 

alcançado, ou seja: o mediador é o responsável pelo andamento da atividade, e as partes retêm 

estritamente as informações discutidas funções relacionadas aos assuntos”.(MORAIS; 

SPENGLER, 2012, p.160). 

Assim, para Almeida (2007, p.68), o principal objetivo do mediador é compreender 

como mediar segundo o princípio da autonomia da vontade, sendo este o momento em que o 

mediando poderá escolher o mediador e definir o procedimento de mediação. O mediador 

deve ser imparcial em todos os momentos e deve evitar conflitos de interesse ou 

comportamento, tanto durante quanto após a mediação. Deve também mediar apenas quando 

tiver as capacidades necessárias para atender as expectativas razoáveis das pessoas 

envolvidas. 

Segundo o mesmo autor, o mediador deve ser treinado para que tenha experiência de 

mediação, habilidades e compreensão das diferenças culturais e outras qualidades. Para que 

ele incentive a ação oportuna e segura e promova a participação adequada das partes, porque 

o procedimento deve ser conduzido de forma justa e o respeito mútuo entre as partes deve ser 

mantido.  

Ressalta-se que os precedentes dos Tribunais pátrios demonstram a possibilidade de 

utilização da mediação nas ações que tratam de direito de família, senão vejamos:  

Apelação Cível. Direito de Família. Divórcio. Guarda. Filho menor. Pensão 

alimentícia. Direitos Indisponíveis. Sentença Homologatória de Acordo. CEJUSC. 
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Mediação Pré-Processual. Ausência de advogado. Nulidade. Inocorrência. Recurso 

interposto pelo Ministério Público. I - O Ministério Público, como fiscal da lei, tem 

legitimidade para recorrer de sentença homologatória de acordo obtido em 

procedimento pré-processual de mediação em CEJUSC, nos termos do art. 996 do 

NCPC e do art. 11 da Resolução 125/2010 do CNJ. II - E cabível a mediação em 

procedimento pré-processual referente a Direito de Família, com base nos arts. 8º, § 

1º, e 10 da Resolução nº 125/2010 do CNJ. III - O art. 10 da Lei nº. 13.140/15, 

demonstra que a presença de advogados na sessão de mediação não é obrigatória, 

tratando-se de mera faculdade, de modo que a sua ausência não macula o acordo 

celebrado pelo casal divorciando. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - 

Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 0179015972017 8090072, Relator: AMARAL 

WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 15/04/2019). 

 

Portanto, vemos que o foco da mediação está nas partes que podem transigir mesmo 

na ausência de um advogado, e em questões que normalmente são difíceis de resolver, como 

questões de direito da família. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada ao longo deste artigo tinha por objetivo compreender e analisar 

os métodos mais utilizados para solucionar os conflitos no que diz respeito ao âmbito do 

direito sucessório, bem como explicar um pouco sobre os conceitos históricos acerca do 

direito sucessório, e também identificar quem são os herdeiros, quais seus direitos e quais os 

meios existentes para a aquisição da herança. 

Quanto ao conceito histórico foi possível compreender que a sucessão pode ocorrer 

com a morte do sucessor, ou entre vivos, este último se dá através de compra e venda de um 

bem, com esse ato ocorre à sucessão. Também foi possível identificar que os herdeiros podem 

ser divididos em necessários ou facultativo, legítimos ou testamentário, cada um com seus 

direitos expressos em lei, como foi explicado no item 2 deste artigo, também foi possível 

analisar que os meios de sucessão dos bens e afins, é possível através do  testamento ou de 

forma legitima, como foi explicado no item 3 do presente artigo.  

No que diz respeito aos meios utilizados para solucionar os conflitos, foi possível 

identificar cinco possibilidades, sendo essas a mediação que se trata de um método 

extrajudicial de resolução de conflitos, em que uma terceira pessoa, o mediador, escolhido 

pelas partes envolvidas no conflito, atua como facilitador da interação e do diálogo entre as 

partes, bem como a conciliação que é uma forma de solucionar conflitos onde as partes 
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envolvidas aceitam que uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, faça o papel orientá-las 

para chegarem a um acordo. Ainda temos a arbitragem está prevista na Lei 9.307/1996 e 

constitui método de resolução de conflitos onde as partes envolvidas elegem um arbitro ou um 

conjunto de árbitros capacitado para solucionar o problema proposto, bem como a 

intermediação, que está prevista no artigo 722 do Código Civil, que se trata de uma 

aproximação que faz o corretor entre uma pessoa e outra com interesses opostos. Isto é, 

alguém que tenha a vontade de vender e outro que tenha a vontade de comprar, e por fim 

temos a negociação que é um processo pelo qual duas ou mais partes, partindo de suposto 

conflito, procuram obter, mediante decisão comum, um resultado melhor do que teriam obtido 

por outros meios. Trata-se de um acordo ou entendimento bi ou multilateral. 

Em resumo é possível ver que existem cinco meios para solucionar os conflitos, cada 

um com sua característica especifica, mas em suma bem parecidas, todas tem por objetivo por 

um fim de uma forma mais rápida e eficiente nos conflitos existente entre as partes, mas 

ambos tentam deixar as partes satisfeitas de uma forma igualitária. 

Por fim, concluiu-se que a Mediação é o método mais utilizado para solucionar os 

conflitos existente no âmbito do direito das sucessões, haja visto que seu resultado além de 

mais útil, eficaz é muito mais rápido e traz uma satisfação para ambas as partes conflitantes. 
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