
MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM AÇÕES DE FAMÍLIA POR INTERMÉDIO 
DE NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA: O EMBATE ENTRE A 

LITIGIOSIDADE EXCESSIVA E A UTILIZAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS 
À RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES 

Faculdade Estácio de Sá de Vitória (FESV); Faculdade de Direito da Faculdade 
Doctum Serra (Instituto Ensinar Brasil); Católica de Vitória Centro Universitário 
Mestre em Direito Processual Civil; Professora Auxiliar I da Faculdade Estácio 

de Sá de Vitória (FESV); Coordenadora do Núcleo de Extensão e Atividades 
Complementares do Curso de Direito da FESV; Coordenadora de Disciplina e 
Ensino do NUPRAJUR/Doctum Serra; Professora na Faculdade de Direito da 

Faculdade Doctum Serra (Instituto Ensinar Brasil) e Professora do Centro 
Universitário Católica de Vitória 

 

RESUMO: O trabalho propõe-se à análise de novas metodologias e 
circunstâncias de incentivo à adoção de métodos alternativos à solução de 
controvérsias em Ações de Família encetadas em Núcleo de Prática Jurídica, 
em especial o uso da Mediação Extrajudicial e a figuração da integração das 
matrizes da Psicologia, revisitadas à realidade da Academia Jurídica. Anseia-se 
com a pesquisa proceder à averiguação das causas da resistência apontada 
pelas partes envolvidas na utilização de heterocomposição não-judiciosa e 
apurar aspectos afetos aos vícios de formação dos acadêmicos de Direito, e pelo 
método dialético, aferir se o refute à mediação foram fatos geradores de novos 
conflitos sociais e contradições na esfera jurídica. Outrossim, eis que apuradas 
inconsistências no Projeto Pedagógico do Curso de Direito, intenta-se inaugurar 
adequações e ajustes nas limitações aferidas, propiciando introduzir orientações 
que desnudem as matrizes teórico-conceituais, direcionando e formulando novas 
perspectivas na construção de habilidades do discente. Destarte, de posse de 
saberes comportamentais e relacionais, à luz da compreensão de Bertrand 
Shwartz, esclarecer como as relações mútuas e as ações existentes entre os 
grupos de acadêmicos e as partes envolvidas no litígio se operam, instigando 
situações de capacitação que resultem em vantagens aos assistidos, ampliando 
as expertises do alunado e revelando uma dimensão construtiva, seja em âmbito 
processual, seja em âmbito contextual. Visa-se esquadrinhar as novas 
demandas sociais e a necessidade de interação da Psicologia Jurídica e a 
utilização diferida do dialogismo mediado, as quais, não são destacadas e 
averiguadas na Graduação, apesar de estarem em discussão em diversos 
setores da sociedade, e nas referências midiáticas (in)formais. A pesquisa 
baseia-se nas divergências encontradas na teoria e nas práxis, bem como 
dimensionando as diversas análises concretas com artigos científicos, e estudo 
comparado com atuações de outros Núcleos de Práticas Jurídicas, que servirão 
como base para oportunizar arejamentos comportamentais na dinâmica da 
atuação da Prática Real nos Cursos de Direito. 
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