
               Definir:

I. PLANEJAMENTO
DA PROPOSTA

a) Qual o propósito da iniciativa e qual o 
seu público-alvo;         

b) Função do órgão na iniciativa (fiscal, 
executor, parceiro-executor, fomentador)

c) Órgãos, ou entidades que atuarão como 
parceiros (enviando casos, oferecendo 
facilitadores,fornecendo espaço);

d) Quem serão os facilitadores (ex. 
Voluntários externos, servidores, 
estagiários, membros de uma determinada 
comunidade);

e)Metodologia: (sistema de triagem, 
convites, pré-autocomposição, abordagem 
adotada... círculo restaurativo, mediação, 
conciliação, etc.);

f)  Espaço/local disponível para as práticas;

g) Número máximo de casos para um 
projeto-piloto;

h) Cronograma para teste do projeto-piloto;

i) Critérios para avaliação de resultados  e 
fiscalização do acordo;

j) Possíveis consequências jurídicas a 
depender do desfecho das práticas.

a) Triagem: a forma de seleção, com base nos 
critérios estipulados. Será feita com relação: 
(i) a casos já procedimentalizados, (ii) a partir 
de atendimentos a serem realizados, ou (iii) 
mediante encaminhamento de outro 
órgão/entidade?     

b) Convite: quem será responsável? Será via 
contato telefônico, durante atendimento, ou 
mediante notificação? Deve-se explicar 
brevemente a proposta e o propósito do 
convite. Ao final, havendo adesão, pode-se 
agendar data para pré-autocomposição;

c) Pré-autocomposição: escuta qualificada 
para identificar os sentimentos, as 
necessidades, os interesses e as expectativas 
da pessoa em relação ao conflito. Explicar as 
etapas, princípios reitores e implicâncias da  
participação na proposta. Colher termo de 
adesão; 

e)  Prática autocompositiva: se os conflitantes 
aderirem, poderá ser realizada a prática 
autocompositiva. As reuniões poderão durar 
mais um encontro. Havendo consenso, será 
redigido um acordo/termo de convivência/ou 
documento com esclarecimentos sobre o 
conflito. Não sendo atingido o consenso, o 
caso será reencaminhado à via convencional.  
Estipular prazo para cumprimento do 
acordado quando for o caso.

a) Lavrar documento atestando o 
desfecho da prática, anexando-se a ele 
eventual acordo, ou termo de 
conclusão assinado pelos participantes;

b) Encaminhar o acordo ao membro 
para homologação e verificação da 
necessidade de homologação judicial, 
ou intimação dos conflitantes para 
sugestão de alterações em reunião com 
o membro.

Havendo homologação:

a) Definir quem será responsável por 
atestar o cumprimento do acordado 
(equipe do órgão parceiro, os próprios 
facilitadores, a secretaria através de 
contato com os participantes?).

b) Definir como será feita a fiscalização: 
entrevista individual com as partes, via 
contato telefônico, através de reunião 
pós-mediação com os participantes.

c) Atestar, ou não, o cumprimento do 
acordo, lavrando-se documento 
informativo a ser encaminhado ao 
promotor.

a) Finalizada a prática autocompositiva e 
atestado o seu resultado, deve-se verificar 
se este permite: (i) arquivar o caso, (ii) a 
amenizar as sanções sobre o responsável 
pela ofensa ou dano, (iii) servir de base 
para a aplicação de eventual sanção, (iv) 
não pode ser aproveitado em eventual 
procedimento vinculado à 
autocomposição. É fundamental manter-
se vinculado aos critérios estabelecidos na 
fase de planejamento, por isso estes 
critérios não podem ser tão rígidos a 
ponto de engessarem os resultados da 
iniciativa e desconsiderarem imprevistos, 
nem tão abertos a ponto de se tornarem 
inócuos. 

b) Em caso de desfecho que não termine 
na materialização de acordo ou 
modificação positiva da realidade, a 
ausência de consenso não pode ser usada 
como fundamento/prova para respaldar o 
agravamento de eventuais sanções, em 
razão do princípio da confidencialidade e 
da importância de preservação da 
autenticidade nas interações 
autocompositivas.

II. EXECUÇÃO
III. FISCALIZAÇÃO
 DOS RESULTADOS

IV. CONSEQUÊNCIAS 
JURÍDICAS

II. EXECUÇÃO

FLUXOGRAMA
Iniciativa Autocompositiva


