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RESUMO: Este trabalho permitirá uma visão da Mediação como um dos 
métodos adequados para a solução de conflitos entre filhos de pais idosos, 
valorizando a cultura de não litigância que traz efetividade à dignidade da pessoa 
humana. Grande parte da violação aos direitos do idoso decorre de conflitos 
entre familiares que não foram solucionados pacificamente, fruto da falta de 
comunicação destes familiares (entre si ou com o idoso), bem como pela falta de 
percepção dos diferentes interesses e necessidades do outro. Com a ruptura na 
comunicação familiar, seus membros se afastam, e passam a se comunicar 
muitas vezes através de ação judicial, deixando suas vidas suspensas até uma 
decisão judicial definitiva, atravessando muitas vezes, “gerações de rancor”, que 
sonham dia-a-dia com uma solução para o problema, sem perceberem que uma 
solução satisfatória para todos, poderia vir através da Mediação. O Brasil é 
detentor de robustas políticas públicas e leis protetivas à pessoa idosa, como 
espinhas dorsais, as Leis nº 8.824/94 (Política Nacional do Idoso) e nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) 
consagra-se como a lei especial que apresenta as ferramentas complementares 
para a proteção dos idosos. No ponto de vista processual, a Lei de Mediação 
(Lei nº 13.140/2015) estabelece regras tanto para a mediação judicial como 
extrajudicial. Por sua vez, o Código de Processo Civil - CPC (Lei nº 13.105/2015) 
estabelece que para uma ação de família, o juiz tem o dever de empreender 
esforços para a solução consensual da controvérsia, utilizando-se de 
profissionais capacitados em mediação de conflitos e conciliação. Para fins de 
entendimento do tema, serão analisados a legislação pátria aplicável, obras de 
língua nacional e estrangeira, jornais, revistas, sites, inclusive artigos da área 
médica e da psicologia. Quando os filhos não conseguem expressar seus 
sentimentos, dialogarem ou decidirem sozinhos sobre determinado problema 
que os aflige, e também a seus pais idosos, estes podem buscar a colaboração 
de um profissional conhecedor de técnicas que facilite a comunicação entre eles. 
A mediação trabalha com técnicas que viabilizam uma comunicação eficaz, onde 
as partes são escutadas com atenção e respeito, em sessões conjuntas e/ou 
individuais, permitindo compreenderem o outro, refletirem sobre os diferentes 
pontos de vista, alternativas e opções, até que, enfim, se quiserem, alcançarem 
um consenso para a questão, aqui entre filhos de pais idosos. 
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