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APRESENTAÇÃO

Essas  orientações  introdutórias  sobre  planejamento  e  condução  de

audiências de mediação e conciliação pelos integrantes do MPPR foram elaboradas para sanar

dúvidas  rotineiras  e  possibilitar  um  norte  para  superação  de  inseguranças,  que  usualmente

emergem no caminho daqueles que ousam trilhar uma jornada rumo à construção de um sistema

de justiça mais dialógico e vinculado à Cultura de Paz.

Há algumas sugestões envolvendo técnicas preventivas e de execução, mas

também esclarecimentos quanto ao papel do mediador e indicações de textos, livros e manuais

para aperfeiçoamento das questões abordadas.

Ressalta-se que qualquer orientação não tem a pretensão de engessar a

prática,  ou  mesmo  anular  eventuais  ideias  novas  que  sejam  aptas  a  melhorar  ainda  mais  as

técnicas. O objetivo é o de fornecer informações sobre padrões mínimos para que uma prática

autocompositiva seja considerada uma mediação e, principalmente, para que os integrantes do

MPPR, que atuam (ou desejam atuar) com conciliação e mediação possam evoluir ainda mais seu

repertório de aptidões autocompositivas,  bem como relembrar  elementos  que já  tenham sido

esquecidos.

O NUPIA está à disposição para acatar  sugestões de melhoria,  críticas e

prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Por  fim,  sugere-se que  cada  integrante  da  equipe  que  consulte  este

documento  leia-o  integralmente,  mas  que  sejam  incumbidos  (cada  um  dos  leitores

separadamente) de partes do texto, para compartilhar suas considerações numa reunião em que

toda a equipe participe de forma atuante, inclusive fazendo sugestões de encaminhamento e de

fluxos no órgão em que atua.

Boa leitura! Bom aprendizado!

Samia Saad Gallotti Bonavides
Coordenadora do NUPIA
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1. PLANEJAMENTO PARA A MEDIAÇÃO

O  preparo  para  autocomposição  é  imprescindível,  especialmente  para

fornecer segurança aos facilitadores e aos participantes.

Este preparo depende necessariamente: (i) da compreensão dos objetivos

da mediação; (ii)  da clareza quanto ao papel do mediador, (iii)  da organização de um ambiente

acolhedor  que  contribua  para  a  promoção  de  sensações  de  bem-estar,  (úteis  à  gradativa

desconstrução de barreiras ao diálogo); (iv)  da afinidade entre a dupla de mediadores;  (v) e da

compreensão das etapas do procedimento autocompositivo.

1.1. Objetivos da mediação

Entender a mediação como uma oportunidade para acordar um montante

indenizatório, quando há possibilidade das pessoas continuarem a se relacionar, é uma concepção

que reduz a relevância e potência desse momento.

Enquanto possível freio à continuidade do processo e, no campo penal, à

persecução penal, a mediação deve se prestar a garantir aos participantes uma compreensão o

mais  profundamente  possível,  quando  ao  seu  papel  no  conflito,  as  causas  (escolhas)  e

consequências provenientes deste e de como poderão construir, coletivamente, uma reposta a ele,

que assegure a sua não repetição,  bem como a gestão saudável  de outros  eventuais  conflitos

futuros que venham a ocorrer entre os mesmos envolvidos, ou até com outros.

A  mera  celebração  formal  do  acordo,  sem  que  os  conflitantes  estejam

satisfeitos e sintam que compreenderam adequadamente a situação, não significa que o embate

foi transformado e tampouco que eles viverão em harmonia. 

De acordo com o estudioso de paz Wolfgang Dietrich, o conflito não pode

ser  resolvido,  mas  sim  transformado,  sendo  a  função  de  um  gestor  de  conflitos  auxiliar  os
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indivíduos a redirecionar suas energias para a compreensão da controvérsia e para uma atuação

cooperativa que viabilize a elaboração de repostas construtivas1. 

Os conflitos sempre existiram e existirão, o que realmente importa é como

lidamos com eles, por isso a audiência de mediação ou de conciliação é tão importante,  para

demonstrar que há maneiras dialógicas, racionais e colaborativas para abordar um embate. Isso é

transformador e é o que efetivamente possibilita a busca pela paz,  tornando o processo ou a

intervenção penal inócuos.

A audiência autocompositiva deve ser  um espaço seguro (confidencial  e

respeitoso) de diálogo e de construção democrática de respostas  restaurativas  ao conflito.  Ela

precisa, portanto, permitir a transformação do conflito rumo a melhora dos relacionamentos e a

ressignificação  positiva  da  experiência  conflitiva  como  uma  oportunidade  de  aprendizado,

partindo-se da necessidade da compreensão do conflito e da desconstrução de preconceitos. 

1.2 Papel do mediador

A  designação  “conciliador”,  no  âmbito  do  direito  brasileiro,  remete,

principalmente pela definição do art.  165, §2º do CPC, a ideia de uma atuação avaliativa, que

permite a sugestão de opções às partes e se aplicaria a situações nas quais as pessoas não tenham

vínculo anterior ao conflito. 

A mediação, por sua vez, é recomendada nos casos em que os conflitantes

já  possuíam  um  relacionamento  prévio  ao  conflito  ou  tem  o  potencial  de  continuarem  se

relacionando no futuro. Assim, por exemplo, o “conciliador do juizado especial”, a depender da

natureza do conflito, deverá atuar com uma postura mais facilitadora de diálogo (mediador) do

que como um conciliador, cujo enfoque principal é estimular os participantes a construírem uma

solução  que  satisfaça  a  ambos.  A  clareza  quanto  essa  distinção  é  relevante  pois  ela  possui

implicações de ordem prática.

1 DIETRICH, Wolfgang. Elictive Conflict Transformation and the Transrational shift in peace politics.  Londres: Palgrave
Macmillan, 2013, p. xi, 6-7.
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A  primeira  diz  respeito  à  postura  do  mediador,  que  deve  estar

prioritariamente direcionada à criação de canais de comunicação saudáveis entre as pessoas e não

na elaboração de um termo de acordo. 

O mediador trabalha com três elementos principais:  (i) sentimentos,  (ii)

necessidades, (iii) expectativas, sendo que a junção entre necessidades e expectativas configura os

“interesses”.  Seu  papel  consiste  em  viabilizar  a  comunicação  entre  os  participantes  para  que

ambos possam compreender estes pontos,  primeiramente, em relação a si  mesmos e, em um

segundo momento, comunicá-los e compreender os da outra pessoa. O mediador é um gestor do

fluxo de interação e das informações fornecidas pelos mediados.

Para  que  o  mediador  cumpra  com  essa  missão,  ele  deve  entender  os

elementos  supracitados  relativos  a  cada  conflitante,  o  que  só  será  possível  se  ele  escutá-los

ativamente  e  realizar  perguntas  que  viabilizem  respostas  concretas  e  aptas  a  fornecer  essas

informações relevantes à construção de relacionamentos saudáveis e de respostas satisfatórias à

situação.

O mediador, portanto, não é um conselheiro, um consultor jurídico, ou

um solucionador de problemas. Ele não está lá para resolver o problema das pessoas e sim para

facilitar a comunicação e a compreensão mútua entre elas para que entendam os propósitos de

suas posturas em relação ao problema e se disponham compreender-se mutuamente. A resposta

ao  problema  é  uma  consequência,  ou  não,  da  opção  consciente  dos  conflitantes  em,  após

compreenderem essas questões, reconhecerem que o consenso é mais vantajoso que o embate.

Isso é empoderador. Incitar as pessoas a um consenso artificial sem que elas entendam todas esses

fatores é também arriscar comprometer a efetivação do acordo.

Tendo isso claro,  o  mediador,  se tem formação na área jurídica precisa

desconstruir seus preconceitos e a racionalidade adversarial prescritiva na qual foi formado, afinal

a faculdade de direito treina seus alunos para serem argumentativamente combativos e buscarem

resolver problemas.

O mediador, todavia, pauta-se na atuação cooperativa, gozando de uma

profundada  habilidade  de  escuta  e  de  uma  humildade  para  reconhecer  que  os  principais
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protagonistas do conflito são os conflitantes. Logo, ao ditar soluções e oferecer conselhos sem que

sejam requisitados por ambos os participantes, o mediador torna-se um sequestrador do conflito. 

Portanto, o mediador deve possuir, pelo menos, as seguintes habilidades:

(i) humildade para não roubar o protagonismo das pessoas em conflito e reconhecer que elas, via

de regra,  já  possuem aptidões para  responder  e  lidar  com ele,  cabendo ao mediador  apenas

contribuir para esclarecer os pontos comunicados e incentivar posturas cooperativas;  (ii) escuta

ativa  para  buscar  compreender  e  extrair  da  fala  dos  participantes  os  fatos,  sentimentos,

necessidades  e  expectativas  em  questão,  perguntando,  refletindo  sentimentos,  refletindo

necessidades e resumindo as falas realizadas para verificar se as entendeu adequadamente;  (iii)

comunicação  clara  e  não-violenta,  pautada  na  emissão  de  uma  observação  desprovida  de

julgamentos moralizantes, na expressão de sentimentos, na descrição das necessidades que geram

esses sentimentos e na emissão de pedidos de ações concretas para que essas necessidades sejam

atendidas;  esse  tipo  de  comunicação  permite  que  o  mediador  se  conecte  com  as  pessoas,

promovendo a compreensão e o acolhimento; (iv) paciência, para repetir explicações e reconhecer

que cada um tem seu tempo, e que nem sempre 1 hora é suficiente para clarear questões que

envolvem conflitos duradouros ou que afetam a vida dos conflitantes de modo profundo.

Sobre o tema, vale a pena conferir  a seguinte bibliografia

(i) VEZZULLA,  J.  C.  .  Ser  Mediador,  Reflexões..  In:  Lilia  Maria  de Morais  Sales.
(Org.). Estudos sobre Mediação e Arbitragem. 1ed. Rio de Janeiro: ABC Editora, v.
1, p. 113-121, 2003.

(ii) VEZZULLA, J.  C..  Formando Formadores: ou como conseguir desenvolver as
habilidades  de  um  mediador  para  poder  formar  outros.  In:  Tania  Almeida,
Samantha  Pelajo  e  Eva  Jonathan.  (Org.).  MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS  -  PARA
INICIANTES, PRATICANTES E DOCENTES.  1ed.Salvador:  JusPODIVM, v.  1, p.  895-
918, 2016.

(iii)   ROSENBERG,  Marshall  B.  Comunicação  não-violenta:  técnicas  para
aprimorar  relacionamentos  pessoais  e  profissionais.  São  Paulo:  Ágora,  2006.
Disponível  em:
http://www.icomfloripa.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Comunicac
%CC%A7a%CC%83o-Na%CC%83o-Violenta.pdf 
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1.3 Organização de um ambiente autocompositivo

Cabe aos mediadores a organização de um local agradável e que promova

sensações de bem-estar aos participantes, favorecendo a continuidade de interações saudáveis.

Quanto a esse ponto, Paulo Valério Dal Pai Moraes observa que as pessoas

possuem  alguns  interesses  centrais  que,  se  antedidos,  favorecem  posturas  colaborativas  e

amigáveis. Dentre esses interesses, pode-se citar: (i)  Receber apreciação;  (ii) Evitar aflição;  (iii)

Valorização da autonomia; (iv) Reconhecimento de status e (v) Respeito ao papel que ocupa.

Fica claro que um ambiente agradável e acolhedor dá conta de atender a

maioria dessas necessidades, pois demonstra o quanto o Estado está preocupado com o bem-estar

dos  cidadãos.  Somando  isso  ao  esclarecimento  da  relevância  do  papel  do  advogado  e  do

protagonismo dos conflitantes para gerenciarem a construção de soluções ao problema, tem-se

que os interesses referenciados serão devidamente atendidos.

Nessa toada, a preparação de um local arejado e confortável, com água à

disposição e, se possível, café e petiscos (balas, bolachas, etc.) estimula emoções positivas, o que é

fundamental  para desarmar gradativamente a animosidade abarcada pelo conflito. É um custo

ínfimo em face dos benefícios que isso pode gerar à mediação. 

A mesma regra se aplica ao local que os mediados permanecerão quando

estiverem aguardando o mediador finalizar  uma reunião privada com o outro conflitante.  Ora,

quando o sujeito retornar à mediação, ou iniciar a sua reunião privada, não deve estar se sentindo

destratado ou desconsiderado por permanecer em um local desconfortável. Nestas situações fica

evidente que aqueles cinco interesses não foram atendidos e isso pode comprometer a interação

amigável  e cooperativa durante a mediação. Portanto,  a preparação do ambiente é uma regra

estendida tanto ao local da mediação quanto aos locais de espera para o ingresso nela.

Sobre o tema, vale a pena conferir os trechos do seguinte texto:

MORAES, Paulo Valério Dal  Pai.  Técnicas de Negociação.  Em: Manual de
Negociação  e  Mediação  para  Membros  do  Ministério  Público.  Brasília:
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ENAM,  p.  171-238,  2014,  p.  196-203.  Disponível  em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/manual_mediacao_nego
ciacao_membros_mp_2_edicao.pdf.

1.4 Da construção de uma relação cooperativa entre a dupla de mediadores

Não raro, audiências podem ser conduzidas entre integrantes do Ministério

Público  e  mediadores  ou  conciliadores  de  outras  instituições.  Por  vezes  esses  mediadores  e

conciliadores podem estar inseridos dentro das instituições nas quais os facilitadores do Ministério

Público venham a exercer suas atividades autocompositivas. 

Alguns  desses  mediadores  e  conciliadores  de  outras  instituições,  por

exemplo,  são  remunerados  por  ato,  independente  do  desfecho ou  da  forma de  condução  da

audiência.  Assim,  naturalmente,  considerando  a  vasta  pauta  a  ser  superada,  tais  mediadores

podem primar pela objetivamente e pela agilidade no manejo das audiências.

Nesta realidade, em que atuará com outras pessoas, sejam elas de órgãos

internos, externos, ou com as quais não se tinha prévio contato, o mediador do Ministério Público

deve, antes de ingressar em uma audiência, afinar algumas questões com a sua dupla, partindo

sempre do objetivo de conexão com ela.

O primeiro ponto seria apresentar uma proposta de trabalho que vá além

do famoso “tem acordo?”, isso porque nem sempre os indivíduos em conflito conterão propostas

prontas de acordo que agradem e não a tendo, a negativa de resposta apenas aumenta o clima de

animosidade no início da audiência. 

Essa  apresentação precisa  ser  feita  de  forma humilde,  reconhecendo-se

que por trás de posturas de resistência podem haver interesses de “vencer a demanda,” de tratar

as questões de modo objetivo e de não insistir em casos nos quais os sujeitos estejam indispostos

a entrar em um consenso.

Percebe-se  que  restringir  a  atuação  do  conciliador  e  do  mediador  a

perguntar se “há acordo” não é uma escolha adequada com as etapas a serem descritas a seguir,

mas essa opção é calcada em interesses legítimos, de modo que, ao conversar com mediadores
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com  o  perfil  mencionado,  os  mediadores  do  Ministério  Público  devem  reconhecer  essa

legitimidade  e  demonstrar  que  tais  interesses  podem  ser  atendidos  pelo  procedimento  aqui

adotado, havendo ainda a ampliação das chances de harmonizar as relações afetadas pelo conflito

e aumentar a satisfação dos cidadãos.

O segundo ponto será a assunção da premissa de que o outro mediador

está comprometido em oferecer o melhor trabalho possível para os participantes. Esse trabalho

depende da explicação dos objetivos da mediação, da relevância dela como oportunidade para as

pessoas  construírem  uma  solução  mutuamente  benéfica,  da  explicação  das  etapas  do

procedimento,  e  da  explicação  quanto  a  importância  do  papel  do  advogado.  Tudo  isso

considerando especialmente a possibilidade de perpetuação do relacionamento dos conflitantes.

Assim, os mediadores garantem que, mesmo sem acordo, os participantes

entendam com maior profundidade a importância da autocomposição e sintam-se bem por terem

sua autonomia e sua necessidade de apreciação reconhecida.

A ideia que pode ser passada, tão ou mais importante que o acordo, que

não depende dos mediadores, é que os participantes saiam da audiência mais satisfeitos do que

entraram, “mais esclarecidos”, “mais satisfeitos com o tratamento recebido pelas instituições” e

“mais pensativos acerca da serventia de uma postura adversarial”.

Dessa maneira, fica claro ao outro mediador que ele tem suas necessidades

reconhecidas pelo mediador do Ministério Público e que, além de disso, elas podem ser atendidas

por meio da realização de uma abordagem ainda mais profunda para os casos, com apenas um

pouco de dispêndio adicional de tempo. A tendência, nestes termos, é que o mediador que adota

tal postura disponha-se a dar uma chance para a condução de uma mediação mais.

Argumentos contrários como: “essa não é a política da instituição”, “nunca

fiz dessa forma”, “perderemos tempo para nada”, poderão surgir e podem ser desconstruídos de

forma respeitosa e cooperativa através de perguntas como: 

“Entendo  que  a  prática  mais  comum  seja  a  que  você  apontou  e  acho
louvável a sua preocupação em respeitar o costume (acolhe a necessidade
do  outro  mediador  e  demonstra  apreciação),  mas  não  concorda  que  a
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política da instituição envolve também promover a paz entre as pessoas e
que,  se  dermos  um  pouco  mais  de  atenção  à  autocomposição  como
oportunidade de construir essa paz, estaremos fazendo um trabalho ainda
mais  significativo?” (apelo para o comprometimento do outro mediador
com  o  serviço  e  com  as  pessoas  com  a  introdução  amigável  de  um
contraponto);

“Entendo  que  talvez  isso  fuja  do  que  estamos  acostumados  e  acho
importante você ter querer ter certeza de que dominamos o procedimento
antes de aplicá-lo (acolhe a necessidade do outro mediador e demonstra
apreciação),  mas  se  conversarmos  sobre  isso,  inclusive  com  os
participantes, dizendo que estamos tentando uma nova forma de gerenciar
as audiências para aumentar a satisfação deles, penso que entenderão a
importância da tentativa e jogarão o jogo com a gente, o que acha?” (apelo
para  o  comprometimento  do  outro  mediador  com  o  serviço  e  com  as
pessoas com a introdução amigável de um contraponto);

“Entendo  sua  preocupação  com  a  objetividade,  realmente  temos  que
respeitar  o  tempo  das  pessoas  e  temos  uma  longa  pauta,  mas  se
explicarmos as coisas com a mesma objetividade e buscarmos objetivar as
pautas  com  os  próprios  participantes  (acolhe  a  necessidade  do  outro
mediador e demonstra apreciação), penso que economizaremos um bom
tempo  do  sistema  de  justiça.  Caso  eles  consigam  entender  melhor  o
conflito  e  se  disporem  a  cooperar  para  construir  a  solução  duranta  a
audiência, isso pode aumentar as chances do conflito ser solucionado, se
não, pelo menos todos se sentirão bem tratados e esclarecidos. Talvez o
tempo gasto a mais tenha valido a pena para que eles possam entender a
importância  da  mediação”  (apelo  para  o  comprometimento  do  outro
mediador com o serviço e com as pessoas com a introdução amigável de
um contraponto).

Esse tipo de fala colaborativa, que acolhe e que redireciona a reflexão para

a  pessoa,  como  agente  capaz  de  contribuir  com  a  solução,  respeita  os  interesses  básicos  de

receber apreciação e de ter a autonomia reconhecida. Assim, o outro mediador se percebe como

essencial para o aprimoramento dos serviços, como de fato é, e tenderá, ao menos por respeito  a

deferência com que foi tratado, a dar uma chance ao novo, ou mesmo a aprofundar ainda mais as

discussões colaborando para que o procedimento adotado seja ainda mais refinado tecnicamente.
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Para  além  disso,  os  mediadores  precisam  estar  integrados  a  fim  de

realizarem  um  bom  trabalho,  não  adotarem  posturas  competitivas  entre  si,  e  não  se

desautorizarem em frente às pessoas, pois isso espelha uma conduta avessa à cooperação.

Esse  tipo de postura  competitiva torna a  atuação autocompositiva uma

hipocrisia, pois se o mediador deve contribuir para criar canais de comunicação entre os sujeitos,

ele precisa atestar que essa possibilidade existe. Essa demonstração ocorre pela relação que a

dupla de mediadores desenvolve entre si, e pelo relacionamento dialógico, horizontal e respeitoso

que a dupla desenvolve com os participantes. 

Essa  construção  de  relacionamento  entre  a  dupla,  portanto,  deve  ser

baseada  na  escuta,  na  compreensão,  pois  há  sempre  a  possibilidade  de  somar.  As  referidas

considerações foram realizadas especificamente para os casos em que o outro mediador apenas se

dê por satisfeito com a prática de averiguar se as partes têm propostas prévias de acordo e não

investe na criação de canais de comunicação. Por isso é tão importante discutir o procedimento

adotado com a sua dupla, para que a atuação conjunta esteja afinada, não se trata de preservar ou

impor o modelo de procedimento a ser descrito, mas de tornar coerente o papel do mediador com

a sua atuação. Caso o outro mediador apresente um procedimento ou ideias que favoreçam ou

ampliem essa coerência com outras técnicas, é importante que o mediador do Ministério Público

teste-as na prática e as aprenda com sua dupla.

Sobre  o  tema,  recomenda-se  a  consulta  aos  seguintes  trechos  da

bibliografia elencada abaixo: 

ROSENBERG,  Marshall  B..  Comunicação  não-violenta:  técnicas  para
aprimorar  relacionamentos  pessoais  e  profissionais.  São  Paulo:  Ágora,
2006, p. 37-48, 133-158. Disponível em: http://www.icomfloripa.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Comunicac%CC%A7a%CC%83o-Na%CC%83o-
Violenta.pdf 

ALMEIDA, Tânia.  Caixa de Ferramentas em Mediação: Aportes práticos e
teóricos. 2 ed. São Paulo: Dash Editora, 2016, 156-161.
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2. COMPREENDENDO E CONDUZINDO AS ETAPAS DA MEDIAÇÃO

Cada uma das  etapas procedimentais  elencadas a  seguir  é  desenvolvida

para prevenir  rupturas  dos  canais  de comunicação e riscos  de re-vitimização em casos  penais

vinculados ao juizado especial.

A fala de abertura do mediador é fundamental para situar os participantes,

mesmo aqueles  que  já  tenham participado de  sessões  autocompositivas,  como os  advogados

eventualmente presentes. Por isso, ainda que os advogados tentem “cortar” o mediador, este, com

educação, ressaltará a importância da explicação, para que fique claro aos envolvidos no conflito

qual é a função desse momento e que prestar essas informações é uma obrigação do mediador.

Cada um dos mediadores da dupla ficará responsável por uma etapa, de

modo a fornecer uma dupla referência aos mediados e organizar os momentos de intervenção. 

Ao terminar a exposição, o mediador que está falando perguntará ao outro

se ele tem algo para complementar e isso será a  deixa para o prosseguimento rumo à etapa

seguinte. 

Ao todo, a fala de abertura costuma durar de cinco até oito minutos e ela

compreende do ponto “2.1.1” ao “2.1.6” que serão elencados a seguir.

O ideal é que o mediador do Ministério Público e sua dupla realizem uma

pré-autocomposição com cada um dos envolvidos no conflito. Esse encontro individual serva para

o mediador se inteirar mais sobre o caso, construir peguntas que poderão ser feitas durante a

autocomposição,  clarificar  a  forma,  pelucidades  e  princípios  reitores  do  procedimento  a  ser

adotado, as possíveis consequências dos desfechos da mediação e assim munir os convidados de

informações precisas para que eles se manifestem desde já o seu interesse pela mediação.

A pré-autocomposição é mais detalhada no documento “Orientações para

a organização de iniciativa autocompositiva” (fls. 18/19) que pode ser consultado na página do

NUPIA  (http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3306 ).  Aqui  o

enfoque  será  para  os  casos  em  que,  em  virtude  da  demanda,  ou  do  modelo  utilizado  (como

audiências em Cejusc’s e Juizados), não há realização desse encontro prévio. 
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É importante ressaltar  também que a mediação ora abordada,  por mais

que seja aplicável aos casos de juizados especiais criminais, não é a mediação vítima-ofensor, pois

esta  pressupõe  que  os  acusados  reconheçam  sua  autoria  previamente  a  autocomposição  e

estejam dispostos a pelo menos compensar o dano causado às vítimas antes da mediação. Trata-se

de um estilo de mediação com uma delimitação prévia de papéis, em que o autor da ofensa já se

reconhece como polo devedor e a vítima como polo credor com a incumbência de responsabilizar

a outra parte. Nas audiências dos juizados, que não pressupõem a confissão, não se pode trabalhar

com os papéis e pressupostos da mediação vítima-ofensor, o que justifica, portanto, o formato

descrito a seguir.

2.1 Desenvolvimento do rapport e precauções iniciais

Antes de iniciar uma autocomposição, é prudente criar um ambiente mais

descontraído  e  um  rapport (relacionamento/relação)  de  tranquilidade  entre  mediador  e  os

participantes.

Para muitas pessoas que não participaram de mediações, imagina-se um

ambiente formal, com indivíduos que falam difícil e representam figuras de autoridade. É tarefa do

mediador  desconstruir  esses  preconceitos  para  promover  sensações  de  bem-estar  e  de

acolhimento.

Perguntas e colocações simples como “como você está hoje?”, “foi muito

difícil de achar o local?”, “como estava o trânsito para chegar aqui?”, “hoje está um dia lindo, dá

até  gosto de olhar pela janela”,  “e então,  a  semana está boa?”,  são intervenções tópicas  que

contribuem para “quebrar o gelo” e o clima formal eventualmente pressuposto.

Esse  momento  também  é  importante  para  o  mediador  verificar

superficialmente  qual  o  estado  emocional  dos  participantes,  se  estão  acanhados  e,

principalmente, se estão em condições de participar da autocomposição. 

Se o mediador perceber que algum dos participantes está sob o efeito de

entorpecentes, muito doente, ou mesmo drasticamente abalado, deve-se solicitar uma reunião
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privada com este participante, perguntar como ele está se sentindo, e então aprofundar o rapport

para então concluir pela suspensão da audiência e seu possível, se for o caso, reagendamento.

Perguntas  como “como o Sr.  está se sentido?”,  “nós  vamos permanecer

sentados  por  um  bom  tempo  e  é  importante  que  todos  falem  e  se  escutem  durante  o

procedimento, o Sr. acha que está em condições para fazer isso hoje ou podemos reagendar a

audiência para outro dia?”, ajudam a respaldar a decisão do mediador para suspender a mediação

com menor resistência do participante. 

Caso o participante insista,  mesmo que o mediador  verifique a falta  de

condições para proceder com o diálogo, posto que isso colocaria a segurança das partes em risco e

vicia qualquer consentimento, é possível adotar a seguinte abordagem:

Mediador: “Sr., eu lamento que não concordemos sobre não ser possível
continuar a mediação hoje, mas é meu dever como mediador zelar pela
autonomia e bem-estar das pessoas e tenho medo que, se prosseguirmos
com  a  audiência,  o  Sr.  não  consiga  se  sinta  confortável  ou  mesmo
compreenda a outra parte, o que poderá deixá-lo angustiado. Eu preciso de
segurança  para  conduzir  bem  a  mediação  e  no  momento,  pelas
circunstâncias,  atender  a  essa  necessidade  depende  do
reagendamento/suspensão da audiência. Sei que o Sr. perdeu seu tempo
para vir até aqui, e lamento por isso, mas, pela minha experiência, o Sr. se
sentiria mais frustrado se insistir em participar da autocomposição hoje, do
que se retornar outro dia, mais calmo, no qual teremos maiores chances de
realizar uma boa mediação”. 

Caso  o  participante  forneça  abertura  ou  reconheça  que  não  está  em

condições para prosseguir, o mediador pode encaminhá-lo a algum serviço social de apoio, ou para

eventual equipe multidisciplinar que esteja à disposição.

Prosseguir com uma audiência quando algum dos participantes não está

em  condições  de  se  expressar  ou  de  compreender  o  outro  não  é  uma  opção,  pois  além  de

desrespeitar  a  autonomia  do  sujeito,  compromete  a  validade  do  consenso  que  venha  a  ser

atingido.
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De todo modo, estando os participantes em condições de dialogar e tendo

o  rapport  inicial  sido  devidamente  desenvolvido,  o  medidor  pode  pedir  os  documentos  dos

participantes  para  tirar  cópias  e  então  iniciar  a  declaração  de  abertura  com  as  explicações

referentes ao funcionamento da mediação.

2.2. Declaração de abertura

2.2.1 Apresentação dos facilitadores e dos participantes 

Quando todos  estiverem presentes,  os  mediadores  os  agradecerão pela

presença. Ato contínuo, eles se apresentarão, perguntarão como cada um gostaria de ser chamado

e explicarão seu papel. 

A principal função do mediador, como já abordado, é oferecer um espaço

seguro  e  democrático  de  diálogo  entre  as  pessoas,  possibilitando  que  elas  criem  canais  de

comunicação baseados no respeito e na compreensão mútua. O mediador não é um juiz, pois não

tem poder para decidir o caso, e também não é um conselheiro e essas duas questões precisam

ficar claras. 

Trata-se  de  um  agente  imparcial  que  buscará  fornecer  condições

adequadas  para  que  cada  um  se  expresse  e  possa  construir  com  o  outro  uma  resposta  que

satisfaça as necessidades de ambos em relação ao conflito e ao seu relacionamento.

O mediador atua para facilitar reflexões e o diálogo, pois é evidente que

pessoas que viveram um conflito estão magoadas umas com as outras e isso dificulta um trabalho

cooperativo. Para tanto, o mediador, também chamado de facilitador é capacitado em técnicas

para  auxiliar  os  participantes  a  compreender  e  acessar,  com  maior  facilidade,  os  próprios

sentimentos, necessidades e expectativa, bem como enxergar isso no outro. 

Dessa  forma,  todos  podem  se  conectar  e  buscar  dialogar  para  tentar

construir a solução para o conflito. Portanto, como primeiro passo, o enfoque da discussão não
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serão os pontos que os participantes desgostam um no outro, mas sim os problemas que se pode

trabalhar e as necessidades que se busca satisfazer. 

O mediador então verificará se alguém possui alguma pergunta em relação

ao seu papel, sanará dúvidas neste sentido e então o outro mediador prosseguirá com a próxima

etapa.

2.2.2 Explicação da importância, objetivos e princípios da mediação 

Explica-se que a mediação é regida pela  informalidade e representa uma

oportunidade para  que as  pessoas  envolvidas  no conflito  tenham autonomia  para  construir  e

decidir conjuntamente qual a melhor resposta a ele. 

A ideia é que os participantes saiam da mediação com mais respostas e

com  uma  melhor  compreensão  do  conflito  do  que  quando  entraram.  O  acordo  é  uma

consequência da disposição em ouvir, se expressar com respeito e compreender o outro, pois nada

adianta um acordo que não amplie a satisfação dos envolvidos e que não atenda as necessidades

de todos. 

Trata-se  de  um  procedimento  para  empoderar  os  participantes,  que

possuem todo o poder decisório, para que resolvam os próprios problemas de modo pacífico e

encontrem uma maneira de reparar o mal causado pelo conflito.

No processo judicial,  além de eventual  decisão demandar mais  tempo

para ser proferida, os participantes não detém nenhum controle sobre os resultados do caso,

pois a decisão está nas mãos de um terceiro, juiz,  que possui um contato bem limitado com os

participantes. Assim,  a mediação resgata a dimensão humana do conflito, para que as pessoas

possam  discutir  não  apenas  direitos,  mas  os  sentimentos,  necessidades  e  expectativas  que

possuem em relação à situação. Tem-se um potencial muito maior de gerar satisfação do que no

processo, que opera na lógica “ganha-perde”, enquanto a mediação tem como função consolidar

respostas que propiciem ganhos mútuos (solução “ganha-ganha”).

Nesse diapasão, Os principais princípios que regem a mediação são: 
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(i)  voluntariedade: significa  que  ninguém  é  obrigado  a  permanecer  na

audiência e que os participantes podem, a qualquer momento, abandonar a sessão de mediação

após assinarem o termo de ausência de consenso; 

(ii)  confidencialidade:  todas  as  informações  tratadas  na  audiência  são

confidenciais, tanto que os mediadores não poderão servir de testemunhas em qualquer processo

envolvendo as questões abordadas. Além disso, nenhuma prova poderá ser produzida durante a

audiência; 

(iii) horizontalidade: todos serão tratados com o mesmo respeito e atenção

pelos mediadores, gozando das mesmas oportunidades e tempo de fala. Na mediação não existem

hierarquias e independentemente de quem a pessoa é, todos são vistos como iguais,  ou seja:

pessoas com sentimentos, necessidades e expectativas que estão reunidas com o fito de buscar

construir a melhor resposta possível ao conflito;

(iv)  respeito: trata-se  de  um  respeito  próprio  e  para  com  o  outro.  O

respeito  com o  tempo que  os  participantes  dispenderam para  estarem  na  audiência,  com as

necessidades que vieram atender e com respostas que vieram buscar. Da mesma forma, trata-se

de um respeito com o próximo, porque antes dele ser a pessoa com a qual se tem um conflito, é

uma pessoa com sentimentos e necessidades assim como o outro conflitante. Por isso, para que a

audiência não sirva apenas para gerar mais sentimentos ruins e sim para construir, é fundamental

que as opiniões e perspectivas sejam colocadas com respeito. Isso implica em considerar o outro

como consideramos a nós mesmo, caso contrário, a tendência é que o diálogo não flua.

(v)  enfoque  prospectivo: trata-se  do  enfoque  rumo  ao  futuro,  às

possibilidades  de  construção.  Isso  não  significa  que  a  mediação  ignora  o  que  houve,  ou  as

características do conflito. É necessário falar sobre o conflito para que seja possível compreender

melhor as consequências deste para a vida do outro. Entretanto, o foco da mediação é olhar para o

futuro que se quer construir partindo dos compromissos assumidos no presente, o que não poderá

ser feito se os participantes usarem este espaço apenas para remoer o passado. As remissões ao

passado devem promover a compreensão do presente e das opções para o futuro, não para culpar,
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julgar ou humilhar. Portanto, o mediador deve convidar as partes a pensar prioritariamente no que

pode ser feito e construído e não apenas no que já foi destruído.

2.2.3 Expectativas do mediador em relação ao comportamento das partes

Considerando os princípios mencionados, um procedimento de mediação

depende que os participantes adotem algumas posturas específicas as quais serão esperadas deles

pelos mediadores e pelas outras partes. Dentre essas posturas, pode-se citar:

(i) a disposição para trabalhar em conjunto com o outro rumo à construção

de uma resposta adequada ao caso, o que depende não só de falar, mas também de escutar com

atenção;

(ii)  a  disposição  para  escutar  o  outro  sem  interrompê-lo e  buscar

compreendê-lo independentemente de concordar com o que foi dito; 

(iii)  a  disposição  para  explicar,  respeitosamente,  as  suas  preocupações,

sentimentos, necessidades e expectativas;

(iv) a disposição para revelar informações relevantes para a construção de

respostas adequadas ao conflito.

Havendo  interesse  em  participar  da  mediação,  poderá  ser  ofertado  a

possibilidade, se as partes estão muito tensas para relatar sua versão em frente da outra, dos

relatos inicialmente apresentados serem feitos em reuniões privadas com os mediadores. 

Assim, cada participante se reunirá por cinco minutos com os mediadores

podendo  expor  com maior  espontaneidade  o  que  pensa  sobre  a  situação.  Dessa  maneira,  os

mediadores organizarão perguntas que poderão ser feitas durante as interações em conjunto. 

Caso os participantes queiram iniciar seus relatos sem a necessidade de

uma reunião privada prévia, prossegue-se com os relatos em conjunto sem prejuízo da realização

do pedido de reuniões privativas durante a mediação. 
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Dentre os motivos para a realização da reunião privada pode-se apontar: a

necessidade de se acalmar os ânimos, organizar  melhor as ideias,  refletir sobre o que foi  dito

durante a mediação, etc. 

Se  uma  parte  ou  o  mediador  pedir  uma  reunião  privada,  será  dada  a

oportunidade a todos de participar de uma reunião.

2.2.4 Explicação da importância da participação dos advogados

Para  incluir  os  advogados  no  sistema  autocompositivo  e  buscar  neles

“aliados” na consolidação de uma postura cooperativa, é fundamental tratá-los com deferência e

ressaltar o papel que se espera deles durante a autocomposição. Nessa senda, deve-se ressaltar a

relevância do advogado e agradecer sua presença na audiência, pois são aliados poderosos.

A  mediação torna-se  mais  fácil  de  ser  conduzida  com a  assistência  dos

advogados, pois eles fornecem segurança tanto para seus clientes quanto para os mediadores. Os

advogados  podem contribuir  com a  redação do  termo de  acordo,  clarificar  questões  jurídicas

controvertidas que e incentivar as partes a cooperarem entre si. 

Assim, ressalta-se que o maior interesse do advogado é a satisfação do

cliente, e que essa satisfação envolve evitar transtornos com um processo e tempo perdido, são

questões  que  podem  ser  pontuadas  pelo  mediador  no  intuito  de  clarificar  ao  advogado  a

importância da mediação para o seu trabalho.

Fundamental,  portanto,  que  os  advogados  confiem  nos  potenciais

benefícios  da  mediação  e  nos  mediadores,  caso  contrário,  provavelmente  seus  clientes  não

confiarão.
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2.2.5 Confirmação da disposição para participar da mediação

Após o cumprimento das etapas já elencadas, o mediador perguntará se os

participantes, cientes dos princípios e da postura que se espera delas, estão dispostas a participar

da autocomposição. Em caso positivo, expõe-se as etapas da mediação de modo detalhado.

2.3 Resumo das etapas

Terminada  a  declaração  de  abertura,  o  mediador  explicará  que  o

procedimento será dividido nas seguintes partes:

(i) exposição das versões das partes sobre o que houve e as consequências
do conflito para a sua vida; 

(ii)  identificação,  a  partir do conteúdo das  exposições,  dos  sentimentos,
necessidades e expectativas dos envolvidos; 

(iii) identificação dos problemas a serem superados;

(iv) esclarecimentos necessários;

(v)  construção  coletiva  das  possíveis  respostas  com  base  nas  opções
identificadas ao problema;

(vi) redação de termo de acordo se o consenso for atingido.

Ressalta-se que cada um terá as mesmas oportunidades de fala que o outro

e que os trabalhos prosseguirão conforme os princípios supracitados. O mediador poderá entregar

uma folha de papel e caneta para cada participante e advogado, a fim de que eles escrevam e

organizem suas ideias.

Findada essa exposição, o mediador poderá conferir com os participantes

se eles têm alguma dúvida e/ou interesse em prosseguir com a mediação.

Ato  contínuo,  pergunta-se  se  os  participantes  preferem  iniciar  sua

exposição em uma reunião privada, apontando-se que após a reunião com ambos os envolvidos,
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os  mediadores  resumirão  o  que  foi  dito  para  todos,  focando  nos  interesses,  sentimentos  e

necessidades que identificaram em relação à fala de cada um. Caso ambos prefiram fazer suas

exposições na presença do outro, as reuniões privadas poderão ou não ser realizadas durante a

mediação. Em razão da primeira opção, passasse a descrevê-las agora.

2.4 Reuniões privadas

Caso algum dos participantes opte por iniciar a mediação com uma reunião

privada,  estas  funcionarão como uma espécie  de pré-autocomposição.  Durante  a  mediação,  a

primeira reunião priva é realizada com quem a solicitou, se ela for solicitada logo no início, por

consenso  de  ambos,  dá-se  primazia  a  quem  inciou  o  processo  ou  procedimento  ao  qual  a

mediação está vinculada.

Todo o conteúdo discutido na reunião privada é confidencial, a menos que

o participante autorize o mediador a expô-lo. No caso da reunião privada ser realizado para que os

participantes realizarem os relatos iniciais, deve-se deixar claro que a leitura básica da situação

será  feita  quando  todos  se  reunirem  a  fim  de  que  seja  possível  proferir  um  resumo  dos

sentimentos e necessidades envolvidos no conflito.

É importante que haja um local confortável para as partes que não estão

participando da sessão privada aguardarem a sua vez, conforme já recomendado no tópico relativo

à organização do ambiente. 

Ao  iniciar  a  reunião  privada,  os  mediadores  pedirão  que  o  participante

conte o que aconteceu e poderá escrever em uma folha de papel os sentimentos, necessidades,

expectativas e interesses que identificou. Caso escreva, o medidor deixará claro que as anotações

servem somente para que ele  organize  suas  ideias  e que serão descartadas  após  a  mediação

independentemente do seu desfecho. 

Durante a sessão privada, após o relato do participante, o mediador poderá

formular  perguntas  para  esclarecer  pontos  abordados  na  exposição  inicial  do  indivíduo,  e

perguntas que remetam à identidade comum ou às experiências positivas que os conflitantes já
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tenham  partilhado  no  passado,  caso  exista  um  relacionamento  anterior  ao  conflito.  Essas

perguntas  e  as  informações  colhidas  nas  reuniões  privadas  contribuirão  para  a  formulação

adequada de questionamentos a serem expostos durante a mediação em conjunto.

Na própria reunião privada poderão surgir propostas de acordo as quais

auxiliarão os mediadores durante a fase de geração de opções. Caso o participante não exponha

possíveis soluções, o mediador pode perguntar a ele quais seriam as opções que considera ideais

para responder ao conflito, ou mesmo “qual a solução ideal que atenderia as suas necessidades

principais”.

Após a reunião com ambos os polos, prossegue-se com o resumo das falas.

2.5 Resumo das falas

Ouvidos os participantes, o mediador resumirá a fala de cada na presença

de ambos para que eles verifiquem se foram devidamente compreendidos. Durante o resumo, o

mediador responsável por fazê-lo utilizará a técnica da reflexão de sentimentos, necessidades e

expectativas, expondo, a partir dos pontos que resumiu, a sua leitura em relação ao que a pessoa

estaria  sentindo,  qual  seria  a  necessidade  que  gera  esse  sentimento  e  qual  seria  a  possível

expectativa (o que ela gostaria que fosse feito para que sua necessidade seja atendida) dela em

relação à mediação e a uma resposta satisfatória.

Relembra-se que o mediador deve validar sentimentos e não aconselhar os

participantes,  ou  minimizar  a  situação,  pois  ele  não  está  ali  para  julgar,  e  sim  facilitar  a

comunicação.

Após resumir a fala, o mediador conferirá com o participante cuja narrativa

resumiu,  se  há  algo  no  resumo  que  não  foi  considerado  ou  algum  ponto  que  merece

esclarecimento. 

O  resumo  é  um  refraseamento das  narrativas,  tendo  como  enfoque

delimitar de modo claro os sentimentos, necessidades, expectativas e interesses reais que podem

ser extraídos das manifestações dos sujeitos.
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Havendo a confirmação de ambas as partes quanto ao resumo, prossegue-

se para a próxima etapa.

Ex. de resumo: 

João: “Não aguento mais o barulho e a desconsideração com a vizinhança
da Roberta. Já até dei para ela um fone de ouvido no aniversário dela para
ver se ela se toca! Ela está fazendo isso de propósito!”. 

Mediador com técnica (validando os sentimentos): “Do que ouvi me parece
que você está irritado com a Roberta porque gostaria de ter um ambiente
agradável  na  vizinhança  e  ainda  não  conseguiu  fazer  essa  mensagem
chegar até ela de forma que ela a compreenda e perceba em você um
vizinho zeloso”. 

Mediador sem técnica (invalidando os sentimentos): “Rapaz, não se deixe
aborrecer  com essas  coisas.  Isso  faz  parte da vida em vizinhança e  me
parece que você não está pensando em se mudar, não é verdade? Então
acho que não vale a pena se aborrecer – concorda?” 2

2.6 Realização de perguntas e esclarecimentos de controvérsias e interesses

A  partir  das  informações  que  identificou,  o  mediador  poderá  fazer

perguntas  para  compreender  melhor  a  situação,  devendo  perguntar  somente  quando  for

necessário e de modo cauteloso, para evitar a percepção de que está sendo parcial. As perguntas

se prestam a elucidar as controvérsias e os interesses em questão, identificando-se também os

recursos disponíveis aos participantes para lidar com a situação.

Interesses correspondem a algo que o indivíduo deseja obter e eles podem

ter respaldo jurídico ou não. Independentemente deste respaldo, se o interesse não contrariar o

ordenamento  jurídico,  for  passível  de  atendimento  pela  outra  parte,  representar  algo  que

aprimore  os  relacionamentos  e  contribua para  a  construção de  uma resposta  ao  conflito,  ele

merece a devida atenção e deve ser debatido.

2 Retirado de: BRASIL. Manual de Mediação Judicial. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, p. 183. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf.
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A  identificação  de  interesses  passa  pela  análise  do  discurso  dos

participantes e pela distinção entre o que é um interesse aparente, ou posição (meio que a parte

vislumbra para atingir o interesse real), e o interesse real propriamente dito, que corresponde

efetivamente ao que a pessoa deseja. Por exemplo:

Maria: “Eu não aguento mais esse som alto toda noite! Eu quero que ele
pague pelo  que  fez!  Quero  que ele  aprenda que isso  não se faz  e  que
perturba todo mundo! Eu não consigo dormir!”

Neste caso, um olhar atento ao discurso da participante permite identificar

que o seu interesse aparente é receber uma indenização pelo que houve, ou seja, esta é a sua

posição. A necessidade manifestada, no entanto, é a de respeito e de tranquilidade, o que passa

depende da compreensão do outro sujeito de que a sua postura é vista como desrespeitosa à

Maria e que está dificultando o sono desta.  O interesse real  de Maria,  portanto,  é  que a sua

angústia seja compreendida e que o sujeito escute música em um volume que não atrapalhe seu

sono.

Identificados os interesses reais fica mais fácil  cogitar outras soluções ao

problema que as posições manifestadas pelos participantes. Por exemplo, se o outro participante

responder:

João: “A música nem é tão alta, ela fica reclamando sem motivo! Só quer
incomodar! Eu tenho direito de ouvir a música, faço isso na minha casa!”

Ora,  a posição de João faz parecer que a única opção viável  para ele é

continuar ouvindo a música na altura que já escuta. Uma análise do discurso, todavia, permite

verificar que o interesse real é ele sentir que sua autonomia está sendo respeitada e que pode

escutar música quando quiser. 

Percebe-se então que, apesar das posições não se mostrarem conciliáveis,

os interesses reais o são, basta que a música seja escutada em um tom mais baixo e que não

perturbe o  sono alheio.  Dessa  forma,  o  mediador  pode apontar  as  necessidades em jogo,  os

Rua Marechal Hermes, 751 – 5º andar, Gabinete 78, Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

25/31



interesses reais e pontuar os pontos controvertidos, verificando se, em prol dos benefícios de um

bom relacionamento de vizinhança, os participantes podem encontrar opções que atendam aos

seus interesses mutuamente. Por exemplo:

Mediador: “Pelo que entendi,  a  Sra.  Maria está angustiada (reflexão de
sentimento)  pois  não  está  conseguindo  ter  um  sono  de  qualidade  por
entender que o Sr. João está escutando música alta. Portanto, a Sra. Maria
gostaria que o Sr. João compreendesse que ela precisa de um bom sono
para se sentir bem no dia seguinte e que ele bastaria ele reduzir a altura do
som para que tenha essa necessidade atendida (refletir necessidade). O Sr.
João,  por  sua  vez,  sente  raiva  por  entender  que  sua  necessidade  de
autonomia não está sendo respeitada (reflexão de sentimento). Assim, o Sr.
João  deseja  sentir-se  livre  para  escutar  música  em  sua  casa,  pois  essa
sensação  de  autonomia  é  importante  para  o  seu  bem-estar  (refletir
necessidade).  Parece  então  que  os  interesses  de  vocês  não  são
contrapostos,  eles  podem  ser  conciliados  (viabilidade  de  se  trabalhar  o
conflito)… Os pontos controvertidos, me parece, seriam a necessidade de
cada um de vocês da compreensão do outro e a questão da altura do som
(validar ambas as necessidades). Não quer dizer que a Sra. Maria deseja
que o Sr. João não escute música, nem que o Sr. João queira atrapalhar o
sono  da  Sra.  Maria  (desconstrução  de  estereótipos  e  de    leitura   de  
posições). A questão, me parece, é a altura do som e se poderemos reduzir
essa altura para que o Sr. João desfrute da música e, ao mesmo tempo, a
Sra. Maria consiga dormir bem (separar as pessoas do problema e elencar
o  ponto  controvertido)  Consegui  entender  bem?  (verificar  se  os
participantes  consentem)  A  partir  disso,  como  podemos  organizar  uma
solução que respeite aos dois lados?”

Ora,  o  mediador  nada  mais  fez  do  que  clarificar  a  comunicação  dos

sentimentos  e  necessidades  das  pessoas  para  que  elas  possam  se  compreender  melhor  e  se

colocar uma no lugar da outra.

A tendência de uma leitura como a supracitada é que ambos os envolvidos

entendam que a polarização da situação entrava a comunicação e dificulta a harmonização de

perspectivas.  Nessa  senda o  mediador,  através  da sua fala,  incentivará a cooperação entre  os

participantes dando-lhes a possibilidade de vislumbrar o outro como outra pessoa interessada na

solução e não como um adversário.
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Identificados os interesses reais e os pontos controvertidos e estabelecido

o consenso em relação a eles, prossegue-se para a fase de geração de opções que promovam

ganhos mútuos.

2.7 Geração de opções e testes de exequibilidade das propostas

A geração de opções pode ocorrer através de uma postura avaliativa ou

facilitadora do mediador.

Considerando  que  a  postura  avaliativa  remete  ao  fato  do  mediador

fornecer conselhos e sugerir opções, o seu uso, além de mitigar a autonomia dos participantes,

pode  também  mitigar  a  sensação  de  imparcialidade  deles  em  relação  ao  mediador  e  de

responsabilidade em relação à opção acatada.

Portanto,  o  fornecimento  de  possíveis  respostas  ao  caso  deve  apenas

ocorrer se todos os participantes solicitarem essa postura do mediador e se este, além de já ser

experiente  em  autocomposição,  sentir  que  compreendeu  o  bastante  do  conflito  e  das

necessidades das partes para propor algo mutuamente benéfico e exequível. A avaliação é uma

ferramenta  que  deve  ser  usada  como  último  recurso  e  somente  mediante  requisição  dos

participantes.

Sobre  a  postura  facilitadora,  ela  é  focada  na  criação  de  canais  de

comunicação e no oferecimento de oportunidades para reflexão. Assim, para fins oportunizar aos

participantes a geração de opções de soluções, as principais ferramentas a serem utilizadas são as

perguntas,  e  essas  perguntas  serão  estruturadas  a  partir  das  informações  colhidas  pelos

mediadores.

Dessa forma, é interessante que o mediador seja bem objetivo, pontuando

as questões controversas às partes e ressaltando que em razão das emoções envolvidas podem

surgir retrocessos e pontos que mereçam mais atenção do que outros. Apesar desses momentos, é

imperioso deixar  claro que o foco na postura cooperativa possibilita o melhor aproveitamento

desses momentos e é este aproveitamento que viabiliza a construção de soluções.
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Neste sentido, é fundamental apontar que posturas agressivas, ironias, e

afins são prejudiciais ao bom andamento da mediação e que serão desincentivadas pelo mediador,

o qual evidenciará o seu uso, com educação, tensionando a funcionalidade dessa postura para um

diálogo produtivo. Por exemplo: 

João: “Tudo que ele está falando é mentira, ele só mente, não tem como
conversar com gente assim”!

Mediador: “Sr. João, pelo que entendi o Sr. está se sentindo aborrecido pois
precisa  que  o  Sr.  Bruno  esteja  afinado  com o  Sr.  quando  relatar  a  sua
percepção  dos  fatos.  Entendi  bem?  Como  dissemos  no  começo  da
exposição, cada um tem um ponto de vista, e se buscarmos apenas negar o
ponto  de  vista  do  outro  sem  tentar  compreendê-lo,  não  teremos  uma
mediação. Então, considerando que Sr. parece querer afinar as coisas, o
que  é  muito  positivo,  por  que  em  vez  de  focar  nas  diferenças  de
perspectiva, não começamos a trabalhar com nossos pontos em comum,
como o interesse em resolver esse conflito”?

Dessa maneira,  além de desincentivar posturas polarizantes, o mediador

deve incentivar comportamentos proativos, colaborativas e que considerem o outro (técnica do

afago),  elogiando  essa  postura  quando  possível  e  evidenciando  seus  benefícios  para  a

autocomposição.

Na  medida  em  que  os  participantes  demonstrem  aquiescência  com  os

termos de uma opção, o mediador poderá pontuar a questão como algo acordado, engessando os

pontos de consenso e permitindo que as discussões avancem, em respeito ao tempo, pois nesta

etapa os participantes provavelmente já estarão cansados.

Sendo  o  apanhado  de  conclusões  coerente  e  tendo  os  participantes

expressado  satisfação  com  seus  termos,  o mediador  testará  a  viabilidade  de  execução  das

propostas  realizadas,  verificando se  há alguma variável  que foi  desconsiderada e  se  todos os

presentes conseguem efetivamente cumprir com as prestações aventadas. Este teste será feito por

meio de perguntas sobre as prestações e compromissos assumidos, pontuando-se elementos de

dificuldade que os participantes expressaram e indagando como eles podem ser superados. Ex:
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Mediador: “Pelo que entendi foi combinado que o Sr. buscará seu filho na
escola às 18h00min de quarta-feira, mas pelo que lembro o Sr. comentou
que trabalha até as 18h30min, como isso pode ser ajustado”?

Mediador:  “Então  o  Sr.  afirmou  que  pagará  essa  quantia  a  título  de
alimentos,  o  Sr.  conseguirá  honrar  esse  compromisso  todo  mês
considerando a salário que recebe”? 

Mais importante do que está no papel, é a segurança de que o acordo será

cumprido, por isso o mediador não pode ter medo de colocar tudo a perder se testar as propostas

de modo isento e verificar a viabilidade de ajustes caso os participantes realmente atestem os

empecilhos antes desconsiderados.

Delimitados os pontos de consenso e atestada a exequibilidade do acordo,

parte-se para a redação do termo de consenso.

2.8 Construção do termo de consenso e possíveis desafios

A redação dos termos do acordo deve ser clara e específica, constando não

apenas  (i) a  descrição precisa da prestação ou compromisso a ser realizado, mas também  (ii)  a

indicação da forma como será o cumprimento, (iii) os prazos que deverão ser respeitados e, sendo

o caso de uma prestação depender de variáveis que fogem ao controle dos participantes,  (iv) a

previsão de prestações alternativas nos mesmos moldes das principais.

O medidor precisa deixar claro que os participantes podem participar na

elaboração da redação dos termos e que os advogados são muito bem-vindos para contribuir com

essa redação.

O termo de acordo deve fornecer segurança aos participantes, trazendo

previsibilidade  ao  que  ocorrerá,  justamente  para  se  contrapor  à  imprevisibilidade  do conflito.

Certificar-se  de  que  todos  estão  seguros  e  satisfeitos  com  o  acordado  é  fundamental  para

aumentar as chances de cumprimento do termo.
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É possível prever no termo a possibilidade de um encontro pós-mediação

voltado a verificar se os participantes efetivamente cumpriram com o acordado, ou se haveria

necessidade  de  alteração  de  alguma  cláusula.  Essa  também  seria  uma  oportunidade  para

compartilhar a experiência vivenciada em relação às atitudes tomadas para se cumprir o acordo

quando este envolver prestações continuadas. 

Outra maneira, mais prática, que substituiria o encontro pós-mediação, é a

apresentação de comprovantes de quitação ao órgão competente pelo participante incumbente da

prestação. 

De qualquer modo, o acordo assinado corresponde a um título executivo

no que tange às prestações legalmente exigíveis. Ainda assim, é comum que o acordo preveja

cláusulas simbólicas de diretrizes de convivência em situações de relacionamentos continuados,

como “o respeito mútuo” e “a cordialidade”,  o que produz efeitos positivos na percepção dos

participantes quanto aos avanços atingidos durante a autocomposição.

Não estando os participantes 100% seguros da viabilidade de manutenção

de um acordo com prestações continuadas por tempo indeterminado, poderá ser previsto prazo de

validade e uma cláusula determinando o retorno dos participantes à mediação para promover

ajustes. É o chamado “acordo provisório”.

Feitas essas considerações, após findar a redação do termo, o mediador

promoverá  a  sua  leitura  antes  de  submetê-lo  aos  participantes,  verificando  a  necessidade  de

alterações. Feito isso, o mediador imprimirá um “termo rascunho” para que se faça nova revisão. 

Estando todos de acordo, colhem-se as assinaturas, entrega-se uma cópia

do documento a cada participante, faz-se um agradecimento a cada um e então a mediação é

encerrada.

Sobre o tema atrelado às etapas da mediação, recomenda-se a consulta à

seguinte bibliografia para aprofundamentos técnicos e consulta a mais exemplos:

 

Rua Marechal Hermes, 751 – 5º andar, Gabinete 78, Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

30/31



BRASIL.  Manual  de  Mediação  Judicial.  Brasília:  Conselho  Nacional  de
Justiça,  2016.  Link:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59
d6e2dddbfec54.pdf 

ALMEIDA, Tânia.  Caixa de Ferramentas em Mediação: Aportes práticos e
teóricos. 2 ed. São Paulo: Dash Editora, 2016.
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