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De acordo com os termos da macroetapa “Planejamento” do “Fluxograma de Iniciativa Autocompositiva”, o Nupia desenvolveu

as seguintes orientações para facilitar a idealização e gestão de propostas autocompositivas pelos órgãos ministeriais, as quais poderão

ser  encaminhadas  ao  núcleo  para  análise,  sugestões  e  eventual  auxílio  na  execução  da  iniciativa  como  um  todo,  ou  com  o

desenvolvimento de uma etapa específica. As orientações serão atualizadas periodicamente. Boa leitura!

I. Importância do planejamento:   

◦ O planejamento é fundamental para definir: o propósito de uma iniciativa, seu perfil, seu

objeto, seus limites, ferramentas necessárias à sua realização, mapeamento inicial dos riscos

e  sua  prevenção.  Das  conclusões  dessa  macroetapa  nascerá  uma  iniciativa  ou  projeto
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autocompositivo, portanto ela merece especial atenção e não deve ser conduzida isoladamente pelo órgão ministerial se outros

atores participarem da sua execução. 

◦ O diálogo inter e intra órgãos, entre os facilitadores e o membro, entre órgão ministerial e outras entidades que venham a

efetivar  a  proposta,  é  imprescindível  para  a  construção  de  uma iniciativa  sólida  e  com um propósito  claro  para  os  seus

executores  e  para  as  pessoas  que  participem  do  projeto,  sendo  necessárias  as  informações  sobre  as  peculiaridades  e

consequências de sua adesão.

◦ O planejamento precisa levar o tempo suficiente para que proposta seja posta em xeque sob os mais diversos vieses, sendo

testada e questionada, de modo que os planejadores possam entrar campo bem integrados e com segurança.

◦ As dúvidas e incertezas antes da execução são inevitáveis, especialmente quando se aborda o efeito dela na vida das pessoas,

sendo que a macroetapa serve para diminuir essa sensação, com oportunidade para trocas e possibilitando adaptações da

proposta. 

◦ As etapas a seguir se interpenetram e se afetam mutuamente, de modo que a ordem sugerida, que tem sentido prático, pode  

vir a ser alterada.

Vamos agora tratar de algumas microetapas do planejamento!
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II. Definindo o propósito da iniciativa:

◦ Antes de pensar no “como fazer”, a primeira reflexão é do “por que implementar essa iniciativa?”. A resposta a esta pergunta

dará sentido, oferecerá o principal propósito a ser observado e preservado na execução da proposta.

◦ O “propósito” deve ser condizente com as atribuições do órgão ministerial, e, caso houver áreas que fogem à sua atribuição,  há

necessidade da participação da unidade responsável.

◦ São vários os motivos pelos quais se escolhe implementar uma prática autocompositiva, dentre eles: (i) o oferecimento de uma

via dialógica para tratar de questões envolvendo a guarda de crianças e adolescentes no caso de divórcio de seus pais, (ii)

empoderar mulheres vítimas de violência doméstica, (iii) contribuir com a identificação de demandas e geração de opções nos

litígios coletivos, (iv) ampliar o lugar de fala e o poder de decisão de vítimas de crime, (v) contribuir para a desjudicialização de

embates, (v) substituir, quando possível, a punição (violência estatal como resposta) pela alternativa dialógica, etc… 

◦ O “propósito” é a linha mestra da proposta e será essencial para definir o perfil do projeto e como ele será conduzido, por isso

ele não pode ser tão amplo, ou seja, abarcar qualquer tipo de caso, porque se tornará incoerente; nem tão específico posto que

poderá se tornar inócuo, ou perder o sentido, ou ficar muito restrito.

▪ Por exemplo: se o propósito principal for empoderar uma vítima de crime para que ela possa superar a posição passiva em

que foi colocada, com a finalidade de construir democraticamente uma resposta, o perfil de mediador (mais adequado)

tende a ser o “mediador facilitador”, que prioriza a criação de canais de comunicação e instiga reflexões, mas não aconselha
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e não sugere encaminhamentos. Caso o enfoque principal seja evitar a judicialização de um tipo de situação recorrente, o

perfil pode ser o de “mediador avaliativo: verifica os interesses das partes e ajuda a criar outras opções e vias de resolução.

O propósito afeta o perfil do projeto, por isso ele deve claro a todos os condutores e participantes.

III. Público-alvo: 

◦ Essa etapa pode ser resumida na seguinte pergunta: para quem o projeto é direcionado?

◦ O propósito direcionará o projeto para determinado público, e dentro um público mais abrangente é possível filtrar um perfil

mais, ou menos específico, tanto dos noticiantes quanto dos noticiados.

▪ Por exemplo: 

• Público - infanto-juvenil: qual a idade mínima e máxima dos infantes que poderão integrar a iniciativa?

• Público - pais e crianças: serão incluídos casos que envolvam alienação parental, ou não?

◦ A definição do público-alvo afetará os critérios de triagem, o estilo das técnicas adotadas, o perfil dos facilitadores e o formato

de todas as demais etapas.
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▪ Como critério para o público-alvo pode-se adotar também a fase do procedimento ao qual o conflito está vinculado, por

exemplo: é possível abordar conflitos em fase pré-procedimental, ou já institucionalizados. Faz-se crucial, contudo, zelar

pelo tratamento isonômico dos casos,  considerando a existência situações semelhantes atreladas a procedimentos que

podem estar mais desenvolvidos em relação àqueles com os quais se pretende trabalhar. 

◦ Para fins de definição do público, é viável a utilização de critérios como: (i) se o público é acessível (ex. Em se tratando de uma

comunidade  carente  de  uma  localidade  distante,  na  qual  não  há  transporte  público,  é  possível  executar  a  proposta  na

comunidade, ou será necessário trazer as pessoas até outra localidade? Quem arcará com o ônus do transporte?),  (ii) se o

público possui alguma condição de vulnerabilidade (ex. em questões que envolvem violência contra a criança e adolescente, ou

violência  doméstica  de  gênero,  para  além  de  se  certificar  que  público  não  está  em  risco  eminente,  o  que  demandaria

intervenções imediatas, faz-se crucial reconhecer a permanência da vulnerabilidade destas pessoas durante as intervenções

autocompositivas e a maior necessidade de apoio para garantir o seu bem-estar e zelar por sua autonomia, logo é importante

contar  com  o  apoio  de  profissionais  das  áreas  de  psicologia  e  assistência  social  para  promover  acolhimentos  e  escutas

qualificadas),  (iii)  se o público está vinculado a algum aspecto cultural ou religioso que é relevante para fins da gestão do

conflito (ex. cultura machista, dogmas religiosos que não permitem o questionamento de determinadas temáticas….), etc. 

IV.Papel do órgão na iniciativa:  
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◦ Questões  como  estrutura  (espaço  físico,  número  de  colaboradores,  etc.),  disponibilidade  de  tempo  e  recursos  humanos

qualificados para a condução de práticas autocompositivas, são fatores importantes no momento de definição do papel do

órgão na execução da iniciativa.

◦ O órgão pode assumir os seguintes papéis em relação à proposta:

▪ Executor direto: as práticas são conduzidas por colaboradores ou voluntários vinculados ao órgão, que atuariam no projeto,

mas estes não podem ser aqueles que poderiam atuar ou que atuam como técnicos no encaminhamento jurídico processual

das questões vinculadas aos casos, pois terão informações privilegiadas na autocomposição. Admitir a função de mediador e

órgão atuante, ou de alguém que apoia um órgão atuante, processualmente falando, comprometeria a espontaneidade das

interações durante a autocomposição e, indiretamente, corresponderia a uma violação do princípio da confidencialidade,

logo,  é  necessário  pensar  se  o  órgão  possui  estrutura  para  dar  conta  das  atividades  convencionais  e  das  iniciativas

autocompositivas, nesta perspectiva acima considerada.

▪ Executor parceiro:  as iniciativas são conduzidas em parceria com agentes de outros órgãos ou instituições. A escolha por

esse viés pode ter uma tripla-função: (i) permitir que os colaboradores do órgão ministerial auxiliem os atores dos órgãos

parceiros a conduzir as práticas autocompositivas e a aprender os fluxos ligados a elas, no intuito de, em um segundo

momento, transferir a execução completa da iniciativa ao parceiro, assumindo então o papel de fomentador/fiscal, ou (ii)

permitir  que  os  colaboradores  do  órgão  ministerial,  com  pouca  experiência,  aprendam  a  conduzir  as  práticas  com

colaboradores mais experientes, para posteriormente assumirem a plena execução da proposta como executores únicos, (iii)
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perpetuar a parceria em razão da necessidade de complementação de recursos humanos e estruturais entre parceiros, com

o fito de garantir a manutenção da iniciativa.

▪ Fomentador/Fiscal:  o órgão opta por delegar a execução das práticas a outro órgão ou instituição, colaborando com a

criação de fluxos e encaminhamento de casos. Nessa posição, o órgão pode até intervir fazendo o convite aos potenciais

participantes para o projeto, mas a condução das práticas autocompositivas não será feita por ele. Caberá ao órgão fiscalizar

o projeto, afastando-se assim das discussões autocompositivas, e tendo acesso somente aos documentos que materializem

o consenso ou dissenso resultantes da autocomposição.

◦ Papel  do  membro:  embora  a  realidade  de  alguns  órgãos,  por  seus  limitados  de  recursos,  não  permita  que  projetos  de

autocomposição sejam realizados sem a participação do membro, tecnicamente falando esta participação aumenta a mitigação

da horizontalidade e a espontaneidade das interações na autocomposição, devido à figura de autoridade que tem, por exemplo,

um promotor, uma promotora de justiça, os quais também poderão desenvolver funções próprias, fazendo pedidos em juízo,

inclusive pedidos condenatórios, eventualmente, a qualquer momento do desenvolvimento do caso. Consequentemente, é

provável que os participantes sintam-se intimidados, assumindo determinados papéis que não refletem a sua visão ou vontade.

Por isso,  para preservar  a  autenticidade da autocomposição,  o ideal  é  que o membro atue como fiscal  e  fomentador da

iniciativa, podendo sua equipe, incluindo voluntários treinados, assumir a condução dos processos autocompositivos. 

▪ Diferente é o caso da celebração de Compromissos de Ajustamento de Condutas, organização de audiências públicas, ou

mediações/negociações na tutela coletiva, nas quais o promotor pode intervir utilizando técnicas para facilitar o diálogo,
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pois  atua  principalmente  com  um  negociador  parcial  nas  tratativas,  representando  o  interesse  da  sociedade.  Nessas

situações  é  importante  a  participação do membro,  também para  auxiliar  na identificação de opções para a  resolução

extrajudicial, pois a quantidade de atores e a complexidade da situação tornam a presença da autoridade ministerial um

relevante elemento organizacional neste campo de atuação resolutiva.

V. Seleção de Parceiros:

◦ Ainda que o órgão exerça a função de executor, é possível e salutar que órgãos ou instituições parceiras sejam inseridas na

iniciativa quando forneçam elementos aptos a ampliar a qualidade dos atendimentos prestados.

◦  Para assegurar a viabilidade e extensão da parceria, é crucial que o potencial parceiro participe do planejamento do projeto,

para conhecer todas as suas etapas e implicâncias. Isso garante uma atuação mais consequente e coerente e poupa tempo em

relação à necessidade de adaptações futuras.

◦  No caso de projetos cuja participação de profissionais da psicologia, assistência social ou pedagogia

seja relevante para fins de suporte da autocomposição, para amparar decisões, ou para garantir que os

participantes não estejam em situação de risco, a unidade poderá celebrar parcerias com outros órgãos

ou instituições que possuem essa estrutura a fim de complementar o atendimento prestado . O MPPR

possui o Núcleo de Apoio Técnico Especializado que conta com profissionais de várias áreas, aptos a
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auxiliar na elaboração de projetos e é possível também a realização de parceria com o  Poder Judiciário ou o Poder Executivo

para a viabilização de apoio multidisciplinar

◦  A parceria pode ser restrita à disponibilização de espaço físico para a condução das práticas,  ou ao encaminhamento de

voluntários. Nesse sentido, a cooperação de Faculdades de Direito, Psicologia e Assistência Social permitem a introdução, além

de  recursos  humanos,  de  novas  perspectivas  ao  projeto,  garantindo  a  sua  continuidade  e  permitindo  que  os  futuros

profissionais tenham acesso a essa outra via de gestão de conflitos.

VI. Definição dos Facilitadores/Mediadores/Conciliadores:

◦ Os facilitadores são responsáveis pela organização das práticas autocompositivas, tendo como função primordial assegurar um

espaço seguro, horizontal  e  democrático de diálogo entre os participantes,  estimulando-os com perguntas e sugestões de

tópicos para discussão.

◦  O facilitador  ou mediador terá uma atuação diferenciada a  depender da técnica escolhida,  e  a  metodologia selecionada

também fica vinculada ao perfil e ao tipo de capacitação do mediador à disposição. Por exemplo, se a unidade conta somente

com pessoas capacitadas para atuar com conciliação ou mediação, recomenda-se desenvolver, em um primeiro momento,

propostas atreladas a estas técnicas.
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▪ Um  conciliador,  por  exemplo,  poderá  fornecer  sugestões  e  gerar  opções  de  respostas  aos  participantes,  contribuindo

diretamente para a sua construção, considerando que o enfoque da técnica é a resolução de um problema tópico. Este perfil

é chamado de “avaliativo”.

▪ Um mediador terá o objetivo principal de propiciar a criação de canais de comunicação entre os participantes, ampliando a

sua autonomia e no fortalecendo o vínculo entre eles, pois esta técnica é geralmente associada a casos em que as pessoas

possuem relações continuadas. Assim, o mediador não sugere respostas, mas faz provocações com perguntas e sugestões

de tópicos, buscando aproximar as pessoas para que construam soluções de modo autônomo. O mediador, então, por meio

de perguntas, buscará testar a exequibilidade das soluções propostas, mas não se imiscuirá no seu mérito, salvo quando elas

afrontarem a  ordem pública,  os  bons  costumes  ou impliquem em incumbências  a  terceiros  que  não  participaram  da

autocomposição.  Esse  perfil  é  chamado  de  “mediador-facilitador”,  porque  seu  enfoque  é  facilitar  as  reflexões  e  a

comunicação entre as partes.

▪ Um facilitador responsável pela condução de um círculo restaurativo deve estar familiarizado com as etapas e ferramentas

peculiares dessa prática, além de ter uma facilidade e clareza de expressão para partilhar suas próprias histórias e visões,

considerando que atuará como agente participante. Ele não terá uma postura avaliativa, sendo sua função primordial criar

canais de comunicação, instigar a empatia, bem como garantir que as pessoas sintam-se confortáveis para se expressar, ficar

em silêncio contar suas histórias de maneira respeitosa. 
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◦  Competências do mediador:  A competência do mediador/facilitador/conciliador,  de acordo com Tânia Almeida,  pode ser

dividida em: (i) aptidão para conduzir um processo de diálogo horizontal e não-violento entre os participantes, o que engloba

uma capacitação prévia e a  experiência  prática;  (ii) adequado conhecimento do tema que envolve o conflito,  de forma a

possibilitar a construção de perguntas e a identificar as necessidades dos mediandos, ajudando a organizar suas colocações a

partir de um olhar técnico especializado.

▪ Nem sempre um facilitador gozará das citadas competências, mas para mensurar o seu maior, ou menor aptidão para lidar,

em tese, com a situação é importante considerar tais parâmetros.

▪  Dentre outras habilidades que se espera de um facilitador, pode-se citar:

i. A preocupação com o bem-estar dos participantes  : o facilitador deve se certificar que as pessoas estão em condições e

confortáveis o suficiente para interagir. Caso o participante fique nervoso, alterado, ou em algum estado de forte emoção

que dificulte a sua comunicação, é imperioso que o facilitador faça pausas, interrompa a autocomposição e promova ou

encaminhe a pessoa aum acolhimento especializado, caso haja disponibilidade de profissionais qualificados para tanto, a

fim de zelar pelo bem-estar do participante. 

ii. Escuta-ativa  : a ferramenta de trabalho básica do facilitador é a escuta. Ela viabilizará a conexão deste com o mediando, a

compreensão do problema,  dos interesses,  sentimentos,  necessidades e expectativas  dos presentes,  e  a eleição da

técnica mais adequada a ser aplicada em determinado momento. Sem uma escuta-ativa, que permita ao facilitador não

só absorver informações, mas demonstrar o interesse de ouvir e entender os mediandos, não há como conduzir uma
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autocomposição  adequadamente.  A  escuta  será  privada  de  julgamentos  moralizantes,  afinal,  se  o  facilitador  busca

promover a compreensão mútua, ele fará um exercício contínuo para se despir ao máximo de seus preconceitos em

relação às pessoas e escutar de modo isento suas colocações.

• A  habilidade  de  equalizar  os  momentos  de  expressão  e  de  fazer  intervenções  construtivas  para  restaurar  a  

horizontalidade:  parte  essencial  da  imparcialidade  dos  facilitadores  é  garantir  que  todos  tenham  as  mesmas

oportunidades de expressão e de tempo para tanto. Quando um participante tenta usurpar todo o espaço de fala, ou faz

uso de uma comunicação que violenta o outro, colocando-o em uma posição de inferioridade, cabe ao facilitador, de

modo construtivo e amigável, relembrar os princípios norteadores da abordagem e reestabelecer a horizontalidade, nem

que  para  tanto  tenha  que  desconstruir  a  fala  violenta  do  participante  e  propor  uma  comunicação  inclusiva  e

potencializadora das aptidões de cada um rumo à construção de soluções que gerem ganhos mútuos.

• A humildade  : (i) para reconhecer que aquele espaço pertence aos participantes; (ii) para reconhecer que a construção de

soluções  ao problema é  mérito  dos  participantes  e  eles  poderão,  ou não,  construí-las  se  assim desejarem, logo,  o

facilitador não deve impor nada e deve estar ciente que a situação não é um desafio testar suas habilidades ou provar

algo, trata-se dos problemas e das vidas das pessoas, de modo que a palavra final cabe a elas; (iii) para não emitir juízos

moralizadores sobre as posturas dos participantes; (iv) para reconhecer quando a autocomposição está apenas gerando

mal-estar e deve ser interrompida; (iv) para reconhecer os limites das próprias habilidades e, se necessário, pedir apoio
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de outros profissionais à disposição para auxiliá-lo; (v) para admitir quando não pode mediar a situação, por ter alguma

questão pessoal em relação ao tema ou aos participantes que tendencie a condução dos encontros.

◦ Trabalho em dupla:  a maioria dos programas e iniciativas autocompositivas estimulam a atuação dos mediadores em duplas

com o objetivo de ampliar o campo de visão dos condutores da abordagem e fornecer diferentes referências de identificação

aos participantes da iniciativa. Para que o trabalho em dupla maximize as aptidões dos mediadores, é interessante que a dupla

seja composta por pessoas de diferentes profissões, constituições culturais, gêneros e até mesmo com uma certa distância de

idade.  Uma  dupla  pode  se  alternar  em  termos  de  proatividade  e  complementar  tarefas,  especialmente  porque  a

autocomposição pode trazer momentos de tensão.

▪ Tânia Almeida, entretanto, ressalta que o trabalho em dupla com diferentes perfis, pode trazer riscos, de modo que há

necessidade de clareza quanto à opção pelo co-mediação e em relação aos critérios de eleição das duplas, a fim de que os

mediadores possam agir com transparência entre si, compartilhando espontaneamente suas perspectivas acerca do caso e

do funcionamento da parceria. Dentre os riscos de disfunção, a autora cita: (i) a competição; (ii) a ausência de escuta e

comunicação entre si; (iii) a divergência manifesta; (iv) a falta de confiança no outro, que impede uma atuação afinada e

gera intervenções incoerentes; (v) e a aliança entre facilitador e mediando, implicando na formação de duplas extras. 

i. Assim, antes de entrar em campo, os facilitadores precisam conhecer as histórias  um do outro,  entender as visões

relevantes um do outro para a condução da mediação e exporem suas autopercepções de limites e qualidades para

verificarem se a parceira tende a ser produtiva ou não.
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VII. Metodologia Selecionada: 

◦  A  abordagem  autocompositiva  selecionada  dependerá  da  aptidão  ou  capacitação  prévia  daqueles  que  atuarão  como

facilitadores, bem como do perfil dos casos com os quais se pretende trabalhar.

◦  São diversas as abordagens que poderão ser escolhidas, mas, por hora trataremos panoramicamente das três anteriormente

referenciadas: (i) a conciliação; (ii) a mediação; e (iii) o círculo de construção de paz.

◦  Vamos começar com alguns princípios que entendemos como incidentes sobre essas abordagens:

▪ Transparência / participação informada  : os participantes precisam ser informados pelos facilitadores das consequências de

sua adesão, ou não-adesão à iniciativa, bem como da manutenção da sua participação ou desistência, para que possam

escolher autonomamente qual caminho desejam seguir e para que a voluntariedade seja a mais autêntica possível.
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▪ Voluntariedade  :  os  participantes  não  podem  ser  coagidos  a  aderir  ou  a  continuar  participando  de  uma  iniciativa

autocompositiva, devendo sua autonomia ser preservada, pois seu empoderamento inicia-se com o reconhecimento do seu

direito de escolha. 

▪ Confidencialidade  : salvo exceções, referentes à informação da prática de crimes de ação pública (art. 30, §3º, da Lei de

Mediação) e a atos que poderão atentar contra a ordem pública, tudo o que for debatido no âmbito da autocomposição está

acobertado pelo manto da confidencialidade. Isso é relevante justamente para assegurar a espontaneidade e sinceridade

das interações realizadas, não podendo, por exemplo, os facilitadores servirem de testemunhas dos participantes ou do MP

em casos atrelados à questão mediada.

▪  Horizontalidade  :  não existe hierarquia  entre os mediandos e tampouco entre eles e os facilitadores,  sendo que estes

deverão zelar pelo tratamento igualitário dos presentes e pela preservação de uma interação pautada na horizontalidade.

▪  Consensualidade: qualquer  decisão  resultante  da  autocomposição  deve  estar  de  acordo  com  o  que  os  participantes

consentirem, pois eles devem ser os autores principais dos encontros.. 

◦  Triagem: a triagem de casos é atrelada ao perfil do público-alvo, que compreende também, as características do conflito e sua

fase de institucionalização (pré-procedimental, procedimental, etc). Ela consiste na seleção dos casos potencialmente aptos a

integrarem o projeto.

▪ A triagem pode ser realizada durante o primeiro contato do público com o órgão. Nesta situação, após o agente responsável

verificar os critérios básicos para a integração do caso ao projeto, ele encaminhará o noticiante aos facilitadores, o que
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implica na realização da pré-mediação primeiro com o noticiante. Essa opção fornece a chance de se direcionar o caso a

uma via autocompositiva antes da sua procedimentalização convencional, instaurando-se um procedimento tão somente

para acompanhar as tratativas autocompositivas, ou apenas vinculando a questão a um procedimento destinado ao registro

das diligências do projeto.

▪ Pode ser realizada após a instauração de procedimento ou durante processo já em trâmite no órgão, o que permitirá um

estudo  mais  aprofundado  do  caso  e  um  provável  primeiro  contato  com  as  percepções  dos  envolvidos  na  situação,

especialmente se todos já tiverem prestado declarações.

◦ Realização de convites: geralmente é feita pelos próprios facilitadores, mas pode ser delegada à secretaria, se bem instruída e

ciente da importância desse momento, pois se trata do primeiro contato com os potenciais participantes. Quando o convite não

é feito mediante direcionamento da pessoa atendida no órgão ao projeto autocompositivo, este poderá ser realizado através do

contato telefônico com os envolvidos, contatando-se primeiro o noticiado (e suposto ofensor) no intuito de minimizar uma

revitimização  ou  nova  ofensa  ao  noticiante  e,  posteriormente,  caso  haja  adesão  do  noticiado  à  pré

autocomposição/autocomposição, contata-se o noticiante.

▪ É possível formular convites via notificação, solicitando a presença da pessoa para uma sessão

de pré-autocomposição/autocomposição e fornecendo o contato do órgão. Entende-se que essa

via  gera  maior  imprevisibilidade  quanto  à  adesão  ou  não-adesão.  Primeiro  porque  os

responsáveis pela proposta ficarão a mercê da pessoa contatar a unidade, segundo porque a
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pessoa pode não entender direito a proposta, terceiro porque uma notificação tem um caráter mais intimidador e menos

pessoalizado do que um contato telefônico, e quarto porque sugerir uma data para uma pré-mediação/autocomposição não

significa que a pessoa comparecerá. Assim, aumenta-se o risco dos facilitadores terem se preparado e esse esforço sido em

vão.  Por  esses  motivos,  tem-se  que  o  contato  telefônico  mostra-se  uma  via  mais  adequada,  quando  o  número  dos

envolvidos estiver acessível.

▪ Convite via contato telefônico  : de todos os meios, o mais prático parece ser o contato telefônico, pois o estímulo verbal é

respondido de forma imediata, dando ao facilitador maior clareza acerca da compreensão do seu interlocutor.

• Ao planejar  uma iniciativa,  é  importante  estabelecer  os  horários  em que os  convites  serão realizados,  evitando-se

períodos perto das refeições, ou no final da tarde.

• Durante a ligação o facilitador deverá: (i) se apresentar; (ii) fazer referência à questão na qual o interlocutor está ou

poderia estar envolvido e verificar se ele está ciente da situação; (iii) informar que o caso foi encaminhado ao MP; (iv)

apresentar brevemente a proposta como alternativa informal e dialógica para se buscar solucionar o conflito de modo

autocompositivo;  (v)  verificar  se  a  pessoa  tem  alguma  dúvida  sobre  o  que  foi  dito;  (vi)  verificar  o  interesse  no

agendamento de uma pré-autocomposição/autocomposição, na qual a iniciativa será explicada em maiores detalhes;

(vii)  havendo interesse, verifica-se a disponibilidade da pessoa para comparecer nas datas indicadas e informá-la do

endereço e horário do agendamento.
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▪ Não havendo adesão de algum dos polos, o caso não será vinculado à autocomposição, salvo alguma peculiaridade do

projeto em sentido contrário (projeto direcionado a grupos de reflexão apenas com vítimas ou com ofensores, por exemplo).

◦  Pré-autocomposição/mediação/círculo:  é  uma opção  que  pode  ser  feita  pelos  planejadores  e  ela  é  recomendável  para

propiciar um melhor preparo dos participantes e dos próprios facilitadores, permitindo uma compreensão mais profunda da

situação e o início do desenvolvimento do rapport (relacionamento) com os envolvidos.

▪ A pré-autocomposição também pode ser chamada de “proposta de trabalho”, pois tem como funções apresentar a via

autocompositiva ao sujeito,  escutar  a  sua  percepção sobre o  conflito,  verificar  a  possibilidade de mediar  a  situação e

selecionar a técnica mais adequada ao caso (quando os facilitadores dominarem mais de uma técnica).

▪  As etapas principais de uma pré-autocomposição são:

i. Desenvolvimento básico do    rapport:   perguntar, por exemplo, como a pessoa está, se gostaria de tomar uma água, ou

café antes de começar a conversa, se conseguiu chegar facilmente ao local, tudo isso para dar um maior tom de leveza à

conversa e relaxar o convidado.

ii. A apresentação do facilitador e a explicação de seu papel.  

iii. Diferenciar a autocomposição de outras formas de abordagem de situações conflitivas   (tratar do protagonismo das

pessoas na construção da decisão e como isso não ocorre pela via convencional).
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iv. Abertura da palavra   para que o convidado conte, se quiser, a sua percepção da situação e sua parte nela, podendo o

facilitador perguntar-lhe sobre as soluções que ele considera ideais, o que já se buscou fazer para solucionar a questão,

qual a relação do convidado com o outro polo, etc….

v. Esclarecer os princípios reitores da autocomposição e o procedimento a ser adotado   (elucidar a metodologia) dentro da

proposta do projeto.

vi. Esclarecer as possíveis consequências da adesão, ou não-adesão à via autocompositiva   em eventual procedimento ao

qual o caso esteja vinculado.

vii.  Tirar dúvidas da parte com relação ao procedimento convencional e autocompositivo.

viii. Verificar  o  interesse  de  adesão   e,  se  houver  interesse,  colher  assinatura  em  termo  de  consentimento  livre  e

esclarecido.

ix. Verificar se a parte tem interesse em indicar algum “apoiador”   para participar da autocomposição (prática mais comum

quando a técnica adotada é o círculo de construção de paz, cuja dinâmica é feita para recepcionar também a figura dos

apoiadores como representantes da comunidade afetada pelo conflito). Este apoiador seria uma pessoa de confiança do

participante e que, de algum modo, entende que poderia colaborar com a construção de uma resposta à situação.

▪ A  pré-autocomposição  será  preferencialmente  realizada  com  cada  indivíduo  separadamente  para  favorecer  a

espontaneidade das narrativas. Pode haver exceções em caso do acompanhamento por advogados, dos convidados estarem

19/33



com  problemas  de  horário  e  precisarem  ser  atendidos  juntos,  ou  mesmo  não  se  sentirem  confortáveis  para  ficarem

separados  (isso,  evidentemente,  em  se  tratando  de  convidados  que  representem  o  mesmo  polo  inserido  na  questão

conflitiva). 

▪  Havendo adesão de ambos os polos, prosseguir-se-á com o agendamento da autocomposição em data que na qual seja

possível a participação de todos. 

◦  Autocomposição: consiste na aplicação da técnica autocompositiva selecionada para o caso, ou para as questões abarcadas na

iniciativa. É prudente que os facilitadores tenham formulado um roteiro prévio acerca de perguntas e pontos importantes que

poderão ser tratados na autocomposição com base nas conclusões tiradas das interações com os participantes durante a pré-

autocomposição. O roteiro pode sofrer alterações no curso da prática autocompositiva, isso porque a autocomposição tem

como cerne a dinamicidade e à adequação às necessidades dos mediandos, logo é possível e provável a sua modificação a

depender do rumo que as interações tomarem

▪ A organização do espaço dependerá da técnica aplicada. Por exemplo, em se tratando de uma mediação ou conciliação, o

ideal é que os participantes sentem-se à mesa, estando os facilitadores de um lado e eles do outro, havendo folhas e

canetas para que todos possam fazer anotações. No caso de um círculo restaurativo não haverá mesa, as cadeiras estarão

dispostas para forma um círculo em volta a um centro (representado por algum objeto: toalha, etc.) e em cada cadeira

constará um crachá para os participantes escrevam seus nomes.
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▪  Independentemente  da  técnica  selecionada,  recomenda-se  que  os  facilitadores  façam  uma fala  inicial:  (i)  explicando

novamente seu papel; (ii) realizando uma retrospectiva da trajetória dos participantes até a autocomposição, relembrando o

propósito, os parceiros envolvidos, e o público-alvo abarcado por ela; (iii) ressaltando que o fato das pessoas terem eleito a

via autocompositiva representa um primeiro consenso entre elas; (iv) relembrando as possíveis consequências jurídicas da

autocomposição, e, por fim (v) verificando se alguém possui alguma dúvida quanto ao que foi dito, ou sobre a iniciativa.

▪  Resumo das técnicas:  cada técnica será aprofundada em orientação específica voltada a sua condução, de modo que a

seguinte descrição corresponde a um resumo panorâmico.

• Mediação: processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por um terceiro imparcial, com

o objetivo de atingir um consenso cujos efeitos colaborem para responder adequadamente ao conflito. Trata-se de uma

negociação facilitada, com enfoque prospectivo, na qual o terceiro auxilia as partes a expressarem seus sentimentos,

interesses,  necessidades  e  incentiva  a  geração  de  opções  de  solução  que  contribuam  para  o  ganho  mútuo.  Na

conciliação, também chamada de mediação avaliativa, o conciliador pode sugerir soluções com base nas informações

lançadas pelas partes.

◦ Um diferencial  relevante da mediação e conciliação é a possibilidade de o mediador  realizar  sessões  privadas/

“caucus”/reuniões  individuais  com  cada  uma  das  partes  para  esclarecer  uma  situação/postura  que  não

compreendeu, para acalmar os ânimos, ou para coletar informações que uma parte não contaria na presença da

outra. Isso permite uma conversa mais espontânea e a identificação: (i) de entraves para uma comunicação eficiente,

21/33



9ii) de temas que devem ser abordados antes do prosseguimento para uma próxima etapa, e mesmo de (ii) entraves

para o atingimento do consenso. Assim, o mediador/conciliador verificará o que a parte está disposta a expor a outra,

o que ele pode relevar a outra parte e como ele pode gerenciar o fluxo de informações no intuito de incentivar os

presentes a revelarem seus reais interesses e angústias. A reunião privada, ou caucus é uma ferramenta/opção que

precisa  ser  exposta  às  partes  na  fala  inicial  do  mediador/conciliador,  de  modo  que  eles  possam  solicitá-la,  se

desejarem. Ela auxilia na gestão da comunicação e oportuniza ao profissional uma análise mais profunda acerca da

viabilidade do consenso.

◦  De acordo com o Manual de Mediação do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça, o processo de

mediação/conciliação pode ser dividido em cinco fases, cuja responsabilidade de condução é partilhada pela dupla de

mediadores/conciliador:

i. A  Declaração  de  abertura    consiste:  (i)  na  apresentação  do  mediador/conciliador  aos  participantes;  (ii)  em

relembrar a função do mediador e o propósito da mediação/conciliação;  (iii)  em explicar as  formalidades da

mediação/conciliação, como a divisão igualitária de tempo de fala e a possibilidade de reuniões privadas; (iv)

ressaltar a importância do princípio da confidencialidade; (v) explicar o processo da mediação/conciliação e as

expectativas do mediador/conciliador em relação ao comportamento dos participantes (como “disposição para

ouvir o outro sem interromper); (vi) ressaltar a importância do papel dos advogados (se estiverem presentes)
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como auxiliadores da construção de uma solução que gere ganhos mútuos; (vii) confirmar se os participantes

entenderam o que foi dito, ou se possuem alguma dúvida.

ii. Exposição de razões  para as  partes  :  o mediador/conciliador  concederá até  cinco minutos  para  cada um dos

participantes  exponha  sua  visão  do  conflito,  deixando  claro  que  ofensas,  julgamentos  moralizantes  e

culpabilizações  não  são construtivas  e  devem ser  evitadas,  de  modo que  a  narrativa terá  como enfoque os

sentimentos, interesses e necessidades que os participantes gostariam que fossem atendidos. É importante evitar

a busca de soluções antes do esclarecimento dos pontos principais da controvérsia. O critério de início da fala,

poderá ser a pessoa/ pessoas que trouxeram a demanda ao MP e depois o polo noticiado.

iii. Identificação de questões, interesses e sentimentos:   Após a fala dos participantes, o mediador/conciliador fará um

resumo, apontando o que entendeu como questões pertinentes para cada um dos presentes,  quais são seus

interesses  e  sentimentos  deles  e  então  pedirá  que  os  participantes  confirmem  se  foram  devidamente

compreendidos.

iv. Esclarecimento  acerca  de  questões  interesses  e  sentimentos:   Os  participantes  poderão  esclarecer  os  pontos

levantados pelo mediador/conciliador e aventar outras questões que pensem serem dignas de consideração.

v. Re  solução de questões:   com base no que foi dito, o mediador/conciliador organizará os pontos controvertidos,

apresentando-lhes aos participantes, e em seguida conferirá com os presentes se deixou algo de lado para só

então inciar a realização de perguntas e a mediação de interações para que as partes verifiquem a viabilidade de

23/33



conciliar os interesses e necessidades em pauta. Ao fazer suas considerações, o mediador/conciliador separará as

pessoas do problema, apresentando-o como algo a ser partilhado por todos os participantes a fim de que a

questão conflituosa seja superada de maneira a gerar ganhos mútuos.

• Círculo Restaurativo:  tende a ser mais ritualizado que a mediação e conciliação e fornece um enfoque importante às

pessoas indiretamente afetadas pelo conflito, que representarão a figura comunitária.

◦  O  centro  do  círculo  poderá conter  objetos  que  digam respeito  à  eventual  identidade  comum partilhada pelos

participantes, ou mesmo à humanidade como um todo, clarificando que, apesar de todas as diferenças, os seres

humanos possuem necessidades, limitações e potencialidades. O objeto, ou peça de centro será um ponto no qual os

participantes depositarão seu olhar quando estiverem concentrados ou refletindo acerca de alguma questão trazida

ao debate.

◦  De acordo com os ensinamentos de Kay Pranis  e  Carolyn Boynes Watson,  os círculos podem ser divididos nas

seguintes etapas:

i. Cerimônia de abertura  : tem como função introduzir, de forma mais ou menos sutil, o tema do círculo. Ela também

opera  para  reduzir  a  ansiedade  dos  participantes.  Pode-se  articular  tal  fase  através  de  um  momento  de

meditação, leitura de texto, ou pela exposição de vídeos que remetem ao tema e às questões apontadas na fase

pré-círculo. É oportuno que este momento favoreça uma conexão do participante consigo, para que ele possa

posteriormente expressar o que sente e precisa de modo mais claro aos demais.
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ii. Apresentação do objeto da palavra, ou   talking piece:   o objeto é um relevante elemento organizacional, tendo a

função  de  viabilizar  uma comunicação  regrada entre  os  presentes  e  dando-lhes  a  certeza  de  que  terão  um

momento de fala. Assim todos se sentem mais confortáveis e menos ansiosos para falar, podendo escutar aos

demais  com calma.  O objeto  escolhido  terá  uma simbologia  atrelada  à  temática do  círculo  ou a  elementos

compartilhados pelos participantes, sendo sua escolha justificada pelo facilitador no momento da apresentação.

iii. Validação de sentimentos (  check in  ):   nesta etapa os facilitadores convidam as pessoas a expressarem, a partir da

vocalização  de  uma  palavra,  o  que  sentem  no  momento.  Essa  fase  ressalta  aos  participantes  que  todos  os

presentes possuem, como eles, sentimentos, permitindo-se desde já a identificação com o outro e também a cada

um a oportunidade de se situar perante os demais. 

iv. Construção  de  valores  e  diretrizes:   os  facilitadores  entregarão  pequenos  papéis  e  canetas  aos  presentes.  O

facilitador então pedirá que cada um escreva no papel um valor que busca observar na sua vida, que é importante

para si, e que gostaria que fosse observado durante o círculo. Após escrever e explicar o seu valor quando receber

o objeto da palavra, os participantes devem depositar o papel sobre a peça de centro a fim de que todos os

valores compartilhados possam ser vistos.

v. Construção de diretrizes  :  facilitador explicará que a presente rodada tem como função construir diretrizes de

interação que regrarão a conversa entre todos. Assim, cada participante apontará uma diretriz que gostaria que

fosse  seguida  durante  o  círculo,  que pode remeter  ao jeito  de falar  com o outro,  a  momentos  de pausa,  a
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observação de alguma condição especial do participante, ou em relação à gestão do fluxo de informações que

foram compartilhadas no que diz respeito a sua divulgação externa. Uma diretriz interessante, por exemplo, é o

participante sempre responder as perguntas feitas focando na temática da pergunta, para que o círculo não se

estenda muito. A voluntariedade, a confidencialidade e a horizontalidade, são, por exemplo, diretrizes básicas de

todo círculo, pois asseguram a espontaneidade das interações, o bem-estar dos participantes e o respeito mútuo,

podendo então ser apontadas pelos facilitadores quando estiverem compartilhando o seu valor.

vi. Perguntas norteadoras:   nesta etapa se iniciará uma abordagem mais direta sobre a ofensa, o conflito e acerca dos

impactos que esses causaram na vida de todos os participantes. Antes disso, é prudente fortalecer os laços e a

sensação de segurança entre os presentes pela prévia realização de perguntas cujo conteúdo apenas tangencie o

tema e demonstre as semelhanças e diferenças das perspectivas de cada um. 

• As  perguntas  são  questionamentos  adequados  à  reflexão que  permitem aos  participantes  desenvolverem

empatia através, principalmente, do compartilhamento de histórias pessoais, bem como da expressão de suas

visões sobre a temática, seus sentimentos, necessidades e expectativas.

•  É importante que elas sejam claras e direcionem a respostas e propostas concretas, evitando-se elucubrações

abstratas que levem à fuga do tema. Assim, recomenda-se que a pergunta faça alusão a um fato específico, a

uma pessoa, a um momento na vida dos participantes, ou a atitudes que podem ser tomadas para aprimorar

um aspecto específico do problema. 
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vii. Suspensão do objeto para construção de acordo restaurativo:  

• Ao final das perguntas, o objeto da palavra será suspenso para que os participantes, se desejarem, possam

tratar  dos  termos  de  eventual  consenso,  a  partir  das  questões  abordadas  anteriormente.  O  facilitador

promoverá a redação do termo de consenso em conjunto com os participantes, revisando-o e verificando a

sua exequibilidade com os participantes, assegurando também que seu conteúdo vai  ao encontro do que

todos desejam.

• Havendo  a  concordância  dos  participantes  protagonistas  com  o  termo,  o  facilitador  colherá  a  assinatura

destes, também assinando o documento com a sua dupla, e entregará as cópias do termo aos presentes,

prosseguindo para a etapa seguinte, que será realizada mesmo sem o atingimento do consenso.

viii. Validação de sentimentos    (check out)  :   feita nos mesmos moldes da validação anterior, é um modo para os

participantes expressarem o seu estado emocional ao final do círculo.

ix. Cerimônia de encerramento  : é o momento ou dinâmica que remete à finalização do círculo, geralmente com uma

mensagem provocativa sobre o potencial  humano de aprender,  cooperar e construir,  ou sobre o fato de que
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aquele momento foi uma oportunidade para a partilha de um pouco de quem somos, independentemente se isso

resultou, ou não, em um consenso.

◦  A lavratura de eventual termo de consenso será feita pelo facilitador, sendo oportunizado aos participantes a sua leitura e

retirada de dúvidas antes da assinatura. Caso os advogados estejam presentes, eles poderão também assinar o termo. Se o

termo  que  previr  obrigações  de  fazer  determinadas,  como  uma  reparação  de  dano,  as  partes  acordarão  um  prazo  de

cumprimento, após o qual retornarão para uma pós-autocomposição a fim de atestar o (des)cumprimento do acordado, ou

sugerir alterações neste em razão da impossibilidade do seu cumprimento.

◦ Os  documentos  que  atestem  o  consenso  ou  dissenso  proveniente  da  autocomposição  serão  encaminhados  ao  membro

competente para análise. O membro poderá homologar o termo, aguardando o prazo de vencimento eventualmente previsto

no acordo para que então determinar a sua fiscalização. Outra opção, caso o membro não concorde com os termos, é intimar os

participantes a comparecerem ao seu gabinete para tratar de alterações necessárias. Se os participantes não comparecerem, o

acordo será rejeitado e o caso direcionado ao procedimento convencional, podendo os termos considerados válidos servirem

de base para os atos decisórios subsequentes.

VIII. Seleção do Espaço: 

◦ A escolha do espaço deve ser feita com base no local e estrutura acessíveis aos participantes, garantindo-se a privacidade, a

neutralidade em relação aos participantes e zelando pelo oferecimento de conforto a todos.
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◦  Em se tratando de um projeto de autocomposição em escolas, recomenda-se que a inciativa seja conduzida na própria escola,

pois as crianças e adolescentes já estão acostumados com o local e isso facilita a logística, afinal, serão dois facilitadores que

terão que se deslocar a um único lugaronde todos os demais participantes estarão.

◦ Em se tratando de autocomposição de conflitos específicos que poderão resultar em acordos, conclusões ou documentos a

serem encaminhados ao órgão ministerial, o local deve conter computador e impressora para a redação de eventual termo de

consenso.

◦ É  imprescindível  que  o  local  seja  apto  a  abarcar  comodamente  todas  as  pessoas  envolvidas  na  autocomposição,

disponibilizando  água,  banheiros,  tendo  boa  circulação  de  ar  e  salas  nas  quais  as  pessoas  poderão  esperar  em  caso  da

realização de reuniões privadas de outros indivíduos com os mediadores.

◦  O espaço selecionado, preferencialmente, será aquele onde se localiza o órgão executor da proposta. Em sendo o caso de

execução compartilhada, deve-se escolher o local mais acessível e que forneça as melhores condições aos participantes.

IX. Número máximo de casos abordados:

◦  Para testar a efetividade da proposta planejada, antes de se criar um fluxo contínuo e vinculado às atividades rotineiras do

órgão, recomenda-se que, de acordo com a estrutura física e humana à disposição, os planejadores delimitem um número
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máximo de casos que pretendem utilizar como laboratório para verificar se o propósito da iniciativa está sendo cumprido da

maneira como ela foi organizada.

◦ Trata-se de uma oportunidade de testar,  inclusive a afinidade dos mediadores entre si  e  com a inciativa,  permitindo uma

avaliação geral do projeto que oportunize uma readequação coerente das etapas e das abordagens antes da consolidação de

um fluxo autocompositivo permanente.

X. Cronograma para teste de projeto-piloto:

◦ O cronograma será baseado nas etapas de planejamento, execução e fiscalização dos resultados da iniciativa.

◦  É uma referência para que os planejadores e executores testem a duração das iniciativas autocompositivas antes de consolidar

um fluxo permanente. Ele deverá estipular as atribuições de cada ator envolvido no projeto, sendo divido em um cronograma

geral, com todas as etapas, e em cronogramas específicos, direcionados a cada um dos atores.
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XI. Avaliação e fiscalização de resultados:

◦ Uma iniciativa autocompositiva não pode ser avaliada somente com base no número de consensos atingidos, mas também com

relação ao impacto que produz nas perspectivas dos participantes.

◦ Dessa forma, recomenda-se a aplicação de questionários anônimos, os quais podem ser entregues a outras pessoas que não os

facilitadores no intuito de reguardar a autenticidade das avaliações, tanto do projeto quanto das aptidões dos facilitadores aos

olhos dos participantes.

◦  O índice de cumprimento dos acordos é também um indicativo relevante para a avaliação do impacto efetivo da iniciativa.

◦  A fiscalização dos combinados, por sua vez, poderá ser feita a partir do contato com ambas as partes e do agendamento de

pós-autocomposições a fim de que os envolvidos exponham se o acordado foi cumprido, ou se gostariam que seus termos

fossem alterados.

▪ Havendo casos que envolvam crianças, adolescentes ou outras pessoas em condição de vulnerabilidade, a avaliação por

psicólogos  e  assistentes  sociais  pode  ser  uma ferramenta  valiosa na  identificação  de  eventuais  coações,  ou  violências

perpetradas mesmo após a iniciativa autocompositiva. 

▪  Acaso  o  órgão  tenha  uma parceria  com o  executivo,  também é  possível  requisitar  diligências  para  a  averiguação  do

cumprimento das propostas quando isso se mostrar necessário.
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XII.Possíveis consequências jurídicas:

◦ Finalizada a prática autocompositiva e atestado o seu resultado, deve-se verificar se este permite: (i) arquivar o caso vinculado a

ela; (ii) amenizar as sanções sobre o responsável pela ofensa ou dano; (iii) servir de base para a aplicação de eventual sanção,

ou se (iv) não pode ser aproveitado em eventual procedimento vinculado à autocomposição. 

◦  É fundamental manter-se vinculado aos critérios de consequências 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. 

◦  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. O mesmo,

entretanto, não se aplica ao descumprimento do acordado, sem justificativa válida.
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