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Texto compilado a partir da redação dada  

pela Emenda nº 01/2013. 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
 

Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no  uso de 

suas atribuições constitucionais e regimentais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça  o 
controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar 
pela observância do art. 37 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de 
Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos 
termos da Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009;  

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, 
implica acesso à ordem jurídica justa;  

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política 
pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, 
que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em 
âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como 
também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em 
especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação; 

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública 
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução 
de litígios;  

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos 
efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada 
disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva 
judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de 
sentenças;  

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a 
sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais; 

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e 
uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de 
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solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como 
para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de 
cada segmento da Justiça;  

CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de 
princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, 
verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria;   

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça na sua 117ª Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 2010, nos autos do 
procedimento do Ato 0006059-82.2010.2.00.0000;  
 

 
RESOLVE: 
 
 

Capítulo I 
Da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

 
 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 
por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação dada pela Emenda nº 
1, de 31.01.13) 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de 
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 
mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. 
Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente 
implantado, esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) 
meses.  

Art. 2º Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa 
qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão 
observados: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

I – centralização das estruturas judiciárias;  

II – adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e 
mediadores;  

III – acompanhamento estatístico específico.  

Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços 
mencionados no art. 1º, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e 
privadas.  
 

 
Capítulo II 

Das Atribuições do Conselho Nacional de Justiça 
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Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa 
com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 
pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede 
constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas 
parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. 

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: (Redação dada 
pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

I – estabelecer diretrizes para implementação da política pública de 
tratamento adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais;  

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à 
capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, para magistrados da 
Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, mediadores, conciliadores e demais 
facilitadores da solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM;  

III – providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação 
e outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas 
promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento;  

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, 
mediadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias;  

V – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das 
instituições públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que 
propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que, 
nas Escolas de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de 
solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento;  

VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, 
Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação 
nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação 
na prevenção dos litígios;  

VII – realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como 
junto às agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas 
autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a instituição de 
banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade;  

VIII – atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a 
estimular a autocomposição. 
 

 
Capítulo III 

Das Atribuições dos Tribunais 
 

Seção I 
Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos 
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Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos 
por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na 
área, com as seguintes atribuições, entre outras: (Redação dada pela Emenda nº 1, 
de 31.01.13) 

I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos 
de interesses, estabelecida nesta Resolução;  

II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 
cumprimento da política e suas metas;  

III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos 
integrantes da rede mencionada nos arts. 5º e 6º; 

IV – instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo 
de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos;  

V – incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização 
permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos 
consensuais de solução de conflitos; 

VI – propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes 
públicos e privados para atender aos fins desta Resolução.  

§ 1º A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao 
Conselho Nacional de Justiça.  

§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, 
desde que esses centros comunitários não se confundam com os Centros de 
conciliação e mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II.  

§ 3º Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei 
n° 8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal 
ou qualquer outro processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos e 
processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho Econômico e 
Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da ação penal em 
todos os atos.  

§ 4º Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus 
serviços, os Tribunais deverão criar e manter cadastro, de forma a regulamentar o 
processo de inscrição e de desligamento desses facilitadores. 

 
 

Seção II 
Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

 
 
 
Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas 

áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais e Fazendários, os Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, 
responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que 
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estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e 
orientação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser 
realizadas nos Centros, podendo, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios 
Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e 
mediadores cadastrados pelo Tribunal (inciso VI do art. 7º) e supervisionados pelo Juiz 
Coordenador do Centro (art. 9º).  

§ 2º Os Centros poderão ser instalados nos locais onde exista mais de 
uma unidade jurisdicional com pelo menos uma das competências referidas no caput e, 
obrigatoriamente, serão instalados a partir de 5 (cinco) unidades jurisdicionais.  

§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e 
Regiões Judiciárias, bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões 
Judiciárias de maior movimento forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 
4 (quatro) meses a contar do início de vigência desta Resolução.  

§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo 
para a instalação dos Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência 
deste ato.  

§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do 
Centro a unidades ou órgãos situados em locais diversos, desde que próximos 
daqueles referidos no § 2º, e instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos 
quais funcionem 2 (dois) ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização 
judiciária local.  

§ 6º Os Centros poderão ser organizados por áreas temáticas, como 
centros de conciliação de juizados especiais, família, precatórios e empresarial, dentre 
outros, juntamente com serviços de cidadania.  

§ 7º O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania poderá solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar 
pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo.  

§ 8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças 
homologatórias prolatadas em razão da solicitação estabelecida no parágrafo anterior 
reverterão ao juízo de origem, e as sentenças decorrentes da atuação pré-processual 
ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, 
com um adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação de acordos, 
bem como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. Os magistrados da 
Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo Presidente de cada 
Tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido 
pelo CNJ, conforme Anexo I desta Resolução. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 
31.01.13) 

§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou 
Varas, o respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua 
administração.  

§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores 
com dedicação exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de 
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conflitos e, pelo menos, um deles capacitado também para a triagem e 
encaminhamento adequado de casos.  

§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá 
observar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ conforme Anexo I desta Resolução.  

Art. 10. Os Centros deverão obrigatoriamente abranger setor de solução 
pré-processual de conflitos, setor de solução processual de conflitos e setor de 
cidadania. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, 
defensores públicos, procuradores e/ou advogados.  
 

 
Seção III 

Dos Conciliadores e Mediadores 
 
 
Art. 12. Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos 

quais se realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos 
mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos 
Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo 
por meio de parcerias. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

§ 1º Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput 
poderão dispensar os atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de 
conclusão do curso de capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de treinamento 
e aperfeiçoamento, na forma do Anexo I, como condição prévia de atuação nos 
Centros.  

§ 2º Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em 
métodos consensuais de solução de conflitos deverão submeter-se a reciclagem 
permanente e à avaliação do usuário.  

§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de 
mediadores e conciliadores deverão observar o conteúdo programático, com número 
de exercícios simulados e carga horária mínimos estabelecidos pelo CNJ (Anexo I) e 
deverão ser seguidos necessariamente de estágio supervisionado.  

§ 4º Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento 
entre as partes ficarão sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo 
II). 
 

 
Seção IV 

Dos Dados Estatísticos 
 

 
Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as 

atividades de cada Centro, com as informações constantes do Portal da Conciliação. 
(Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos 
de solução consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de 
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cada um deles, por meio do DPJ, mantendo permanentemente atualizado o banco de 
dados. 

 
 

Capítulo IV 
Do Portal da Conciliação 

 
 
Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio 

do CNJ na rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre 
outras: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

I – publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e 
mediadores e de seu código de ética;  

II – relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade 
judicial e por Centro;  

III – compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, 
pesquisas e outros estudos;  

IV – fórum permanente de discussão, facultada a participação da 
sociedade civil;  

V – divulgação de notícias relacionadas ao tema;  

VI – relatórios de atividades da "Semana da Conciliação".  

Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas 
as possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ.  
 

 
 

Disposições Finais 
 

 
Art. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade 

de programas similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, 
adaptá-los aos termos deste ato. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

Parágrafo único. Em relação aos Núcleos e Centros, os Tribunais poderão 
utilizar siglas e denominações distintas das referidas nesta Resolução, desde que 
mantidas as suas atribuições previstas no Capítulo III.  

Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o 
apoio da Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, 
coordenar as atividades da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor 
da Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das 
medidas previstas neste ato. 

Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter 
vinculante. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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Ministro Cezar Peluso 

 
 

Este texto não substitui a publicação oficial. 

 

 

 

ANEXO I  
 

DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
 

 

Considerando que a política pública de formação de instrutores em 
mediação e conciliação do Conselho Nacional de Justiça tem destacado entre seus 
princípios informadores a qualidade dos serviços como garantia de acesso a uma 
ordem jurídica justa, desenvolveu-se inicialmente conteúdo programático mínimo a ser 
seguido pelos Tribunais nos cursos de capacitação de serventuários da justiça, 
conciliadores e mediadores. Todavia, constatou-se que os referidos conteúdos 
programáticos estavam sendo implantados sem os exercícios simulados e estágios 
supervisionados necessários à formação de mediadores e conciliadores.  

Para esse fim mostrou-se necessário alterar o conteúdo programático 
para recomendar-se a adoção de cursos nos moldes dos conteúdos programáticos 
aprovados pelo Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação. Destarte, os 
treinamentos referentes a Políticas Públicas de Resolução de Disputas (ou introdução 
aos meios adequados de solução de conflitos), Conciliação e Mediação devem seguir 
as diretrizes indicadas no Portal da Conciliação, com sugestões de slides e exemplos 
de exercícios simulados a serem utilizados nas capacitações, devidamente aprovados 
pelo Comitê Gestor da Conciliação.  

Os referidos treinamentos somente poderão ser conduzidos por 
instrutores certificados e autorizados pelos Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos. 

 
 

ANEXO III 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS 
INTRODUÇÃO 

 
 

O Conselho Nacional de Justiça, a fim de assegurar o desenvolvimento 
da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de 
conciliação e mediação enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de 
prevenção de litígios, institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam a 
consciência dos terceiros facilitadores, como profissionais, e representam imperativos 
de sua conduta. 
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Dos princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais 
 

Art. 1º São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores 
e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência, 
imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 
vigentes, empoderamento e validação. 

I – Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas as informações 
obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou 
às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos 
envolvidos, em qualquer hipótese; 

II – Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado plenamente 
informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido;  

III – Competência - dever de possuir qualificação que o habilite à atuação 
judicial, com capacitação na forma desta Resolução, observada a reciclagem periódica 
obrigatória para formação continuada;  

IV – Imparcialidade - dever de agir com ausência de favoritismo, 
preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não 
interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no 
conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente; 

V – Independência e autonomia - dever de atuar com liberdade, sem 
sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou 
interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom 
desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível; 

VI – Respeito à ordem pública e às leis vigentes - dever de velar para que 
eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis 
vigentes; 

VII – Empoderamento - dever de estimular os interessados a aprenderem 
a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça 
vivenciada na autocomposição; 

VIII – Validação - dever de estimular os interessados perceberem-se 
reciprocamente como serem humanos merecedores de atenção e respeito. 

 

Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação 

 

Art. 2º As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são 
normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores para o bom 
desenvolvimento daquele, permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com 
vistas à sua pacificação e ao comprometimento com eventual acordo obtido, sendo 
elas:  

I – Informação - dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de 
trabalho a ser empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, 
informando sobre os princípios deontológicos referidos no Capítulo I, as regras de 
conduta e as etapas do processo;  
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II – Autonomia da vontade - dever de respeitar os diferentes pontos de 
vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não 
coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do 
processo e de interrompê-lo a qualquer momento;  

III – Ausência de obrigação de resultado - dever de não forçar um acordo 
e de não tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da 
conciliação, criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles;  

IV – Desvinculação da profissão de origem - dever de esclarecer aos 
envolvidos que atuam desvinculados de sua profissão de origem, informando que, caso 
seja necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer área do 
conhecimento poderá ser convocado para a sessão o profissional respectivo, desde 
que com o consentimento de todos;  

V – Compreensão quanto à conciliação e à mediação - Dever de 
assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente 
suas disposições, que devem ser exequíveis, gerando o comprometimento com seu 
cumprimento. 

 

Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador 

 

Art. 3º Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário 
conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos Tribunais, 
aos quais competirá regulamentar o processo de inclusão e exclusão no cadastro.  

Art. 4º O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, 
respeitar os princípios e regras deste Código, assinar, para tanto, no início do exercício, 
termo de compromisso e submeter-se às orientações do Juiz Coordenador da unidade 
a que esteja vinculado. 

Art. 5º Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os motivos de 
impedimento e suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados 
aos envolvidos, com a interrupção da sessão e a substituição daqueles.  

Art. 6º No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o 
conciliador ou mediador deverá informar com antecedência ao responsável para que 
seja providenciada sua substituição.  

Art. 7º O conciliador ou mediador fica absolutamente impedido de prestar 
serviços profissionais, de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de 
conciliação/mediação sob sua condução. 

Art. 8º O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste 
Código, bem como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão 
do conciliador/mediador do respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta 
função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário nacional.  

Parágrafo único - Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de 
conduta inadequada por parte do conciliador/mediador poderá representar ao Juiz 
Coordenador a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. 
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Curso de Mediação Judicial  

CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL
40 horas-aula

Curso de Mediação Judicial  

PROGRAMA DO CURSO

I - Introdução e Visão Geral:

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

1.2. A Teoria dos Jogos
1.3. A Moderna Teoria dos Conflitos

1.4. Os Meios Adequados de Solução de Conflitos

1.5. O Terceiro Facilitador

1.6. A Mediação e a Conciliação

1.7. A Negociação para Mediadores e Conciliadores 
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Curso de Mediação Judicial  

PROGRAMA DO CURSO
II - Introdução ao Processo de Medição:

2.1. A Mediação

3.1. Início da mediação 
3.1.1. Preparação
3.1.2. Recepção

III - O PROCESSO DA MEDIAÇÃO

3.1.3. Declaração de Abertura  
3.1.3. Transição  da palavra para as Partes

3.2. Reunião de Informações
3.2.1. Escuta Ativa
3.2.2. Identificação de Questões, Interesses e 
Sentimentos 

Curso de Mediação Judicial  

PROGRAMA DO CURSO

3.2. O Resumo
3.2.1. Esclarecimento da Questão e dos Interesses; 
3.2.2. Validação dos Sentimentos

III - O PROCESSO DA MEDIAÇÃO

3.4. A Aproximação do Acordo

3.5. O Encerramento da Sessão

3.3. A Negociação
3.3.1. Resolução de Questões e Interesses – 12 Ferramentas;

3.3.2. As 12 Ferramentas
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Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução e Visão Geral:

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

Curso de Mediação Judicial  

CNJ
2006

• Movimento pela Conciliação
• Conciliar é Legal
• Semana Nacional da Conciliação

2010

• I Prêmio Conciliar é Legal
• Publicação da Resolução 125

2011

• Seminário Conciliação e Mediação: Estrutura da 
Política Judiciária Nacional

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

As Políticas Públicas de Tratamento Adequado dos Con flitos de Interesses

15



Curso de Mediação Judicial  

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

‣ Desenvolver política judiciária local de RAD
‣ Promover capacitação
‣ Instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos
‣ Órgão central de planejamento e decisões

Centros Judiciários de Solução de Conflitos
‣ Realizar as sessões de conciliação e mediação
‣ Apoiar os Juízos, Juizados e Varas nas suas conciliações e 
mediações

Resolução 125/10 do CNJ

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

Curso de Mediação Judicial  

Ministério da Justiça - Secretaria de Reforma do Judiciário

Eixos principais:

• Capacitação e formação de operadores do Direito em técnicas
de mediação e composição de conflitos;

• Fomento à mediação comunitária e ao empoderamento de 
agentes da comunidade;

• Incentivo à inclusão do ensino de técnicas de mediação e 
conciliação nas faculdades de Direito;

• Implementação de núcleos de Justiça Restaurativa: mediação
vítima/ofensor;

• Promoção de uma nova concepção de Justiça e efetivação de
direitos nas comunidades “pacificadas”. 

1.1. Panorama Histórico das RAD’s
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Curso de Mediação Judicial  

NOVO TEXTO DO CPC

SEÇÃO V – Dos conciliadores e dos mediadores judiciais

• Art. 144 ao 153

Art. 145  A realização de conciliação ou mediação deverá ser estimulada por

magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, inclusive no curso do processo judicial. 

1º O conciliador poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 

utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que

as partes conciliem.

2º O mediador auxiliará as pessoas interessadas a compreenderem as

questões e os interesses envolvidos no conflito e posteriormente identificarem,

por si mesmas, alternativas de benefício mútuo.

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

Curso de Mediação Judicial  

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS - CNJ

•Art. 1º - São princípios fundamentais que
regem a atuação de conciliadores e mediadores
judiciais: confidencialidade, decisão informada,
competência, imparcialidade, independência e
autonomia, respeito à ordem pública e às leis
vigentes, empoderamento e validação.

•I - Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre
todas as informações obtidas na sessão, salvo
autorização expressa das partes, violação à ordem
pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha
do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em
qualquer hipótese;

•II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado
plenamente informado quanto aos seus direitos e ao
contexto fático no qual está inserido;

•III - Competência - dever de possuir qualificação que o
habilite à atuação judicial, com capacitação na forma
desta Resolução, observada a reciclagem periódica
obrigatória para formação continuada;

•IV - Imparcialidade - dever de agir com ausência de
favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando
que valores e conceitos pessoais não interfiram no
resultado do trabalho, compreendendo a realidade
dos envolvidos no conflito e jamais aceitando
qualquer espécie de favor ou presente;

•V - Independência e autonomia - dever de atuar com
liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou
externa, sendo permitido recusar, suspender ou
interromper a sessão se ausentes as condições
necessárias para seu bom desenvolvimento,
tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou
inexequível;

•VI - Respeito à ordem pública e às leis vigentes -
dever de velar para que eventual acordo entre os
envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie
as leis vigentes;

•VII - Empoderamento - dever de estimular os
interessados a aprenderem a melhor resolverem seus
conflitos futuros em função da experiência de justiça
vivenciada na autocomposição;

•VIII - Validação - dever de estimular os interessados
perceberem-se reciprocamente como serem humanos
merecedores de atenção e respeito.

1.1. Panorama Histórico das RAD’s
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Curso de Mediação Judicial  

•Art. 2º As regras que regem o procedimento
da conciliação/mediação são normas de
conduta a serem observadas pelos
conciliadores/mediadores para o bom
desenvolvimento daquele, permitindo que
haja o engajamento dos envolvidos, com
vistas à sua pacificação e ao
comprometimento com eventual acordo
obtido, sendo elas:

•I - Informação - dever de esclarecer os
envolvidos sobre o método de trabalho a ser
empregado, apresentando-o de forma
completa, clara e precisa, informando sobre
os princípios deontológicos referidos no
Capítulo I, as regras de conduta e as etapas
do processo;

•II - Autonomia da vontade - dever de
respeitar os diferentes pontos de vista dos
envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a
uma decisão voluntária e não coercitiva, com
liberdade para tomar as próprias decisões
durante ou ao final do processo e de
interrompê-lo a qualquer momento;

•III - Ausência de obrigação de resultado -
dever de não forçar um acordo e de não
tomar decisões pelos envolvidos, podendo,
quando muito, no caso da conciliação, criar
opções, que podem ou não ser acolhidas por
eles;

•IV - Desvinculação da profissão de origem -
dever de esclarecer aos envolvidos que
atuam desvinculados de sua profissão de
origem, informando que, caso seja necessária
orientação ou aconselhamento afetos a
qualquer área do conhecimento poderá ser
convocado para a sessão o profissional
respectivo, desde que com o consentimento
de todos;

•V - Compreensão quanto à conciliação e à
mediação - Dever de assegurar que os
envolvidos, ao chegarem a um acordo,
compreendam perfeitamente suas
disposições, que devem ser exequíveis,
gerando o comprometimento com seu
cumprimento .

1.1. Panorama Histórico das RAD’s

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICI AIS - CNJ

Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução e Visão Geral:

2.1. MODERNA TEORIA DO CONFLITO
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Curso de Mediação Judicial  

1.2. Moderna Teoria do Conflito

O conflito surge quando há necessidade 
de escolha entre situações que podem ser 
consideradas incompatíveis.

Todas as situações de conflito 
são antagônicas e perturbam a ação ou 
a tomada de decisão por parte da pessoa 
ou de grupos.

O QUE É UM CONFLITO? 

Curso de Mediação Judicial  

ESPIRAIS DE CONFLITO

Segundo o modelo de espirais de conflito, há uma
progressiva escalada, em relações conflituosas,
resultante de um círculo vicioso de ação e reação.

Cada reação se torna mais severa do que a ação que
a precedeu e cria uma nova questão ou ponto de
disputa.

(Rubin;  Kriesberg)

1.2. Moderna Teoria do Conflito
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Curso de Mediação Judicial  

Com experiência de
cooperação

ESPIRAIS 
CONSTRUTIVAS

Com experiência de
competição

ESPIRAIS 
DESTRUTIVAS

O CONFLITO É SEMPRE NEGATIVO?

1.2. Moderna Teoria do Conflito

Curso de Mediação Judicial  

Capacidade de estimular as 
partes a desenvolverem soluções 
criativas que permitam a 
compatibilização de interesses 
aparentemente contrapostos.

EM UMA SITUAÇÃO DE CONFLITO, QUE CONDIÇÕES DETERMINAM 
QUAL PROCESSO IRÁ PREVALECER?

Polarização da relação social.

ESPIRAIS 
CONSTRUTIVAS

ESPIRAIS 
DESTRUTIVAS

1.2. Moderna Teoria do Conflito
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Curso de Mediação Judicial  

Capacidade das partes, ou do 
condutor do processo, de motivar 
todos os envolvidos para que 
prospectivamente resolvam as 
questões sem atribuição de culpa.

Ausência de técnica de 
resolução de disputas (em geral 
substituída por improvisos e 
modelos estáticos).

ESPIRAIS 
CONSTRUTIVAS

ESPIRAIS 
DESTRUTIVAS

EM UMA SITUAÇÃO DE CONFLITO, QUE CONDIÇÕES DETERMINAM 
QUAL PROCESSO IRÁ PREVALECER?

1.2. Moderna Teoria do Conflito

Curso de Mediação Judicial  

Disposição das partes, ou do 
condutor do processo, de abordar, 
além de questões juridicamente 
tuteladas, todas e quaisquer 
questões que estejam 
influenciando a relação das partes

Disposição das partes de 
atribuir reponsabilidade ou culpa 
e, como consequência, tentar 
vencer o conflito.

ESPIRAIS 
CONSTRUTIVAS

ESPIRAIS 
DESTRUTIVAS

EM UMA SITUAÇÃO DE CONFLITO, QUE CONDIÇÕES DETERMINAM 
QUAL PROCESSO IRÁ PREVALECER?

1.2. Moderna Teoria do Conflito

21



Curso de Mediação Judicial  

ELEMENTOS TÍPICOS DE UM PROCESSO CONSTRUTIVO:

✴ Boa comunicação;

✴ Informação compartilhada;

✴ Confiança e respeito mútuo;

✴ Percepção das semelhanças de valores e crenças;

✴ Aceitação da legitimidade do outro; e

✴ Processo centrado no problema.

1.2. Moderna Teoria do Conflito

Curso de Mediação Judicial  

O conflito, se abordado de forma apropriada (com técnicas
adequadas) pode ser um importante meio de conhecimento,
amadurecimento e aproximação de seres humanos.

CONCLUSÃO :

1.2. Moderna Teoria do Conflito
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Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução e Visão Geral:

1.3. A TEORIA DOS JOGOS

Curso de Mediação Judicial  

A Teoria dos Jogos é definida como o ramo da matemática
aplicada e da economia, que estuda situações estratégicas, em
que participantes engajam em um processo de análise de
decisões, baseando sua conduta na expectativa de
comportamento da pessoa com quem interage.

“...um jogador baseia suas ações no pensamento que ele tem da
jogada do seu adversário que, por sua vez, baseia-se nas suas
idéias das possibilidades de jogo do oponente.”

Fábio Portela L. de Almeida

1.3. Teoria dos Jogos
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Curso de Mediação Judicial  

1.3. Teoria dos Jogos

“A idéia de cooperação não é totalmente incompatível com o
pensamento de ganho individual, já que, para Nash, a
cooperação traz a noção de que é possível maximizar ganhos
individuais e cooperar com o adversário.”

Dois ângulos de referência para o jogador ao formular sua
estratégia: o individual e o coletivo.

Fábio Portela L. de Almeida

“Se todos fizerem o melhor para si e para os outros, todos
ganham.”

Curso de Mediação Judicial  

É o ponto em que, dadas as estratégias escolhidas, nenhum
dos jogadores se arrepende, ou seja, não teria incentivo para
mudar de estratégia, caso jogasse o jogo novamente.

EM RESUMO:

EQUILÍBRIO DE NASH

Em relações continuadas as soluções que proporcionam
maior ganho individual e coletivo são decorrentes
de ações cooperativas.

1.3. Teoria dos Jogos
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Curso de Mediação Judicial  

1. Qual o objetivo da dinâmica?

MAXIMIZE SEU GANHO

Perguntas:

2. Quem ganhou nessa dinâmica?

3. Como prevenir que alguém jogue D na última rodada?

4. É sempre equivocado jogar D?

1.3. Teoria dos Jogos

Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução e Visão Geral:

1.4. Os Meios Adequados de Adminitração e Resolução de Conflitos 

25



Curso de Mediação Judicial  

Tomada de decisão

particular feita pelas partes

Tomada de 

decisão

particular feita

pela terceira parte

Tomada de 

decisão

coercitiva

extralegal

Tomada de decisão

legal (pública) e

autoritária feita

pela terceira parte

Christopher W. Moore

Evitação

do

conflito

ViolênciaNegociação MediaçãoConversa

informal e

resolução

do problema

Decisão

Administ.

Arbitragem Decisão

Judicial

Decisão

Legislativa

Ação

direta

não-

violenta

Coerção aumentada e probabilidade

de um resultado do tipo ganha-perde

Conciliação

1.4. Os Meios Adequados de Administração e Resoluçã o de Conflitos

Curso de Mediação Judicial  

Autocomposição AutotutelaHeterocomposição

Tomada de decisão
particular feita pelas partes

Tomada de 
decisão

particular feita
pela terceira parte

Tomada de 
decisão

coercitiva
extralegal

Tomada de decisão
pública feita

pela terceira parte

Evitação do

conflito
ViolênciaNegociação

Mediação

Conciliação
Decisão

Administ.

Arbitragem Decisão

Judicial

Decisão

Legislativa

Ação

direta

não-

violenta

INTERESSES FATOS E DIREITOS PODER

Coerção aumentada e probabilidade
de um resultado distributivo (ganha-perde)

Os Meios Adequados de Administração e Resolução de Conflitos



Curso de Mediação Judicial  

Continuum do Processo de Resolução de Disputas

Processos de Resolução de Disputas

Evitação do

Conflito
Negociação ConciliaçãoMediação

Audiência

de 

Conciliação

- formal + formal

Adjudicação

1.4. Os Meios Adequados de Administração e Resolução de Conflitos

Curso de Mediação Judicial  

Processos de Resolução de Disputas

Evitação do

Conflito
Negociação ConciliaçãoMediação

Audiência

de 

Conciliação

Adjudicação

AUTOCOMPOSIÇÃO DIRETA
“Negociação é uma interação na qual as pessoas buscam satisfazer
suas necessidades ou atingir seus objetivos por meio de acordos com 
outras pessoas que também buscam a satisfação de suas 
necessidades.”

Bernard S. Mayer – The Dynamics of Conflict Resolution

Introdução aos Meios Adequados de
Administração e Resolução de Conflitos
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Curso de Mediação Judicial  

Processos de Resolução de Disputas

Evitação do

Conflito
ConciliaçãoMediação

Audiência

de 

Conciliação

Adjudicação

AUTOCOMPOSIÇÃO INDIRETA

Negociação assistida ou facilitada por terceiro imparcial.

Negociação

1.4. Os Meios Adequados de Administração e Resolução de Conflitos

Curso de Mediação Judicial  

Processo autocompositivo, informal, porém 
estruturado, no qual um ou mais facilitadores 
sugerem alternativas de solução do conflito 
para as partes envolvidas.

Negociação assistida ou catalisada por terceiro.

Conceito de Conciliação

Conceito de Mediação

1.4. Os Meios Adequados de Administração e Resolução de Conflitos
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I - Introdução e Visão Geral:

1.5. O Terceiro Facilitador

Curso de Mediação Judicial  

Papéis principais:

Facilitar a comunicação: inicia ou facilita a melhor

comunicação quando as partes já estiverem conversando. 

Legitimar: ajuda as partes a reconhecerem o

direito das outras de estarem envolvidas nas negociações. 

Facilitar o processo: propõe um procedimento e,

em geral, preside formalmente a sessão de negociação. 

1.5. O Terceiro Facilitador
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Curso de Mediação Judicial  

Papéis principais:

O treinador, que instrui os negociadores iniciantes, inexperientes

ou despreparados no processo de negociação. 

O explorador do problema, que permite que as pessoas em 

disputa examinem o problema a partir de várias perspectivas,

ajuda nas definições das questões e dos interesses básicos e

procura ações mutuamente satisfatórias. 

O agente de realidade, que ajuda a elaborar um acordo

razoável e viável, questiona e desafia as partes que têm

objetivos radicais e não realistas. 

1.5. O Terceiro Facilitador

Curso de Mediação Judicial  

Duas orientações fundamentais:

NEUTRALIDADE

IMPARCIALIDADE

1.5. O Terceiro Facilitador
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Conhecimento

Habilidades

AtitudeSABER
Ter conhecimento
de uma realidade

QUERER FAZER
Exercer a atividade

de forma plena

SABER FAZER
Aplicar o conhecimento

na realidade

As Competências do Terceiro Facilitador

1.5. O Terceiro Facilitador

Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução e Visão Geral:

1.6. A MEDIAÇÃO e a CONCILIAÇÃO
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1.6. A Mediação e a Conciliação
A Mediação/Conciliação segundo Leonard Riskin

2 eixos cartesianos:

1o. Eixo - metas da mediação

Mede o âmbito do problema que a mediação
procura resolver.

2o. Eixo - atividades do mediador
Mede as estratégias e técnicas utilizadas pelo 
mediador.

Curso de Mediação Judicial  

Eixo das metas da mediação
Mede o âmbito do problema que a mediação procura resolver.

Definição do
Problema

Definição do
Problema

Problemas simples,
de resolução imediata.

Ex: quantia a ser paga
à outra parte.

Problemas de média
complexidade.

Ex: compor interesses
das partes.

Problemas muito
complexos.

Ex: melhorar as condições de 
determinada comunidade.

RESTRITA AMPLA

A Mediação/Conciliação segundo Leonard Riskin

A Mediação e a Conciliação
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O Eixo de Definição do Problema

O foco de uma mediação - seu problema central e seus problemas acessórios, que 
também devem ser trabalhados.

R
E
S
T
R
I
T
A

A
M
P
L
O

I.
Objeto

Litigioso

II.
Interesses
Comerciais

III.
Interesses Pessoais/

Profissionais/Relacionais

IV.
Interesses

Comunitários

Principal meta:
fixar o objeto
sob litígio.

Principal meta:
satisfazer interesses

da atividade comercial.

Principal meta:
dar aos participantes uma
oportunidade de aprender 
ou de mudar, enquanto
focalizam nos aspectos
pessoais e de interesse.

Principal meta:
foco no interesse de

comunidades e entidades 
que não são partes
diretas da disputa.

A Mediação/Conciliação segundo Leonard Riskin

1.6. A Mediação e a Conciliação

Curso de Mediação Judicial  

Eixo das atividades do mediador

Mede as estratégias e técnicas utilizadas pelo mediador.

Papel do Mediador
AVALIADOR

FACILITADOR
Papel do Mediador

Estratégias e técnicas que
buscam avaliar os assuntos
relevantes à mediação

Estratégias e técnicas que
facilitam a negociação entre
as partes.

A Mediação/Conciliação segundo Leonard Riskin

1.6. A Mediação e a Conciliação
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Sistema proposto por Leonard RiskinEixo das metas do mediador

Papel do Mediador

Comportamentos que objetivam
controlar alguns ou todos os 
efeitos da mediação

AVALIADOR

FACILITADOR
Papel do Mediador

Considera que as partes querem
e precisam de orientação para
chegarem a uma situação
propícia ao acordo.

Condutas que facilitam a
negociação das partes.
Procedimento que visa
simplesmente possibilitar a
comunicação e a compreensão
entre as partes.

Principal missão:
Esclarecer e otimizar a
comunicação entre as partes
no sentido de ajudá-las a decidir
o que fazer.

A Mediação/Conciliação segundo Leonard Riskin

1.6. A Mediação e a Conciliação

Curso de Mediação Judicial  

Sistema proposto por Leonard Riskin

Papel do Mediador
AVALIADOR

FACILITADOR
Papel do Mediador

RESTRITA AMPLA
Definição do Problema Definição do Problema

AVALIADOR

RESTRITO

AVALIADOR

AMPLO

FACILITADOR

AMPLO

FACILITADOR

RESTRITO

Estimular as partes a aceitar acordos restritos
baseados em posições.

Propor acordos restritos baseados em posições.

Prever consequências de processos judiciais e 
outros métodos.
Avaliar os pontos fortes e fracos de cada
lado.

Estimular as partes a aceitar acordos amplos
baseados em interesses.

Desenvolver e propor acordos amplos baseados
em  interesses.

Prever impacto do não acordo sobre os
interesses.
Promover a conscientização sobre os
interesses.

Auxiliar as partes a avaliar propostas.

Auxiliar as partes a desenvolver e trocar 
propostas restritas baseadas em posições.

Perguntar às partes sobre as consequências
do não acordo.

Perguntar às partes sobre prováveis consequências de um 
processo judicial ou outros processos.

Auxiliar as partes a avaliar propostas.

Auxiliar as partes a desenvolver e trocar 
propostas amplas baseadas em
interesses.

Auxiliar as partes a desenvolver opções
baseadas em interesses.

Auxiliar as partes a entender os interesses.

CONCILIAÇÃO

MEDIAÇÃO JUDICIAL
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I - Introdução e Visão Geral:

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Teoria da Comunicação Aplicada à Resolução de Conflitos

De uma linguagem julgadora, posicional, tendenciosa,

adversarial, polarizada...

Para uma linguagem neutra, apropriada ao escopo,

despersonalizada, não adversarial.

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

“A negociação é um meio básico de se conseguir o que se quer
de outrem... A negociação é uma comunicação bilateral
concebida para chegar a um acordo, quando você e o outro lado
têm alguns interesses comuns e outros opostos.” Fisher, Ury & Patton

“A negociação é uma forma de resolução conjunta do problema.”
Christopher W. Moore

“As pessoas, quando estão negociando, procuram fazer juntas 
aquilo que não poderiam fazer sozinhas.” Carrie Menkel-Meadow

“A negociação é uma comunicação voltada à persuasão” Douglas Yarn

O que é negociação e por quê a utilizamos?

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Abordagens ou modelos de referência:Abordagens ou modelos de referência:

Negociação baseada em posições – Negociação Adversarial

Negociação baseada em interesses – Negocição Integrativa ou
Negociação baseada em princípios

Diferentes Maneiras de Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Objetivo Abordagem Comportamento Resultado

Maximizar 
ganhos 

individuais

Ganhos
mútuos

Adversarial ou por 
posições

Solução de Problemas 
com enfoque na 

integração de interesses

Competitivo

Colaborativo

Impasse; Ganha-perde; 
concessões, meio-termo, 

dividir a diferença

Problemas resolvidos; 
Recursos expandidos; 
novos relacionamentos

Adaptado do modelo proposto por Carrie Menkel-Meadow, Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving, 
31, UCLA L. Rev. 754, 760 (1984).

Diferentes Maneiras de Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Negociação por posições Situações predominantes:

As chances de vencer são altas;

Os recursos (tempo, dinheiro, benefícios psicológicos etc) são
percebidos como limitados;

Uma vitória para um lado parece requerer uma perda para o outro.

Os interesses das partes não são, ou não parecem ser, interdependentes e 
são contraditórios;

Os relacionamentos futuros têm uma prioridade menor que os ganhos 
essenciais imediatos

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Diferentes Maneiras de Negociação
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Curso de Mediação Judicial  

As partes assumem que a barganha baseada nas posições é a 
maneira de resolver seus problemas, não estão familiarizadas com 
outras abordagens para a negociação ou outras abordagens são 
julgadas como inadequadas ou inaceitáveis.

Negociação por posições Situações predominantes:

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Diferentes Maneiras de Negociação

Curso de Mediação Judicial  

Uma mudança fundamental a ser feita é se conscientizar
de que um processo efetivo de negociação obedece uma
sequência lógica e cronológica de passos para surtir os
efeitos desejados.

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

Diferentes Maneiras de Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Como referência, podemos pensar em uma negociação integrativa 
obedecendo um roteiro de quatro passos principais:

1. Identificar e definir o problema;

2. Entender o problema e trazer os interesses e as necessidades à tona;

3. Gerar soluções alternativas para o problema; e

4. Avaliar e selecionar as alternativas.

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

Diferentes Maneiras de Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Ponto de partida:

PESSOAS -

INTERESSES -

OPÇÕES -

CRITÉRIOS -

Separe as pessoas do problema

Concentre-se nos interesses, não nas posições

Crie uma variedade de possibilidades antes de 
decidir

Insista em que o resultado tenha por base algum 
padrão objetivo

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Separe as Pessoas do Problema

Separar as pessoas do problema pode ser melhor traduzido em 
separar a paixão das emoções da objetividade com que um 
problema deve ser tratado.

Ao confundirmos as emoções com os méritos objetivos do 
problema, corremos o risco de, por uma reação instintiva frente a 
uma ameaça real ou percebida, atacar a pessoa e não o 
problema.

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Foco nos interesses e não em posições

Manter o foco nos interesses das partes, portanto, permite 
identificar as motivações principais dos negociadores e 
trabalhar propostas para satisfazer tais interesses.

Quando mudamos o foco de posições (o que se quer) para 
interesses (o motivo pelo qual se quer algo), então damos 
à negociação uma abertura criativa de possibilidades de 
atendimento dos interesses identificados.

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Geração de opções de ganhos mútuos

“Por mais valioso que seja contar com muitas opções, as 
pessoas envolvidas numa negociação raramente sentem 
necessidade delas. Numa disputa, as pessoas costuma 
acreditar que sabem a resposta certa e que sua opinião 

deve prevalecer.”
Fisher, Ury & Patton

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Geração de opções de ganhos mútuos

Obstáculos mais comuns que inibem a invenção de 
opções:

1. Julgamento prematuro
2. Busca da resposta única
3. Pressuposição de um bolo fixo
4. Pensar que resolver o problema deles é problema deles

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Geração de opções de ganhos mútuos

Obstáculos mais comuns que inibem a invenção de opções:

1. Julgamento prematuro                  

2. Busca da resposta única

3. Pressuposição de um bolo fixo

4. Pensar que resolver o 

problemadeles é problema deles

1. Separar o ato de inventar do ato 

de julgar

2. Ampliar as opções sobre a mesa

3. Buscar benefícios mútuos

4. Inventar meios de facilitar as 

decisões do outro

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Utilização de Critérios Objetivos

“Decidir com base na vontade é oneroso.”

Fisher, Ury & Patton

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Melhor Alternativa à Negociação de um Acordo

MAANA, MAN, MAPAN ou BATNA

Melhor Alternativa ao Acordo Negociado

É a medida que os autores propõem para o valor da negociação:

Compensa negociar enquanto não houver uma alternativa melhor.

O que farei caso não feche acordo nessa negociação?

Negociação integrativa ou baseada em interesses ou em princípios 

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

Raymond Saner

A Dinâmica e o Ciclo de uma Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores
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Curso de Mediação Judicial  

Uma negociação, em maior ou menor grau, é composta pelas seguintes 
etapas:

a) Análise;

b) Planejamento;

c) Iniciação;

d) Discussão de propostas;

e) Fechamento; e

f) Avaliação.

Pessoas

Interesses

Opções

Critérios

A Dinâmica e o Ciclo de uma Negociação

1.7. A Negociação para Mediadores/Conciliadores

Curso de Mediação Judicial  

I - Introdução ao Processo de Mediação:

1.8. A Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

•Solucionar questões juridicamente tuteladas, sobre as quais as 
partes discutem em juízo (lide processual);

•Identificar reais interesses (lide pessoal);

•Identificar os fatores que devem ser levados em conta na 
solução do problema (relacionamento anterior, necessidades e 
interesses, personalidades, valores, forma de comunicação);

OBJETIVOS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação

Curso de Mediação Judicial  

•Considerar aspectos emocionais;

•Estabelecer um diálogo produtivo e superar barreiras de 
comunicação;

•Restabelecer o relacionamento entre as partes.

OBJETIVOS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

Do ponto de vista jurídico

•Menos onerosa (honorários, custas, possíveis perícias);

•Mais célere;
•Segurança jurídica;
•Efetividade. 

VANTAGENS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação

Curso de Mediação Judicial  

Do ponto de psico-cognitivo

•Ambiente propício (neutro) e clima adequado;
•Voluntariedade;
•Restabelecimento da comunicação;

VANTAGENS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

Do ponto de psico-cognitivo

•Empoderamento das partes (empowerment): busca 
pela restauração do senso de valor e poder da parte, 

para que ela esteja apta a melhor dirimir futuros 
conflitos. 

VANTAGENS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação

Curso de Mediação Judicial  

•Partes: respeitar a voluntariedade

•Representantes legais: incentivar  comportamento 
cooperativo.

•Mediador: funções, código de ética

SUJEITOS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

•Observadores: treinamento e trabalho em equipe

•Juiz: orientação, incentivo, esclarecimentos técnicos 
e homologação do acordo, quando houver.

SUJEITOS DA MEDIAÇÃO

1.8. A Mediação

Curso de Mediação Judicial  

II - O Processo de Mediação:

2.1. Início da Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

‣ Estrutura do Ambiente 

‣ Preparo pessoal

‣ Reunião entre os mediadores

‣ Fala com Observadores

2.1.1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO

2.1. O Início da Mediação

Curso de Mediação Judicial  

‣ Em sua opinião, como deve ser estruturado o 
ambiente da mediação ? 

O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: O AMBIENTE

2.1. O Início da Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação
1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: O AMBIENTE

Curso de Mediação Judicial  

2.1. O Início da Mediação
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Curso de Mediação Judicial  

2.1. O Início da Mediação

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

Quais itens se deve ter à mesa ANTES do início da Me diação
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação
RESPOSTA AO EXERCÍCIO 2

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação
RESPOSTA AO EXERCÍCIO 2.1
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

RESPOSTA AO EXERCÍCIO 2.2

No início, à mesa, devem estar:
- Papel e caneta para partes anotarem.

Curso de Mediação Judicial  

‣ Como deve se preparar para a mediação, o mediador? 

1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: O mediador

O Início da Mediação

O preparo do mediador deve ser: 
Mental (conhecimento), 
Emocional (imparcialidade e neutralidade) e;
Física – (vestimenta). 

O mediador deve se atentar para a pontualidade, os trajes e as 
posturas adequadas
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Curso de Mediação Judicial  

“Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão.”

O Início da Mediação

1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: O mediador

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: O mediador

Como o mediador deve se preparar para a 
mediação? 
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: Reunião entre os Mediadores

Planejar a mediação:

Quem fará o que.

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação
1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: Fala com os Observadores

Orientações aos observadores

•Atentar para a pontualidade, os trajes e posturas adequadas e a identificação 
funcional (crachá, se houver) para uma sessão de mediação.

•Evitar todo e qualquer movimento que possa causar interrupção dos trabalhos 
(solicitamos desligar celulares, evitar ruídos e movimentos bruscos). Iniciada a sessão, 
o observador poderá se retirar da sala de mediação, de preferência entre uma sessão 
privada e outra, ou então solicitar sua saída, atentando para não interromper o 
desenvolvimento dos trabalhos.

•Evitar toda e qualquer comunicação com partes, advogados ou mediadores. Os 
observadores devem anotar as dúvidas e informações que poderão ser tratadas com 
os mediadores ao final da sessão de mediação.

•Evitar a comunicação verbal ou não verbal com outro observador, pois partes e 
advogados podem interpretar negativamente tal ação.
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

1. O PREPARO PARA A MEDIAÇÃO: Fala com os Observadores

• Toda e qualquer informação das sessões de mediação são consideradas confidenciais. 
Não há produção de provas nas sessões de mediação. Solicitamos que nenhuma 
informação ou comentário sobre a sessão de mediação seja repassado ou compartilhado 
com outras pessoas que não sejam os mediadores, orientadores ou observadores 
daquela sessão.

• Por fim, a observação das mediações pode ser o momento de aprendizado de todos os 
presentes. Ao final da sessão, os observadores poderão apresentar sugestões e dúvidas 
aos mediadores, lembrando da utilização de comunicação neutra e construtiva.

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

2. A RECEPÇÃO DAS PARTES: A Acolhida 

Use:

O sorriso;

As saudações de boas vindas;

E outras formas de linguagem 
não verbais que também 

auxiliem
na mediação
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Curso de Mediação Judicial  

Relação, sintonia, conexão, relação hamoniosa, confiança 

recíproca, afinidade, compreensão mútua, relação 

caracterizada por harmonia, conformidade, acordo ou 

afinidade.

Relação, sintonia, conexão, relação hamoniosa, confiança 

recíproca, afinidade, compreensão mútua, relação 

caracterizada por harmonia, conformidade, acordo ou 

afinidade.

‣É dever do Mediador estabelecer o rapport com os participantes

O Início da Mediação

2. A RECEPÇÃO DAS PARTES: O Rapport

Curso de Mediação Judicial  

‣É dever do Mediador estabelecer o rapport com os participantes

O Início da Mediação

2. A RECEPÇÃO DAS PARTES: O Rapport

“O rapport se refere ao grau de liberdade experimentado na 
comunicação, o nível de conforto das partes, o grau de precisão 

naquilo que é comunicado e qualidade do contato humano. 
Os mediadores  frequentemente falam sobre a necessidade de 
desenvolver uma forma de ligação com as partes.”
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Curso de Mediação Judicial  

COMO ESTABELECER O RAPPORT?

• Experiências pessoais comuns: cidade, faculdade, trânsito;
• Atributos ou atividades do disputante: roupa, profissão;
• Sinceridade por meio do comportamento;
• Empatia;
• Técnicas de programação neuro-linguística:
- contato visual;
- espelhamento:

reflexo natural e sutil da postura, gestos, entonação da voz, ritmo
respiratório, expressões faciais (feliz, triste, preocupado), repetição
de termos e palavras mais usadas etc. Não é preciso falar errado ou
mesmo usar palavrões, ou adquirir um tique para estabelecer rapport.

O Início da Mediação
2. A RECEPÇÃO DAS PARTES: O Rapport

Curso de Mediação Judicial  

Organizaram adequadamente o ambiente?

Preocuparam-se com aparência e a vestimenta?  

Planejaram a distribuição das tarefas na sessão?

Falaram com os observadores?

Desenvolveram rapport e transmitiram uma perspectiva positiva para as 
partes?

Aparentaram confiança e controle emocional?

Mostraram-se preocupados com o conforto físico e emocional das partes?

O Início da Mediação

CHEKLIST DO PREPARO E DA RECEPÇÃO
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Curso de Mediação Judicial  

• Minimizar surpresas que possam resultar de más interpretações
sobre a negociação e o processo de mediação;

• Esclarecer a sequência dos passos para que as partes saibam o que
esperar e que papéis desempenhar;

• Obter informações, conscientes e inconscientes dos participantes,
que reflitam seus sentimentos e reservas sobre o procedimento;

• Estabelecer um tom positivo e produtivo para as interações.

Funções 

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

Vantagens de se conduzir uma declaração de abertura eficiente :

‣ Estabelece as regras básicas e o seu papel na escuta.
‣ Estabelece o seu controle sobre o processo de escuta.
‣ Serve para colocar as pessoas à vontade.
‣ Transmite às partes uma sensação de que o mediador é

confiante e hábil, convidando-as, assim, a confiar no mediador e
no processo.
‣ Serve para reconciliar quaisquer expectativas conflitantes em

relação ao que a parte acredita que possa obter por meio da
mediação e da realidade dela.
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Curso de Mediação Judicial  

I. Apresentem-se e apresente as partes

‣Anote os nomes das partes

‣Recorde as interações anteriores entre o mediador e 
as partes (caso seja necessário)

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

Curso de Mediação Judicial  

II. Explique o papel do mediador

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA
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Curso de Mediação Judicial  

III. Descreva o processo de mediação

IV. Assegure a manutenção de confidencialidade

‣Voluntário
‣Informal (nenhuma regra de produção de provas)
‣Participação das partes bem como dos advogados
‣Oportunidade para as partes falarem
‣Possibilidade de sessões privadas
‣Notas e registros por parte do mediador

‣Explique as exceções (de acordo a orientação de cada TJ)

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

Curso de Mediação Judicial  

V. Descreva as expectativas do mediador em relação às partes

VI. Confirmar disposição para participar

‣Trabalhar conjuntamente para tentar alcançar uma solução
‣Escutar sem interrupção
‣Explicar suas preocupações
‣Escutar a perspectiva da outra parte
‣Tentar seriamente resolver o problema
‣Revelar informações relevantes à outra parte

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA
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Curso de Mediação Judicial  

VII. Falar sobre o papel dos advogados

VIII. Descrever a estrutura a ser seguida

‣Esclarecer procedimentos no caso de ausência

‣Tempo (até x horas)
‣Logística (possibilidade de mais sessões)
‣Formas possíveis que o acordo, caso alcançado, pode assumir
‣Partes têm a oportunidade de falar
‣Quem irá falar primeiro

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

3. A DECLARAÇÃO DE ABERTURA

IX. Responda às dúvidas.

X. Obtenha o compromisso para mediar.

XI. Passe a palavra para as partes, explicite a 
regra adotada no Centro (primeiramente a 
parte autora).
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Curso de Mediação Judicial  

• Qual a importância da declaração de abertura? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

• Aproximadamente quanto tempo deve demorar essa fase? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

• Quais as consequências de se fazer uma declaração de abertura 
sem a lista de verificação?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

EXERCÍCIOS 3 – Declaração de Abertura

Curso de Mediação Judicial  

TRANSIÇÃO

“Sra. Simone, por gentileza descreva brevemente os fatos que 
a trouxeram aqui.”

“Sr. Marcelo, quais fatos o trouxeram até aqui?”

“Sra. Simone, por gentileza descreva os fatos que a trouxeram 
aqui, as questões que deseja resolver e, sobretudo, os interesses 

que motivaram sua vinda até aqui.”

O Início da Mediação

4. A TRANSIÇÃO DA PALAVRA PARA AS PARTES
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

4. A TRANSIÇÃO DA PALAVRA PARA AS PARTES

TRANSIÇÃO PARA INÍCIO DAS NARRATIVAS

“Sra. Simone, já que foi você quem propôs a ação, gostaria que você 
relatasse o seu lado da história primeiro.”

ou

“Sr. Marcelo, por que não começarmos com o senhor repetindo as 
alegações que fez contra o Sr. Paulo.”

ou

“Sra. Mônica, já que foi você quem sofreu o dano pelo qual você quer 
ser indenizada, começaremos por você”.

Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

4. A TRANSIÇÃO DA PALAVRA PARA AS PARTES

EQUILÍBRIO DO TEMPO

“Sr. Paulo, retornemos ao ponto em que o Sr. dizia que...”

“Sr. Marcelo, percebi que muitas coisas aconteceram desde a data do 
ocorrido até o momento, mas, em razão do nosso tempo, peço que o 

senhor nos conte os fatos que mais impactaram sua decisão de ingressar 
com a ação...”

“Sra. Mônica, entendo que o ocorrido tenha impactado sua rotina de 
diversas formas, porém, em razão do tempo, peço que a senhora 

mantenha o foco apenas no que diz respeito a...” 
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Curso de Mediação Judicial  

O Início da Mediação

4. A TRANSIÇÃO DA PALAVRA PARA AS PARTES

INTERRUPÇÕES

“Sr. Paulo, como havíamos combinado anteriormente, cada um terá

oportunidade de falar. Entendo que às vezes é difícil não falar quando

há algo importante a ser dito, mas nossos resultados serão melhores

se não ocorrerem interrupções. Por favor, anote seus comentários e

haverá oportunidade para o senhor falar sobre eles.”

“Sra. Simone, a palavra ainda está com o Sr. Marcelo. Aguarde

mais alguns instantes e será seu momento de falar.”

Curso de Mediação Judicial  

O Processo de Mediação:

Reunião de Informações
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Curso de Mediação Judicial  

• Desenvolver uma estratégia de ação, um plano de conciliação que
satisfaça as exigências da situação específica e as necessidades de
todas as partes;

• Evitar entrar em uma disputa com um procedimento de resolução ou
gerenciamento de conflito que seja inadequado para o estágio de
desenvolvimento ou nível de intensidade que a disputa atingiu;

• Operar a partir de uma base de informação precisa, o que vai evitar
conflitos desnecessários devido à comunicação deficiente, percepção
inadequada ou dados confusos;

• Esclarecer as questões e os interesses mais importantes;

• Identificar as pessoas-chave envolvidas e a dinâmica dos seus
relacionamentos.

A Reunião de Informações

Neste momento o mediador deverá:

Curso de Mediação Judicial  

• Evitar interrupções ou ataques verbais;

• Encorajar a concentração no problema e não uma na outra;

• Traduzir a linguagem carregada de juízo de valores ou de julgamento
das partes em uma linguagem menos emocionalmente carregada;

• Fazer descrições ou declarações claras, sugestões quanto a
procedimentos ou atitudes de boa fé, mas não tomando partido sobre
questões essenciais;

• Aceitar a expressão dos sentimentos e ser empático, sem, no
entanto, tomar partido;

• Lembrar as partes das diretrizes comportamentais;

• Acalmar ameaças específicas;

• Intervir para evitar o aumento do conflito.

A Reunião de Informações

Neste momento o mediador deverá:
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Neste momento o mediador deverá:

‣ Escutar ativamente as partes

‣ Fazer a Identificação de Questões, Interesses e Sentimentos

‣ Formular perguntas para obter mais informações e/ou
esclarecer dúvidas

A Reunião de Informações

Curso de Mediação Judicial  

A Reunião de Informações

1. ESCUTA ATIVA:
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É uma técnica de comunicação em que 
um ouvinte:

• decodifica uma mensagem verbal; 

• identifica a emoção precisa que está 
sendo expressa; e 

• restabelece o conteúdo emocional da 
mensagem para quem estava falando, 
usando as mesmas palavras ou 
palavras similares, porém de forma 
neutra. 

A Reunião de Informações

1. ESCUTA ATIVA:
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• Parte: “Djalma só quer mandar na gente, não faz nada,
enquanto estamos atolados no meio de tanto trabalho!!”

• Sentimentos identificados: aborrecimento em função da
atitude de Djalma, insatisfação com o excesso de
trabalho.

• Mensagem reformulada de forma neutra:“O que a Sra.
quer dizer é que está insatisfeita com o volume de
trabalho e que gostaria que o Sr. Djalma colaborasse
mais na execução das tarefas?”

A Reunião de Informações

1. ESCUTA ATIVA:
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Assim, a escuta ativa exerce as seguintes funções:

� Garante a quem está falando que está sendo ouvido;

� Permite a quem está falando e ao ouvinte averiguar se o significado
preciso da mensagem foi entendido;

� Demonstra aceitação da expressão das emoções;

� Permite a quem está falando explorar suas emoções sobre um tema e
esclarecer o que ele realmente sente e por quê;

� Pode também realizar a função fisiológica de estimular a liberação de
tensão por meio da expressão da emoção.

A Reunião de Informações

1. ESCUTA ATIVA:
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SILÊNCIO INTERIOR

Sinais de confirmação

Expressões faciais

CONCENTRAÇÃO

A Reunião de Informações

1. ESCUTA ATIVA:
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ESCUTA ATIVA - EXERCÍCIO

Depois de escutar atentamente a história cada participante deverá assinalar
V (verdadeiro), F (falso) ou ? (não se sabe) para cada afirmação a seguir:

01. Um homem apareceu depois que o dono apagou as luzes de sua loja.  V   F   ?

02. O ladrão era um homem. V   F   ?

03. O homem que apareceu não pediu dinheiro. V   F  ?

04. Alguém abriu a caixa registradora. V   F   ?

05. Após pegar o dinheiro o homem saiu às pressas. V   F   ?

06. O ladrão levou o dinheiro do dono da loja. V   F   ?

07. O homem apareceu em plena luz do dia. V   F   ?

08. O homem que apareceu abriu a caixa registradora. V   F   ?

09. Ninguém levou o dinheiro. V   F   ?

10 . A história se refere a uma série de eventos e menciona três pessoas: 
o dono da loja, o homem que levou o dinheiro e um  membro da força pública. V   F   ?

A Reunião de Informações

Curso de Mediação Judicial  

CHEKLIST DA ESCUTA ATIVA

A Reunião de Informações

70



Curso de Mediação Judicial  

• Questões são pontos controvertidos ou os problemas tópicos em que as 
partes se concentram.

• Devem ser passíveis de serem resolvidas na mediação.

• São pontos em razão dos quais, se há adequada solução, há satisfação
das partes quanto à mediação.

A Reunião de Informações

2. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS

As Questões:

Curso de Mediação Judicial  

A Reunião de Informações

2. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS

As Questões:

EXEMPLOS:

• O atraso no pagamento de um aluguel;
• O descumprimento de um prazo estabelecido em contrato;
• O prejuízo causado pelo cancelamento de um vôo;
• Uma cobrança feita de forma indevida etc.

Obs: É bastante comum que, na narrativa de cada parte, as questões
sejam apresentadas a partir de uma perspectiva individual.
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• O interesse consiste na relação de reciprocidade entre um indivíduo e um 
bem: a incorporação do bem ao patrimônio do indivíduo produzirá
realização ou satisfação pessoal.

• Podemos definir interesse como a razão, o motivo ou o porquê de se 
querer algo. É a motivação por trás de um pedido.

• Entretanto, é comum a confusão entre o que uma parte imagina
querer (interesse aparente ou posição) e o que efetivamente quer
(interesse real ou apenas interesse).

A Reunião de Informações

2. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS

Os Interesses:
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• As posições ou interesses aparentes (o que se diz que se quer) estão 
localizadas na superfície; os interesses (o que realmente se deseja) estão 
subjacentes aos pedidos e normalmente não são revelados.

• Identificar interesses de forma efetiva em uma mediação é uma  condição 
essencial para avançar em direção a soluções criativas e que sejam 
satisfatórias para as partes.

A Reunião de Informações

2. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS

Os Interesses:
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• Finalidade principal: demonstrar às partes que elas foram adequadamente
ouvidas e compreendidas, inclusive no aspecto emocional.

• Atividade que permite a validação de sentimentos, indicando às partes que 
o(s) sentimento(s) gerados pelo conflito foram identificados.

• Para que essa tarefa seja realizada, mostra-se fundamental a atitude de 
empatia (diferentemente do sentimento de simpatia).

A Reunião de Informações

2. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS

Identificando Sentimentos:

Curso de Mediação Judicial  

O Processo de Mediação:

RESUMO

73



Curso de Mediação Judicial  

História de 
B

História de 
A

C
(A  +  B)

Narrativa das Partes

O Resumo

O RESUMO NA SESSÃO CONJUNTA INICIAL
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• Permite testar a compreensão do mediador acerca do que foi dito.

• Permite às partes saber que o mediador está ouvindo
atentamente.

• É um instrumento que auxilia as partes a organizarem seus
pensamentos.

• Pode-se usar a técnica de resumo simplesmente para: 

1) certificar que todos os participantes ouviram o que foi dito; 
2) trazer à tona questões específicas; ou
3) levar a discussão adiante.

O Resumo
O RESUMO
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É no resumo que o mediador esclarece as controvérsias 
e interesses e reconhece os sentimentos.

Para tanto, o mediador pode e deve:

• Formular perguntas às partes

• Dialogar sobre as questões da controvérsia

• Verificar se entendeu bem o que lhe foi a narrado

O Resumo

O RESUMO PELO MEDIADOR
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O Resumo

‣Escutar ativamente

‣Utilizar perguntas abertas (que permitam o esclarecimento de questões)

‣Administrar interações entre as partes

‣Identificar as questões

‣Identificar interesses

‣Identificar sentimentos e emoções

‣Fazer resumo da controvérsia utilizando linguagem apropriada

DEVERES ESSENCIAIS DO MEDIADOR NO RESUMO
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‣com enfoque nas necessidades

‣com enfoque prospectivo

‣com postura neutra

O Resumo

O RESUMO DEVE SER FEITO

Curso de Mediação Judicial  

Quando utilizar a técnica?

‣ Depois de ambas as partes terem finalizado suas declarações de 
abertura. 

‣ Constantemente ao longo da conciliação - depois de qualquer 
troca de informação, sugestão de possível solução ou expressão de 
emoção - reenquadramento sucessivo.

‣ Para lembrar as partes de seus interesses.

‣ Para acalmar os ânimos.

O Resumo

O RESUMO NA SESSÃO CONJUNTA INICIAL
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Para introduzir um resumo, é interessante apresentar, 
previamente, expressões como:

• “deixe-me ver se compreendi o que vocês disseram...”

• “se eu entendi bem, vocês mencionaram que...”

• “deixe-me sintetizar o que eu entendi de tudo o que foi dito
até agora; em resumo...”

Vocês estão de acordo com essa síntese dos fatos?
Há algo que queiram acrescentar?

O RESUMO – COMO UTILIZAR A TÉCNICA

O Resumo

Após...
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Sr. B: “O barulho que vem do 
seu apartamento é insuportável. 
Seus filhos se comportam como 
animais. Alguém tem que dizer a 
eles como se comportar. Aliás, é 
compreensível que eles se
comportem dessa maneira 
considerando a mãe indecente 
que têm. Eu trabalho duro e 
tenho que acordar cedo. Preciso 
dormir.”

Sra. A: “Eu apresentei esta 
queixa porque ele prendeu 
meus filhos no elevador,
ameaçando-os. Eles agora têm 
pavor dele. Ele não tinha 
nenhum direito de tratar meus 
filhos dessa maneira. Qualquer 
problema que ele tivesse, 
deveria ter falado comigo. Ele é 
louco, um homem insano.”

Façam o Resumo

O Resumo
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Resumo:

Resumo: “Deixe-me resumir o que eu 
ouvi até agora. Vocês dois estão irritados 
e preocupados (sentimentos que 
compartilham). Sr. B, você está 
aborrecido com o barulho que vem do 
apartamento da Sra. A (questão), sendo 
que você precisa de silêncio para tentar 
dormir (interesse). E Sra. A, você está 
aborrecida com o modo com que o Sr. B 
se comunica com seus filhos (questão) e 
você não quer que seus filhos tenham 
medo de seus vizinhos (interesse). E 
você também indicou que gostaria que o 
Sr. B conversasse diretamente com você 
sobre seus filhos (proposta implícita).”

Curso de Mediação Judicial  

CHEKLIST DO RESUMO

O Resumo

?
?

?
?

?
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O Processo de Mediação:

A NEGOCIAÇÃO

Curso de Mediação Judicial  

A NEGOCIAÇÃO

Resolução das Questões e dos Interesses

• Nesta etapa o Mediador irá:

• Selecionar Questões e Interesses para serem discutos, 
ponto a ponto, mediante o consentimento das partes.

• Ouvir das partes as possíveis formas de solução.

• Analisar as opções ofertadas pelas partes.

• Utilizar-se das 12 ferramentas.
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1. Recontextualização (ou parafraseamento)
2. Sessões individuais (ou caucus)
3. Troca de papéis
4. Validação de sentimentos
5. Teste de realidade
6. Audição de propostas implícitas
7. Afago
8. Geração de opções/perguntas orientadas 
9. Normalização
10. Organização de questões
11. Enfoque prospectivo
12. Silêncio

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Recontextualização (ou parafraseamento)

Sempre que for retransmitir às partes uma informação que foi trazida 
pelas partes, ao processo, o mediador deve se preocupar em 
apresentar estes dados:

a) uma perspectiva nova, mais clara e compreensível;
b) com enfoque prospectivo;
c) voltado às soluções (tendo como base os interesses);
d) filtrando os componentes negativos que eventualmente possam 
conter;

e) com o objetivo de encaixar essa informação no processo de modo 
construtivo;

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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REENQUADRAMENTO

“Não concordo com os 
R$ 3.000,00 de danos 
materiais! O conserto não 
custou tudo isso em 
hipótese alguma!!! Se ele 
pensa que sou burro em 
aceitar esse orçamento, 
está muito enganado!!”

“O Sr. está dizendo que 
está disposto a pagar 
um valor justo pelo 
conserto do carro e 
que, para isso, precisa 
compreender o que foi 
feito, por quanto e qual 
o valor de mercado 
desse serviço.” 

Nova perspectiva:

- Clara      - Compreensível     -Voltada para soluções

- Filtrando componentes negativos

- Transformando acusações em pedidos

A Negociação
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São encontros realizados entre os mediadores e cada uma das partes 
sem que esteja presente a outra parte.

POR QUE?

‣ Para permitir a expressão de fortes emoções sem aumentar o conflito.

‣ Para eliminar comunicação improdutiva.

‣ Para disponibilizar a oportunidade de identificar e esclarecer 

questões.

‣ Como uma contra-medida a fenômenos psicológicos que impedem o 

alcance de acordos, tal como a reação desvalorizadora.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

Sessões Privadas, Individuais ou Caucus

81



Curso de Mediação Judicial  

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

‣ Para disponibilizar um ambiente propício para o exame de alternativas e

opções;

‣ Para quebrar um impasse;

‣ Para avaliar a durabilidade e viabilidade das propostas;

‣ Nas situações em que se perceber riscos à ocorrência de atos de 

violência.

POR QUE?

Sessões Privadas, Individuais ou Caucus
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12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

POR QUE?
‣ Para realizar afagos (ou reforços positivos);

‣ Para aplicar a técnica de inversão de papéis;

‣ Para evitar comprometimento prematuro com propostas ou soluções;

‣ Para explorar possíveis desequilíbrios de poder; 

‣ Para trabalhar com táticas e/ou habilidades de negociação das partes;

Sessões Privadas, Individuais ou Caucus
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A inversão de papéis consiste em um técnica voltada a estimular a 
empatia entre as partes, por intermédio de orientação, para que cada 
uma perceba o contexto sob a ótica da outra parte.

Recomenda-se enfaticamente que esta técnica seja usada 
prioritariamente em sessões privadas e que, ao se aplicar a técnica, o 
mediador  indique:

I) que se trata de uma técnica de mediação;
II) que esta técnica também será utilizada com a outra parte.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

Inversão ou Troca de Papéis
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Exemplificativamente, em uma sessão privada o mediador pode aplicar 
a técnica da inversão de papéis dizendo: 

“Sr. João R. B. Batista, o senhor apesar de ser dono de oficina mecânica 
também é consumidor. Nesse sentido, eu vou aplicar uma técnica de 
mediação que é a inversão de papéis, e faço isso apenas porque 
gostaria de ver ambos se entendendo bem e percebendo de forma clara 
como cada um viu e viveu essa situação. Naturalmente, quando tiver 
com a Sra. Taís vou aplicar essa inversão de papéis com ela também. 

Então, voltando à pergunta, como você gostaria de ser tratado, como 
consumidor, no que se refere a orçamentos?” 

A Negociação

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

Inversão ou Troca de Papéis
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12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

Validação de Sentimentos

A validação de sentimentos consiste em identificar os sentimentos que 
a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa, e abordá-
los como uma consequência natural de interesses legítimos que a 
parte possui.
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“Percebo que o Sr. ficou muito aborrecido com o fato dela não ter 
retornado suas ligações.” (validação do sentimento)

“Realmente, qualquer um ficaria aborrecido ao ligar várias vezes e 
não obter retorno.” (emissão de juízo de valor)

“Mas não vale a pena se aborrecer com o fato dela não ter 
retornado suas ligações! Essas coisas acontecem!” (invalidação 
do sentimento)

A Negociação

Validação de Sentimentos
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12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

Validação de Sentimentos

Uma das formas mais eficientes de realizar a validação de 
sentimentos consiste em identificar o sentimento e vinculá-lo ao 
interesse que o despertou. 

Validação de sentimentos
=

identificação dos sentimentos + interesse real
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Teste de Realidade

O teste de realidade consiste em estimular a parte a proceder com 
uma comparação do seu “mundo interno” com o “mundo externo” -
como percebido pelo mediador. 

Assim como na técnica de inversão de papéis, recomenda-se: avisar à 
parte que o mediador está aplicando uma técnica de mediação; 

aplicar, prioritariamente, em sessões privadas.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Audição de Propostas Implícitas

As partes de uma disputa normalmente propõe soluções sem 
perceber que, na verdade, estão fazendo isso.

Joana e Antônio se separaram após um relacionamento de sete anos. Eles
conseguiram realizar a partilha de todo seu patrimônio, com exceção de uma
coleção de discos de ópera. Joana diz: “Eu deveria ficar com a coleção, pois, afinal,
fui eu quem pagou por ela quase toda.” Antônio, por sua vez, diz: “A coleção é
minha. Fui eu quem comprou muitos discos e garimpei em lojas de discos usados
toda vez que eu estava em uma das minhas viagens de negócios. Eu tenho uma
pretensão igualmente legítima de ficar com a coleção”.

Proposta implícita:____________________________________________________

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Afago (ou Reforço Positivo)

O afago consiste em uma resposta positiva do mediador a um 
comportamento produtivo, eficiente ou positivo da parte ou do próprio 
advogado.

É uma espécie de feedback e, portanto, deve conter elementos 
tangíveis e sinceros.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Afago (ou Reforço Positivo)

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação

Exemplificativamente, se uma parte admite, em sessão individual, que a 
outra tem razão, cabe, em parte, ao mediador estimular tal exercício de 
empatia por intermédio de um afago como: 

“Interessante essa sua forma de ver esta questão.”

“O fato de perceber que o Jorge teve boa intenção quando lhe entregou a 
documentação ajuda muito na mediação. Quando estivermos novamente 
em uma sessão conjunta seria produtivo se você comentasse isso com 
ele”. Ou ainda: “Bom ponto!”.  

Curso de Mediação Judicial  

Geração de Opções/Perguntas Orientadas

O primeiro passo é a realização de perguntas que ajudem as partes a 
pensar em uma solução conjunta. Exemplos de perguntas voltadas para 
soluções:

•“Na sua opinião, o que poderia funcionar?”

•“O que você pode fazer para ajudar a resolver esta questão”
•“Que outras coisas vocês poderiam tentar?”

•“Para você, o que faria com que esta idéia lhe parecesse mais razoável?”
•“Levando em consideração os interesses de ambos, o que poderíamos

entender como uma solução satisfatória?”

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Normalização

Mostra-se recomendável que o mediador tenha um discurso voltado a 
normalizar o conflito e estimular as partes a perceber tal conflito como 
uma oportunidade de melhoria da relação entre elas e com terceiros.

“Sr. Jorge e Sr. Renato, estou percebendo que os dois estão muito 
aborrecidos com a forma com que aquela conversa sobre orçamento 
se desenvolveu. Vejo isso como algo comum a duas pessoas que 
gostariam de ter bons relacionamentos e que gostariam de adotar 
soluções justas às suas questões do dia-a-dia. 

Vamos então conversar sobre essa questão da comunicação?”

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Organização de Questões e Interesses

É comum o fato das partes perderem o foco da disputa, deixando de 
lado as questões que efetivamente precisam ser abordadas na 
conciliação para debaterem outros aspectos da disputa que as tenham 
aborrecido.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Enfoque Prospectivo

Os processos autocompositivos voltam-se a soluções que 
atendam plenamente os interesses reais das partes (lide 
sociológica).

Ao invés do discurso: “quem está certo, quem está errado”...

Utilizar um enfoque voltado para o futuro:
“diante desse contexto concreto em que nos encontramos, quais são 
as soluções que melhor atendem às suas necessidades e interesses”.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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Silêncio

Alguns conciliadores, desconfortáveis com o silêncio, muitas vezes 
apresentam novas perguntas ou complementam a pergunta anterior.

Na medida certa, o silêncio pode servir como um aliado no 
aprofundamento das respostas das partes.

12 FERRAMENTAS PARA PROVOCAR MUDANÇAS

A Negociação
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O Processo de Mediação:

A APROXIMAÇÃO DO ACORDO

Curso de Mediação Judicial  

• Testar as soluções.

• Confirmar o acordo ou, em caso de impasse, a discussão
dos passos a serem tomados.

• Redigir os termos do Acordo.
ou

• Lavrar o Termo da Sessão, caso não haja acordo. 

O Acordo

A APROXIMAÇÃO DO ACORDO
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A APROXIMAÇÃO DO ACORDO

A Redação do Acordo

Uma mediação bem sucedida conduzirá, muitas vezes, ao 
encerramento com um acordo satisfatório para as partes.

O Acordo deve ser redigido em conformidade com:

1) Os parâmetros legais – seus termos devem respeitar a lei vigente; 
2) As regras ortográficas – ser claro, objetivo, simples, específico; e,
3) Refletir a própria mediação/conciliação.

O Acordo
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CHEKLIST DO ACORDO

O Acordo

Testou a viabilidade da execução do acordo?

Verificou a igualdade dos termos?

Redigiu com clareza, objetividade e especificidade?

Utilizou informações de ambas as partes?

No caso de pagamento, definiu claramente quem paga e quem recebe?

No caso de pagamento, definiu como e quando se paga e se recebe?

Escreveu na presença de ambas as partes (quando apropriado)?

Utilizou a linguagem das partes?

Leu o texto para as partes antes de digitá-lo?

Verificou o entendimento das partes antes de digitá-lo?

Digitou o texto em conformidade com as regras da Língua Portuguesa?

Ofereceu cópias suficientes para assinatura – partes, advogados e Central?

Ficou com cópia do termo e ofertou-a para os observadores?
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Curso de Mediação Judicial  

O Processo de Mediação:

O ENCERRAMENTO DA MEDIAÇÃO

Curso de Mediação Judicial  

É no encerramento que o mediador entrega o acordo assinado para as 
partes e demais presentes (Observadores, Mediadores, Central);

Após, deve agradecer às partes e advogados pelo que realizaram:

• Compareceram, ouviram, se esforçaram
• Pelo bom comportamento durante a negociação
• Geraram boas idéias, buscaram o consenso

E, finalmente, agradecer aos demais presentes.

O Encerramento

O ENCERRAMENTO DA MEDIAÇÃO
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Curso de Mediação Judicial  

Quando não há solução à vista...

Percorrido o caminho até aqui, e depois de o mediador se valer de 
muitos instrumentos, há casos em que as partes permanecem 
inconciliáveis.

O QUE FAZER?

Cabe ao mediador explicar claramente o que a mediação pode e o 
que não pode fazer por elas, demonstrando sempre as experiências 
positivas que foram tiradas do processo, ainda que não tenha saído 
um acordo.

O mediador deve agradecer às partes pelo esforço em obter um 
acordo, deixando claro que o acordo não é o único resultado possível 
e satisfatório dentro da mediação.

O Encerramento
O ENCERRAMENTO DA MEDIAÇÃO

Curso de Mediação Judicial  

O Encerramento

• Revisão das questões e interesses das partes e discussão das opções;

• Validação do esforço e do trabalho das partes;

• Despedidas e agradecimentos a todos os presentes.

O ENCERRAMENTO DA MEDIAÇÃO

• Validação do esforço e do trabalho das partes;

• Despedidas e agradecimentos a todos os presentes;

• Incentivar as partes a retornarem, se necessário

Em caso de impasse:

Em caso de Acordo:
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EXCERCICIO 5 – QUESTÕES, INTERESSES E SENTIMENTOS 

 

Instruções: Nos espaços indicados: Identifique qual é a QUESTÃO, 

declarada em cada citação e quais são os possíveis INTERESSES e 

SENTIMENTOS da pessoa que faz a declaração. 

 

“Estas reuniões duram 

mais do que uma hora, 

que é o tempo 

estabelecido. Eu não 

vou mais gastar meu 

tempo com essas 

reuniões”. 

Questões  

Interesses  

Sentimentos 

 

 

“Eu sempre tenho boas 

sugestões, mas, 

ninguém presta 

atenção ao que eu 

falo. É como se eu 

fosse invisível. Eu 

estou cansado não dou 

mais sugestões”. 

Questões 
 

Interesses 
 

Sentimentos 

 

 

“Eu sempre perco a 

paciência com a 

Joana. Depois 

reconheço que agi 

mal. Mas, também ela 

tem que parar de 

fazer essas coisas!”. 

Questões 
 

Interesses 
 

Sentimentos 

 

 

“Estou cansada de 

Maria. Ela chega 

tarde todos os dias. 

Eu vou botar ela na 

rua se ela chegar 

atrasada mais uma 

vez”. 

Questões  

Interesses  

Sentimentos 

 

 

“Eu gostaria que 

Lúcia deixasse de 

usar meu grampeador. 

Toda vez que eu quero 

usar, está no 

escritório dela!”. 

Questões  

Interesses  

Sentimentos 
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EXERCÍCIO 6 – PARA TREINAR A ESCUTA ATIVA: 

 

A HISTÓRIA DE CHAPEUZINHO VERMELHO 

Sou uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho e tenho esse apelido 

desde pequenina porque sempre gostei de usar chapéus e capas dessa 

cor. 

Um dia, minha mãe me pediu para levar doces, biscoitos, pãezinhos 

e frutas para minha avó que estava doente. 

Aceitei, bem feliz e saí com minha cestinha para casa da 

Vovozinha. 

Antes de sair, minha mãe me avisou para tomar muito cuidado. Não 

conversar com estranhos, não dizer para onde eu ia e nem parar. Ela 

falou para eu ir pela estrada do rio, pois havia ouvido que havia um 

lobo muito mau na estrada da floresta, devorando quem passasse por lá. 

Tranqüilizei minha mãe ao garantir que iria seguir suas 

instruções. 

E assim foi. Ou quase, pois fui juntando flores no cesto para a 

vovó e me distraí com as borboletas, saindo do caminho do rio, sem 

perceber. 

Cantando e juntando flores, nem reparei que o lobo estava 

perto... 

Eu nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda um lobo mau. 

Levei um susto quando ouvi: 

- Onde vai, linda menina? 

Respondi que ia à casa da vovó, que morava na primeira casa bem 

depois da curva do rio. 

O lobo respondeu que era um anjo da floresta e que estava ali 

para proteger criancinhas como eu.  

Fiquei feliz com a notícia e comentei que minha mãe havia dito 

para eu não conversar com estranhos, e que havia um lobo mau andando 

por ali. 

O tal anjo me respondeu para seguir tranqüila que ele iria na 

frente e retiraria todo o perigo que houvesse na floresta. Fiquei 

aliviada e agradeci ao anjo, principalmente porque a mamãe não 

precisaria saber que eu havia errado o caminho, sem querer. 

E o anjo respondeu que aquele seria nosso segredo... 
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Mas eu não sabia que aquele anjo era o lobo e ele saiu correndo 

na frente, provavelmente rindo e pensando: 

- Aquela idiota não sabe de nada: vou jantar a vovozinha dela e 

ter a netinha de sobremesa... Uhmmmm! Que delícia! 

Chegando à casa da vovó, bati na porta e me apresentei. Achei que 

a vovó estivesse muito doente mesmo, pois nem se levantou para abrir a 

porta. E falava com uma voz tão estranha... 

Cheguei à cama e vi que a vovó estava mesmo muito doente. Se não 

fosse a touquinha da vovó, os óculos da vovó, a colcha da vovó, eu 

pensaria que era outra pessoa. 

- Eu trouxe estas flores e os docinhos que a mamãe preparou. 

Quero que fique boa logo, vovó, e volte a ter sua voz de sempre. 

- Obrigada, minha netinha – disse o lobo disfarçando a voz de 

trovão. 

Não me contive de curiosidade e perguntei: 

- Vovó, a senhora está tão diferente: por que esses olhos tão 

grandes? 

- É pra te olhar melhor, minha netinha. 

- Mas vovó, por que esse nariz tão grande? 

- É pra te cheirar melhor, minha netinha. 

- Mas vovó, por que essas mãos tão grandes? 

- São para te acariciar melhor, minha netinha. 

- Mas vovó, por que essa boca tão grande: 

- QUER MESMO SABER? É PRA TE COMER!!!!! 

- Uai! Socorro! É o lobo! 

Eu saí correndo e gritando, com o lobo correndo bem atrás de mim, 

pertinho, quase conseguindo me pegar. 

Por sorte, um caçador ia passando por ali bem na hora, e seus 

gritos chamaram sua atenção. Ele foi me socorrer mas não conseguiu 

atingir o lobo, que fugiu pela janela. 

Lobo covarde... Assusta criancinhas e foge dos caçadores... 

É por isso que estou aqui hoje... 

Quero uma indenização por danos materiais, pois naquele desespero 

todo acabei perdendo minha cesta e todos os doces que nela estavam. 

Também quero que esse lobo mau aí me pague uma boa indenização 

por danos morais, já que diante de um susto tão grande fiquei abalada 

durante muitos dias, com medo de sair de casa, achando que minha 

vovozinha tinha morrido... Até calmante tive que tomar... Perdi minhas 

aulas na escola e chorei dia e noite tendo sonhos assustadores... 
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EXERCÍCIO 6 – PARA TREINAR A ESCUTA ATIVA: 

 

A HISTÓRIA DO LOBO (CALUNIADO) 

 

A floresta era meu lugar. Eu morava lá e cuidava dela. 

Tentava mantê-la limpa e em ordem. 

Num dia ensolarado, enquanto estava retirando o lixo que 

um campista havia deixado, eu ouvi uns passos. Pulei atrás de 

uma árvore e vi uma menininha meio feia descendo o caminho e 

carregando uma cesta. Logo desconfiei dessa menininha porque 

estava vestida de maneira tão estranha: toda de vermelho e com a 

cabeça coberta de tal maneira que parecia não querer que alguém 

soubesse quem era. Claro que parei para verificar quais eram 

suas reais intenções. Perguntei quem era, aonde ia, de onde 

vinha. Ela me contou uma história mal contada, de que ia para a 

casa da avó com uma cesta de comida. Parecia ser uma pessoa 

honesta, mas acontece que ela estava na minha floresta e, de 

fato, parecia meio suspeita com essa roupa estranha que vestia. 

Então, resolvi lhe dar uma lição para mostrar como era 

séria essa história de se pavonear pela floresta sem ser 

anunciada e vestida dessa maneira. 

Deixei-a seguir seu caminho, mas logo corri na frente para 

chegar na casa de sua avó. 

Quando vi aquela velha senhora simpática, eu lhe expliquei 

meu problema e ela concordou que sua neta precisava aprender uma 

lição. Escondeu-se debaixo da cama, esperando que eu a chamasse 

quando fosse necessário. 

Quando a menina chegou, eu estava na cama, vestido como 

sua avó. A menina entrou e disse alguma coisa malcriada sobre 

minhas grandes orelhas. Achei aquilo um insulto!!! Mesmo assim, 

tentei então aproveitar suas palavras, sugerindo que minhas 

grandes orelhas me ajudariam a ouvir melhor. O que quis dizer é 
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que gostava dela e que queria dar maior atenção ao que ela 

dizia. 

Mas, aí, ela fez mais uma gozação, dizendo que meus olhos 

eram esbugalhados. Agora você pode entender o que estava 

começando a sentir por aquela menina... Com essa fachada de moça 

boa, ela escondia que era uma pessoa muito desagradável... Mas 

resolvi lhe dizer que meus olhos grandes me ajudavam a vê-la 

melhor. 

O insulto seguinte realmente me atingiu. Eu tenho um 

problema com esses dentes muito grandes... E essa menina fez uma 

mal-criação a respeito deles. Sei que devia me controlar, mas 

pulei da cama dizendo que meus dentes me ajudariam a comê-la 

melhor. Perdi as estribeiras... 

Agora, veja bem, nenhum lobo nunca comeria uma menininha, 

todo mundo sabe disso! Mas essa menina maluca começou a correr 

pela casa gritando e eu correndo atrás dela tentando acalmá-la. 

De repente, a porta se abriu com um estrondo e um caçador 

grandalhão estava lá, de pé, com sua arma. Eu olhei e vi que 

estava em apuros. Havia uma janela aberta perto de mim e pulei 

fora. Ouvi tiros mas, graças ao Deus Lobo eu não fui atingido...  

Gostaria de dizer, conciliador, que esse foi o fim dessa 

história. Mas acontece que a vovó, que sabia de tudo, nunca 

contou o meu lado... E logo se espalhou o boato de que eu sou um 

lobo mesquinho e chato. Todo mundo começou a se esquivar de 

mim... Não sei bem como anda a vida dessa menina aí, mas eu não 

vivi mais feliz para sempre... 

Olha, quer saber, acho que tudo não passou de um infeliz 

mal-entendido. Vamos acabar agora com tudo isso porque eu tenho 

uma floresta inteira para cuidar e não posso sair de lá a todo 

momento para vir para estas audiências. 

Além disso, eu quero ficar bem com meus vizinhos e amigos, 

dentre eles a vovó, uma senhora que eu gosto muito!!! 

Eu topo pagar uma nova cesta de doces para a chapeuzinho; 

ela explica para o pessoal da floresta que tudo foi um engano 

para eles pararem de ter medo de mim e pronto! Resolvido! 
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EXERCÍCIO 8 – PARA A GERAÇÃO DE OPÇÕES. 

 

1- QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA UMA LÂMPADA QUEIMADA? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2- QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA UMA BOLINHA DE GOLF PRESA NUM 

BURACO? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Centro Político Administrativo 
Anexo Desembargador Antônio de Arruda – Cuiabá/MT – CEP: 78000-000 

Fone: (65) 3617.3659 / 3831 – E-mail: nucleo.solucaodeconflitos@tj.mt.gov.br 

APONTAMENTOS SOBRE A FUNÇÃO DE OBSERVADOR 

Orientações aos observadores 

 

 Nas sessões de mediação, as partes e advogados 

presentes serão comunicados sobre a presença dos 

observadores que poderão ser: mediadores, advogados, 

magistrados, professores ou estudantes.  

 

 A sessão de mediação possui formato diferenciado das 
audiências, pois não pode ser pública devido ao 

compromisso de confidencialidade sobre todas as 

informações explanadas por partes, advogados e 

interessados.  

 

 As observações são consideradas oportunidades de 

aprendizado e de troca de informações e experiências 

entre mediadores e interessados. Para melhor 

aproveitamento das observações, relacionamos alguns 

procedimentos básicos para enriquecimento constante do 

observador e qualificação das ações do Programa de 

Estímulo à Mediação: 

 

 

 Assim como aos mediadores, cabe aos observadores 

atentar para a pontualidade, aos trajes e posturas 

adequadas e à identificação funcional (crachá, se 

houver) para uma sessão de mediação. 

 

 Iniciada a sessão, o observador poderá se retirar da 
sala de mediação, de preferência entre uma sessão 

privada e outra, ou então solicitar sua saída, 

atentando para não interromper o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

 Durante a sessão de mediação é solicitado aos 

observadores que evitem todo e qualquer movimento que 

possa causar interrupção dos trabalhos (solicitamos 

desligar celulares, evitar ruídos e movimentos 

bruscos). 

 

 Durante a sessão de mediação, os observadores devem 
evitar toda e qualquer comunicação com partes, 

advogados ou mediadores. Os observadores devem anotar 

as dúvidas e informações que poderão ser tratadas com 

os mediadores ao final da sessão de mediação. 
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Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Centro Político Administrativo 
Anexo Desembargador Antônio de Arruda – Cuiabá/MT – CEP: 78000-000 

Fone: (65) 3617.3659 / 3831 – E-mail: nucleo.solucaodeconflitos@tj.mt.gov.br 

 Aos observadores é solicitado que evitem comunicação 
verbal ou não verbal com outro observador. Partes e 

advogados podem interpretar negativamente tal ação. 

 

 

 Toda e qualquer informação das sessões de mediação são 
consideradas confidenciais. Não há produção de provas 

nas sessões de mediação. Solicitamos que nenhuma 

informação ou comentário sobre a sessão de mediação 

seja repassado ou compartilhado com outras pessoas que 

não sejam os mediadores, orientadores ou observadores 

daquela sessão. 

 

 Por fim, a observação das mediações pode ser o momento 
de aprendizado de todos os presentes. Ao final da 

sessão, os observadores poderão apresentar sugestões e 

dúvidas aos mediadores, lembrando da utilização de 

comunicação neutra e construtiva. 
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DECLARAÇÃO DE ABERTURA 

 
1. Apresente-se e apresente as partes, advogados e observadores 
(  ) Anote os nomes das partes (e dos advogados) para não perguntar novamente 

a elas,   confirmando-os e perguntando como gostariam de ser chamados 

(  ) Explique sobre a participação dos observadores e pergunte se concordam  

com presença deles 

 

2. Explique o papel do mediador 

(  ) Informe as regras básicas para condução do processo de mediação 

(  ) Não se impõe uma solução 

(  ) Não é um juiz 

(  ) É Imparcial 

(  ) Busca facilitar o diálogo 

(  ) Ajuda os participantes a examinarem e a expressarem metas e interesses 

 

3. Descreva o processo de mediação 
(  ) Explique  as vantagens da mediação (sem custas, mais célere etc) 

(  ) Esclareça os objetivos da mediação (pacificação social; restabelecer a  

comunicação etc) 

(  ) Descreva a informalidade do processo (nenhuma regra de produção de prova) 

(  ) Informe como será a participação das partes bem como dos advogados 

(  ) Fale sobre a oportunidade e  tempo para as partes falarem, sem 

interrupção durante a sua fala  

(  ) Informe como será a ordem da discussão (quem falará primeiro) 

(  ) É regido pelo princípio da confidencialidade 

(  ) Explique eventuais exceções 

(  ) Fale sobre a possibilidade de sessão privada, ou individual(e quem falará 

primeiro) 

(  ) Diga que será apresentado, em sessão conjunta, apenas o que for 

autorizado por elas nas sessões individuais 

(  ) O tempo para cada uma das partes nessas sessões individuais  

(  ) Fale sobre a possibilidade de serem marcadas novas sessões de mediação, 

quando necessário 

(  ) Fale sobre o acordo  e, se não houver, constará no termo apenas que foi 

infrutífera a sessão 

 

4. Descreva as expectativas do mediador em relação às partes 
(  ) Espero que possamos todos trabalhar conjuntamente para tentar alcançar  

uma solução 

(  ) Que vocês escutem com atenção e sem interrupção os interesses da outra  

parte 

(  ) Expliquem suas preocupações e interesse para a resolução dos interesses 

(  ) Que vocês escutem a perspectiva da outra parte com atenção 

(  ) Que busquem várias alternativas para resolver a questão 

(  ) Revelar informações relevantes ao êxito da mediação 

 

5. Confirme disposição para participar da mediação conforme regras 

estabelecidas 

6. Oportunize às partes tempo para perguntas quanto ao processo de mediação 

antes do início da sessão 
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Processo nº___________________  Data da sessão: ___/___/_____ 

Continuação: (   ) Sim   (  ) Não 

Mediador em estágio (condutor):______________________________ 

Mediador  em estágio:________________________________________ 

Observador:__________________________________________________ 

Observador:__________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DO MEDIADOR 
 

1. Declaração de abertura 

(  ) Apresentou-se e confirmou os nomes das partes, advogados e como gostariam 

    de ser chamados 

(  ) Explicou o papel do mediador (facilitador; imparcial; neutro;   não é  

    juiz) 

(  ) Falou sobre os observadores e perguntou se concordam com a presença 

    deles na sessão 

(  ) O que é mediação(  ) quais os  objetivos (  ) as vantagens 

(  ) Ordem da discussão(quem falará primeiro) e que não haja  

     interrupções      (  ) Discutiu o tempo  

(  ) Confidencialidade (  ) Eventuais exceções  

(  ) Informalidade do processo(nenhum registro escrito ou gravado) 

(  ) Falou sobre acordo (e caso não seja cumprido) 

(  ) Não havendo acordo, nada do que foi discutido constará do termo 

(  ) Participação dos advogados    

(  ) Explicou as reuniões individuais (  ) tempo das partes falarem 

(  ) Oportunidades para perguntas 

(  ) Duração da sessão (até 3 horas), podendo ser prorrogada quando for 

     produtiva e a possibilidade de serem marcadas novas sessões 

 

2. Habilidades interpessoais 

(  ) Neutro/sem preconceitos    (  ) Paciente, perseverante 

(  ) Criou um ambiente positivo (  ) Deixou as partes à vontade 

(  ) Empático (  ) acessível    (  ) articulado  (  ) senso de humor 

(  ) Usou uma linguagem apropriada para os usuários 

 

3. Habilidades em escutar 

(  ) Esperou o relato completo dos fatos     

(  ) Entendeu as questões (  ) interesses e (  ) sentimentos 

(  ) Formulou questões abertas  

(  ) Auxiliou cada uma das partes a ouvir a outra 

 

4. Estruturando questões e interesses 

(  ) Resumiu claramente as questões e os interesses 

(  ) Selecionou as questões para discussão 

(  ) Evitou adotar o ponto de vista de uma das partes 

(  ) Usou uma linguagem neutra e imparcial  

(  ) Não realizou julgamentos (  ) Lidou com diferenças culturais 

 

5. Advogados 

(  ) Estimulou comportamento produtivo 

(  ) Controlou a participação de forma eficiente (com estímulo da atuação 

     do advogado como solucionador de questões) 

 

6. Lidando com o conflito 

(  ) Manteve controle da sessão  

(  ) Calmo e atento      (  ) estabeleceu o tom de voz 

110



(  ) Evitou termos agressivos 

(  ) Usou contato visual (  ) gestos   

(  ) Estimulou as partes para negociação 

 

7. Estratégias para acordo 

(  ) Atuou como catalisador  (  ) Orientou (  ) Usou questões “e se” 

(  ) Ganhou impulso ao encontrar algum ponto de acordo 

(  ) Auxiliou as partes a visualizarem interesses comuns 

(  ) Assistiu às partes a desenvolverem opções 

 

8. Quais técnicas você identificou que foram aplicadas na sessão? 

(  ) Recontextualização 

(  ) Audição de prepostas implícitas 

(  ) Afago 

(  ) Silêncio 

(  ) Sessões privadas ou individuais 

(  ) Inversão de papéis  

(  ) Teste de realidade 

(  ) Geração de opções/perguntas orientadas à geração de opões 

(  ) Normalização 

(  ) Organização de questões e interesses 

(  ) Enfoque prospectivo  

(  ) Validação de sentimentos 

 

9. Quais técnicas você utilizaria que não foram aplicadas na sessão? 

(  ) Recontextualização  

(  ) Audição de prepostas implícitas 

(  ) Afago  

(  ) Silêncio 

(  ) Sessões privadas ou individuais 

(  ) Inversão de papéis  

(  ) Teste de realidade 

(  ) Geração de opções/perguntas orientadas à geração de  opões 

(  ) Normalização 

(  ) Organização de questões e interesses 

(  ) Enfoque prospectivo  

(  ) Validação de sentimentos 

 

10. Reuniões individuais 

(  ) Explicou a reunião individual novamente para ambos  

(  ) Controlou o tempo (  ) Reiterou confidencialidade na abertura 

(  ) Pediu para compartilhar informação no encerramento 

 

11. Termo de mediação 

(  ) Testou a viabilidade de execução 

(  ) Redigido com clareza, utilizando-se de linguagem acessível às partes 

(  ) Escreveu na presença de ambas as partes (quando apropriado) 

(  ) Leu o texto para as partes antes de oferecê-lo para assinatura 

(  ) Verificou se todas as partes envolvidas assinaram 

(  ) Definiu claramente quem paga e quem recebe  

(  ) Especificou o montante e a forma de pagamento 

(  ) Definiu o local e o momento de pagamento 

 

12. Encerrando a mediação 

(  ) Entregou os acordos assinados para as partes 

(  ) Agradeceu-as pelo que realizaram  

(  ) Instou-as a retornarem, se necessário 

 

 

13. Realizaram o “feedback”, após o encerramento da sessão (mediadores e 

observadores)? (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

 

 

Observador 
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ORDEM DE SERVIÇO  

Nº 01/2014 – NPMCSC 

 

REGULAMENTA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 

SUPERVISÃO DE MEDIADORES JUDICIAIS 

NAS CENTRAIS E CENTROS JUDICIÁRIOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2014 – NPMCSC 

 

 

REGULAMENTA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E SUPERVISÃO DE 

MEDIADORES JUDICIAIS NAS CENTRAIS E CENTROS 

JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA  

 

 

A DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

PRESIDENTE DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS, no uso de suas atribuições legais, previstas no parágrafo 

único do art. 6º do Regimento Interno do Núcleo; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 70, V, da Resolução 

nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça;  

CONSIDERANDO a Recomendação nº 50, de 8 de maio de 

2014, do Conselho Nacional de Justiça;  

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e administrar 

o Estágio Supervisionado, com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas 

autocompositivas, acompanhar o desempenho e atestar a aptidão dos 

mediadores, e, consequentemente, prestar serviço de qualidade aos 

usuários; 

CONSIDERANDO a instalação de Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania no Estado de Mato Grosso e a 

formação de mediadores pelo Núcleo; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Regulamentar os procedimentos atinentes à 

formação e estágio supervisionado dos mediadores judiciais no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRUPOS DE AUTOSSUPERVISÃO 

Art. 2.º Os cursos de formação de conciliadores e 

mediadores judiciais serão ministrados pelos instrutores devidamente 

certificados e credenciados pelo NÚCLEO, obedecendo-se rigorosamente 

à carga horária (40 horas-aula) e ao conteúdo programático 

estabelecido pelo Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação, nos 

termos da Resolução nº 125/2010/CNJ, e demais orientações expedidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Parágrafo único. Para obter certificação, além de 

concluir o curso de formação, o mediador deverá participar do 

estágio supervisionado, nos termos desta ordem de serviço. 

Art. 3º. Ao ministrar o Curso Básico em Técnicas de 

Mediação Judicial, os instrutores deverão explicar aos participantes 

sobre o estágio supervisionado, os procedimentos de supervisão e a 

necessidade de formação de grupos de mediadores em treinamento, para 

autossupervisão, observado o seguinte: 

I. Os grupos deverão ser compostos de, no mínimo, 04 

(quatro) e, no máximo, 08 (oito) integrantes;  

II. Cada grupo deverá indicar um representante que se 

responsabilizará pela organização dos trabalhos perante as 

Centrais/Centros Judiciários; 

III. Os representantes de cada grupo deverão preencher 

o formulário (ANEXO I) com os nomes dos participantes, entregando-o 

ao(à) Gestor(a) Judiciário; 

IV. Os representantes ficarão responsáveis pelo 

revezamento dos integrantes do seu grupo nas funções de observador e 

mediador, de modo que todos tenham a oportunidade de concluir, 

inclusive eles próprios, as mediações necessárias para obtenção do 

certificado; 

V. Somente obterão seus certificados os mediadores que 

realizarem pelo menos 12 (doze) sessões de mediação, nas quais 
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tenham comparecido as partes e que seja desenvolvido todo o processo 

de mediação, com ou sem acordo, mais 01 (uma) sessão prevista no §4º 

do art. 9º desta normativa.  

 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 4º. O estágio supervisionado é indispensável para 

que o mediador em treinamento obtenha sua certificação final e será 

realizado em sessões designadas nas Centrais ou Centros Judiciários.  

Art. 5º Somente poderão participar das sessões nas 

Centrais e Centros Judiciários, os mediadores que comprovarem, 

mediante atestado expedido pela Escola dos Servidores do Poder 

Judiciário, pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de frequência 

no Curso Básico de Técnicas em Mediação Judicial, bem como assinarem 

o respectivo Termo de Compromisso (Anexo II).  

Art. 6º. Os(As) Gestores(as) das Centrais/Centros 

solicitarão ao(s) representante(s) do(s) grupo(s) de autossupervisão 

as equipes para atuarem nas sessões de mediação, nos  dias e 

horários agendados.  

§1º. Cada equipe será composta por 04 (quatro) 

integrantes, sendo 02 (dois) para atuar como mediadores e  02 (dois) 

como observadores.  

§2º. Nas Centrais/Centros onde houver mediador 

experiente cadastrado, este deverá, sempre que possível, compor a 

equipe, juntamente com 01 (um) mediador em treinamento e 02 (dois) 

observadores, cabendo ao mediador experiente auxiliar e orientar os 

demais nas suas primeiras sessões. 

Art. 7º. O mediador em treinamento, que não conseguir, 

no prazo máximo de 01 (um) ano, participar de todas as sessões de 

mediação necessárias à sua certificação, conforme disposto no art. 

9º e incisos, deverá submeter-se a nova capacitação para poder atuar 

como mediador judicial. 
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese de que trata o 

caput, o candidato somente poderá se inscrever em novo curso 

oferecido pelo Poder Judiciário, após o prazo de 01 (um) ano, 

contado da data em que deveria ter concluído as sessões de mediação 

necessárias à sua certificação. 

Art. 8º. Para fins de certificação, a sessão será 

realizada por:  

I. 01 (um) mediador, que irá conduzi-la;  

II. 01 (um) comediador, que o auxiliará nos trabalhos; 

e  

III. 02 (dois) ou mais observadores, que farão as 

anotações no formulário de observação. 

Art. 9º. Para obter a certificação, o mediador em 

treinamento deverá participar de, no mínimo:  

I. 02 (duas) sessões como observador; 

II. 04 (quatro) sessões como comediador; 

III. 06 (seis) sessões como mediador; 

§1º. Nas sessões deverão ser observados os seguintes 

requisitos: 

a) aplicação, no processo de mediação, das ferramentas 

que foram ensinadas no curso teórico (recontextualização, sessões 

privadas, inversão de papéis, etc); 

b) presença de, no mínimo, 02 (dois) observadores; 

c) realização de feedback ao final de cada sessão, com 

identificação das técnicas aplicadas. 

§2º. Deverá também ser reunida e preenchida a seguinte 

documentação: 

a) relação das sessões realizadas no desempenho das 

funções como observador, comediador e mediador (ANEXO III); 

b) formulário de observação preenchido e assinado 

(ANEXO IV); 
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c) certidão de comparecimento do observador emitido 

pelo(a) gestor(a) judiciário nas sessões de mediação (ANEXO V);  

d) formulário de satisfação do usuário preenchido e 

entregue à(ao) Central/Centro Judiciário(ANEXO VI); 

e) relatório da sessão de mediação (ANEXO VII); 

f) cópia dos termos de cada sessão. 

§3º. Após a realização das 12 (doze) sessões de 

mediação, o mediador deverá digitalizar toda a documentação prevista 

no §2º deste artigo e encaminhá-la por e-mail ao Núcleo para análise 

do(s) Supervisor(es). 

§4º. Os mediadores em treinamento realizarão, além das 

12 (doze) sessões mencionadas nos incisos II e III do caput, 01 

(uma) sessão final de mediação, que será observada por 02 (dois) 

supervisores, os quais atestarão a aptidão para o exercício da 

função de Mediador Judicial.  

Art. 10. A autossupervisão será realizada pelos 

mediadores em estágio e observadores, até completarem todas as 

sessões de que trata o artigo 9º, incisos I a III.   

Parágrafo único. Ao término de cada sessão de 

mediação, os mediadores e observadores reunir-se-ão para o feedback, 

identificando as técnicas que foram utilizadas ou não na mediação, e 

o mediador que conduziu a sessão fará o relatório da mediação e o 

arquivará em sua pasta. Os observadores preencherão o formulário de 

observação e o entregarão assinado aos mediadores, solicitando do(a) 

Gestor(a) Judiciário a certidão de seu comparecimento (ANEXO V). 

Art. 11. Após a 12ª (décima segunda) mediação 

realizada e observados os requisitos do art. 9º, os mediadores 

deverão informar a conclusão dos trabalhos de estágio ao (à) 

Gestor(a) do Centro Judiciário, para que este proceda ao agendamento 

de, no mínimo,  01 (uma) sessão de mediação que deverá ser feita 

pelo concluinte e assistida pelos supervisores para posterior 

certificação.  
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§1º. Os (as) Gestores (as) deverão agendar pelo menos 

04 (quatro) sessões de mediação com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, e comunicar o Núcleo a fim de que este possa 

providenciar o deslocamento dos Supervisores. 

§2º. Na impossibilidade de os Supervisores assistirem 

in loco as sessões previstas no caput deste artigo, as sessões 

poderão ser acompanhadas por mídia virtual (skype ou outro meio 

disponível).  

§3º. Após a sessão supervisionada, se for constatado 

que o mediador em treinamento necessita aperfeiçoar as técnicas 

autocompositivas, este deverá realizar pelo menos 04 (quatro) 

sessões de mediação com a participação do comediador (sem a 

necessidade de observadores), fazer o relatório de cada audiência e 

encaminhá-lo, via e-mail, ao Núcleo para análise do(s) 

Supervisor(es). 

§4º. O mediador em treinamento poderá manter contato 

por telefone ou por meio eletrônico com os Supervisores para 

esclarecer dúvidas quanto ao processo de mediação. 

 

DO SUPERVISOR 

Art. 12.  A função de supervisor será exercida apenas 

por servidores efetivos do Poder Judiciário, que sejam mediadores 

judiciais, em exercício, ou instrutores capacitados nos termos da 

Resolução 125/2010–CNJ. 

Art. 13. Compete ao supervisor: 

I. Esclarecer dúvidas com relação às técnicas 

autocompositivas utilizadas no processo de mediação; 

II. Avaliar o formulário de satisfação do usuário; 

III. Assistir às sessões de mediação agendadas pelo(a) 

Gestor(a) das Centrais/Centros Judiciários, ressalvado o art. 9º e 

seus incisos; 

IV. Realizar o feedback após as sessões em avaliação; 
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V. Analisar o material do mediador referente às 12 

(doze) mediações realizadas para fins de certificação (formulários 

de observação e de avaliação dos usuários preenchidos, relatórios de 

cada mediação e cópia dos termos de cada sessão); 

VI. preencher o formulário de avaliação para 

certificação de mediadores (ANEXO VIII); 

VII. atestar a aptidão do mediador e solicitar ao 

Núcleo a expedição de certificado. 

 

DO CERTIFICADO 

Art. 14. Caberá ao Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos a expedição do certificado e 

posterior encaminhamento à(ao) respectiva(o) Central/Centro, a(o) 

qual deverá fazer as anotações  devidas e entregar ao mediador. 

Parágrafo único. Caberá ao mediador, após 

certificação, requerer ao Núcleo o seu cadastro, o qual será 

analisado pelo Presidente do Núcleo, nos termos da Resolução n. 

007/2012/TP. 

Art. 15. Deferido o cadastro, o mediador exercerá a 

sua função nas Centrais ou Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, sem a necessidade de participação de outro 

mediador e de observadores, obedecendo ao Código de Ética constante 

da Resolução 125/2010 do CNJ (ANEXO III) e submetendo-se às 

orientações do Juiz Coordenador da respectiva unidade. 

Art. 16. O mediador ficará como ativo nos cadastros 

das Centrais/Centros quando participar, semestralmente, de no mínimo 

03 (três) sessões de mediação. 

§1º. Os (as) Gestores(as) das Centrais/Centros 

Judiciários que não convidarem o mediador judicial para o número 

mínimo de sessões de que trata o caput, deverão apresentar 

justificativa  ao Juiz Coordenador da respectiva unidade para 

análise. 
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Art. 17. Far-se-á o desligamento do mediador que não 

justificar a sua ausência em 02 (duas) sessões quando solicitado a 

realizá-las. Caso haja interesse em retomar as atividades, deverá 

novamente participar do curso teórico em técnicas de mediação. 

 

DA CAPACITAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 

Art. 18. Os mediadores judiciais deverão participar 

dos cursos de reciclagem e aperfeiçoamento promovidos pelo Núcleo, 

sob pena de desligamento das atividades de mediação judicial, 

instrutoria e supervisão. 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 19. Caberá aos(às) gestores(as) informar sobre os 

procedimentos do estágio supervisionado para obtenção do certificado 

aos mediadores que concluíram o curso teórico em técnicas de 

mediação judicial (40h/a) ou que tenham dado início às atividades de 

mediação, antes da publicação desta ordem de serviço. 

Art. 20. Os mediadores que, na data da publicação 

desta normativa, houverem cumprido os requisitos dos §§1º, “b” e 

“c”, e 2º, “b”, “d” e “f” do art. 9º, deverão apresentar a 

documentação respectiva para análise e expedição de certificado. 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 

Art. 22.  Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos, em  16  de  dezembro de 2014. 

 

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

Presidente do Núcleo 

 

Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Coordenador do Núcleo 
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(ANEXO I) 

MEDIADORES EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

REPRESENTANTE DO GRUPO: ________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________ 

FONE:___________________________________________________________ 

 

QTE. NOME FONE E-MAIL 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    
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(ANEXO II) 

TERMO DE COMPROMISSO DO MEDIADOR  

 

Aos ____dias do mês de ___________do ano de __________, compareceu no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca________________________, o(a) Sr.(a) __________________________ 

portador(a) da cédula de identidade _____________ e inscrito no CPF 

n._________________________, residente e domiciliado 

________________________________________, na presença do  Exmo. Juiz de 

Diretor Coordenador e do(a) Gestor(a) Geral, para assumir o compromisso de 

desempenhar as funções de mediador(a) voluntário, observando as disposições 

do Código de Ética, do Anexo III, da Resolução CNJ n. 125/2010. 

 

_____________________________ 

Juiz(a) de Direito 

 

___________________________ 

Gestor(a) Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

Prometo cumprir com fidelidade, sob as penas da lei, e tenho ciência de que 

a natureza gratuita dos trabalhos e de que esta função honorária não gera 

vínculo trabalhista e de nenhuma natureza com o Poder Judiciário de Mato 

Grosso. 

 

 

___________________________________________________ 

Mediador Voluntário 
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(ANEXO III) 

RELATÓRIO DE SESSÕES DE MEDIAÇÃO REALIZADAS 

MEDIADOR EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NOME: __________________________________________________________ 

 

NºDE 

ORDEM 

DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE 

OBSERVADOR/COMEDIADOR/MEDIADOR 

DATA DA 

SESSÃO 

N.PROCESSO/PRÉ-

PROCESSUAL 

DURAÇÃO 

DAS 

SESSÕES 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Nº DE SESSÕES:______              DURAÇÃO TOTAL ___________ 
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(ANEXO IV) 

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DO MEDIADOR 

Processo nº___________________  Data da sessão: ___/___/_____ 

Continuação: (   ) Sim   (  ) Não 

Mediador em estágio (condutor):______________________________ 

Mediador  em estágio:________________________________________ 

Observador:__________________________________________________ 

Observador:__________________________________________________ 

Sessão feita pelo mediador: 

( )1ª ( )2ª ( )3ª  ( )4ª ( )5ª  ( )6ª ( )7ª  ( )8ª ( )9ª( )10ª(  )11ª 

( )12ª 

 
1. Declaração de abertura 

( ) Apresentou-se e confirmou os nomes das partes, advogados e como 

gostariam  de ser chamados 

( ) Explicou o papel do mediador (facilitador; imparcial; neutro;   não 

é juiz) 

( ) Falou sobre os observadores e perguntou se concordam com a presença 

deles na sessão 

(  ) O que é mediação(  ) quais os  objetivos (  ) as vantagens 

(  ) Ordem da discussão(quem falará primeiro) e que não haja  
     interrupções      (  ) Discutiu o tempo  
(  ) Confidencialidade (  ) Eventuais exceções  
(  ) Informalidade do processo(nenhum registro escrito ou gravado) 
(  ) Falou sobre acordo (e caso não seja cumprido) 
(  ) Não havendo acordo, nada do que foi discutido constará do termo 
(  ) Participação dos advogados    
(  ) Explicou as reuniões individuais (  ) tempo das partes falarem 
(  ) Oportunidades para perguntas 
(  ) Duração da sessão (até 3 horas), podendo ser prorrogada quando 

for produtiva e a possibilidade de serem marcadas novas sessões 

 
2. Habilidades interpessoais 

(  ) Neutro/sem preconceitos    (  ) Paciente, perseverante 
(  ) Criou um ambiente positivo (  ) Deixou as partes à vontade 
(  ) Empático (  ) acessível    (  ) articulado  (  ) senso de humor 
(  ) Usou uma linguagem apropriada para os usuários 

 

3. Habilidades em escutar 

(  ) Esperou o relato completo dos fatos     
(  ) Entendeu as questões (  ) interesses e (  ) sentimentos 
(  ) Formulou questões abertas  
(  ) Auxiliou cada uma das partes a ouvir a outra 

 
4. Estruturando questões e interesses 

(  ) Resumiu claramente as questões e os interesses 
(  ) Selecionou as questões para discussão 
(  ) Evitou adotar o ponto de vista de uma das partes 
(  ) Usou uma linguagem neutra e imparcial  
(  ) Não realizou julgamentos (  ) Lidou com diferenças culturais 

 

5. Advogados 

(  ) Estimulou comportamento produtivo 
( ) Controlou a participação de forma eficiente (com estímulo da 

atuação do advogado como solucionador de questões) 
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6. Lidando com o conflito 

(  ) Manteve controle da sessão  
(  ) Calmo e atento      (  ) estabeleceu o tom de voz 
(  ) Evitou termos agressivos 
(  ) Usou contato visual (  ) gestos   
(  ) Estimulou as partes para negociação 

 
7. Estratégias para acordo 

(  ) Atuou como catalisador  (  ) Orientou (  ) Usou questões “e se” 
(  ) Ganhou impulso ao encontrar algum ponto de acordo 
(  ) Auxiliou as partes a visualizarem interesses comuns 
(  ) Assistiu às partes a desenvolverem opções 

 
8. Quais técnicas você identificou que foram aplicadas na sessão? 

(  ) Recontextualização 

(  ) Audição de prepostas implícitas 

(  ) Afago 

(  ) Silêncio 

(  ) Sessões privadas ou individuais 

(  ) Inversão de papéis  

(  ) Teste de realidade 

(  ) Geração de opções/perguntas orientadas à geração de opões 

(  ) Normalização 

(  ) Organização de questões e interesses 

(  ) Enfoque prospectivo  

(  ) Validação de sentimentos 

 

9. Quais técnicas você utilizaria que não foram aplicadas na sessão? 

(  ) Recontextualização  

(  ) Audição de prepostas implícitas 

(  ) Afago  

(  ) Silêncio 

(  ) Sessões privadas ou individuais 

(  ) Inversão de papéis  

(  ) Teste de realidade 

(  ) Geração de opções/perguntas orientadas à geração de  opões 

(  ) Normalização 

(  ) Organização de questões e interesses 

(  ) Enfoque prospectivo  

(  ) Validação de sentimentos 

 

10. Reuniões individuais 

(  ) Explicou a reunião individual novamente para ambos  
(  ) Controlou o tempo (  ) Reiterou confidencialidade na abertura 
(  ) Pediu para compartilhar informação no encerramento 

 
11. Termo de mediação 

(  ) Testou a viabilidade de execução 
( ) Redigido com clareza, utilizando-se de linguagem acessível às 

partes 
(  ) Escreveu na presença de ambas as partes (quando apropriado) 
(  ) Leu o texto para as partes antes de oferecê-lo para assinatura 
(  ) Verificou se todas as partes envolvidas assinaram 
(  ) Definiu claramente quem paga e quem recebe  
(  ) Especificou o montante e a forma de pagamento 
(  ) Definiu o local e o momento de pagamento 
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12. Encerrando a mediação 

(  ) Entregou os acordos assinados para as partes 
(  ) Agradeceu-as pelo que realizaram  
(  ) Instou-as a retornarem, se necessário 

 

 

13. Realizaram o “feedback”, após o encerramento da sessão 

(mediadores e observadores)? (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

 

 

Observador 
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(ANEXO V)  

 

Processo nº_______________________________________________________ 

Assunto:__________________________________________________________ 

Pré-processual/Nºda Solicitação __________________________________ 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

                      Certifico que o(a) Sr.(a)___________________ 

compareceu à sessão de mediação no dia ____ mês _____ ano________, 

realizada neste Centro Judiciário, e desempenhou a função de observador. 

 

 

_________________________________ 

Gestor(a) Judiciário  
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(ANEXO VI) 

FORMULÁRIO DE SATISFAÇÃO DO USUARIO 

 

Mediador(a) em Certificação (condutor):_________________________________________ 

Mediador(a) em Certificação: ___________________________________________________ 

Assunto:________________________________________________________________________ 

Data da sessão: ____/____/____          Início:___________ Término:_____________  

Nº. do Processo/Nº da Solicitação:______________ 

AVISO ÀS PARTES: Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a sua opinião quanto ao procedimento 

que você acabou de participar junto ao Poder Judiciário. Todas as informações aqui prestadas serão 

absolutamente confidenciais. Por este motivo, este documento não deve ser mostrado ao mediador e 

deve ser entregue diretamente à secretaria.  

Avaliação Específica da Competência em Mediação 

Indicador: ( ) Sim  ( ) Não   ( ) Não se aplica. 

 

     

Questões Sim Não Não se 

aplica 

A - Sobre a equipe e as instalações da Central/Centro 

Judiciário  

- - - 

1. O tratamento dado pelos funcionários do Centro Judiciário 

foi satisfatório?  

   

2. O tratamento dado pelos demais servidores com quem teve 

contato foi satisfatório? 

   

3. O ambiente onde aconteceu a sessão de conciliação/mediação 

é agradável? 

   

4. A sala onde aconteceu a sessão de conciliação/mediação 

estava limpa e organizada? 

   

B - Sobre o Mediador - - - 

1. O mediador foi hábil ao explicar as regras gerais para o 

bom andamento da mediação? 

   

2. O mediador foi educado?    

3. O mediador estimulou positivamente os advogados a 

participarem da sessão de mediação?  

   

4. O mediador foi imparcial e neutro?    

5. O mediador de alguma forma tentou se promover ou “vender” 

outros serviços? 

   

6. O mediador demonstrou atenção, zelo e preocupação em 

atender bem a todos? 

   

    

C - Satisfação com o procedimento e os resultados - - - 

1. A orientação sobre o que é a mediação foi satisfatória?    

2. Sentiu-se auxiliado pelo mediador para negociar melhor com 

a outra parte? 

   

3. Sentiu-se compreendido pela outra parte e pelo mediador?    

4. Sentiu que agora compreende melhor a outra parte?    

5. Saiu satisfeito da sessão de mediação?     

6. Sentiu-se pressionado a fechar um acordo?    

7. O resultado com o acordo atendeu as suas necessidades?    

8. Seu advogado auxiliou na compreensão do caso e na 

construção do acordo? 

   

9. Mesmo não havendo acordo, a comunicação foi restabelecida?    
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D - Visão do Poder Judiciário - - - 

1. A minha imagem do Poder Judiciário depois da sessão de 

mediação mudou para melhor? 

   

2. Você recomendaria este serviço para outras pessoas?    

 

Sugestões: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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(ANEXO VII) 

O relatório abaixo deve conter um resumo de técnicas utilizadas na 

mediação. A análise do mediador deverá ser feita individualmente, após o 

feedback com os participantes sobre as oportunidades de melhoria 

identificadas na mediação.  

O seu conteúdo deve reportar-se aos seguintes pontos: 

1. – Identificação das questões, interesses e sentimentos; 

2. – Quais técnicas foram utilizadas;  

3. – Quais técnicas não foram aplicadas e como poderiam ter sido 

utilizadas.  

Este relatório mostra-se importante para o desenvolvimento de um 

senso de autocrítica quanto às habilidades e técnicas de mediação e como 

uma forma de estimular a melhoria contínua do mediador.  

 

Relatório de Mediação  

Nome do mediador:_______________________________________________________ 

Data:____/____/____ Horário:___h:___min Duração:______________________ 

Local:__________________________________________________________________ 

 

1) Na abertura da sessão de mediação, falei sobre 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.1)Faltou(faltaram)mencionar:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Identifiquei o seguinte: 

 

2.1)questão(ões):_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.2)interesse(s):_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.3)sentimentos das partes: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)Fiz o resumo (as partes confirmaram?).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4) As técnicas (ferramentas: inversão de papéis; teste da realidade; 

normalização; silêncio; afago; enfoque prospectivo etc) que utilizei na mediação 

foram___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) Após o encerramento da sessão, verifiquei que poderiam ser aplicadas as 

técnicas(ferramentas)___________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Esta foi a minha ___________(1ª; 2ª;3ª etc) sessão de mediação e verifiquei 

que_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Mediador 
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(ANEXO VIII) 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE MEDIADORES 

(Versão para o Supervisor) 

SEÇÃO I – Informações Gerais 

Mediador(a) em Certificação:____________________________________________ 

Mediador(a)Supervisor:__________________________________________________

Mediador(a)Supervisor:__________________________________________________ 

No. Do Processo:________________________________________________________ 

Tipo de ação:___________________________________________________________ 

Data da sessão de mediação: ____/____/____      Duração da sessão_______ 

 

SEÇÃO II – Avaliação Específica da Competência em Mediação 

1- SIM (Item Cumprido pelo mediador) 

2- NÃO (Item Não realizado pelo mediador) 

3- Mediador necessita de a aperfeiçoamento (desenvolvimento 

adicional e/ou treinamento recomendados) 

 

A. Qualidades Pessoais 

Aparência e vestimenta apropriadas   1 2 3   

Desenvolveu rapport e confiança e transmitiu uma 

perspectiva positiva 

 1 2 3   

Aparentou confiança e controle emocional  1 2 3   

Mostrou-se preocupado com o conforto físico e 

emocional das partes 

 1 2 3   

B. Início da Mediação 

Recepcionou devidamente as partes e fez 

comentários de abertura 

 1 2 3   

Explicou o processo de mediação  1 2 3   

Detalhou o papel dos mediadores, das partes, 

advogados e observadores 

 1 2 3   

Explicou as regras gerais a serem observadas   1 2 3   

Verificou se todos compreenderam, respondendo a 

eventuais dúvidas 

 1 2 3   

C. Reunião de Informações 
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Deu início à narrativa das partes explicando o 

critério para a ordem das falas    

 1 2 3   

Manteve o ambiente adequado para que cada lado 

pudesse apresentar suas narrativas 

 1 2 3   

Demonstrou atenção ao ouvir as narrativas, 

mantendo contato visual de forma adequada 

 1 2 3   

Manteve uma linguagem verbal neutra   1 2 3   

Equilibrou o tempo das narrativas das partes  1 2 3   

Fez perguntas ao final da narrativa das partes de 

forma apropriada e objetiva 

 1 2 3   

D. Identificação de Questões, Interesses e Sentimentos e Esclarecimento 

da Controvérsia 

Após a narrativa inicial das partes, realizou o 

resumo do que ocorreu até aquele momento    

 1 2 3   

Utilizou palavras, termos e expressões de forma 

neutra ao realizar o resumo 

 1 2 3   

Reenquadrou as questões trazidas pelas partes de 

forma objetiva e confirmou com as partes 

 1 2 3   

Identificou os interesses individuais e comuns, 

ligando-os às questões identificadas  

 1 2 3   

Validou sentimentos comuns identificados na 

narrativa das partes 

 1 2 3   

E. Resolução de Questões 

Organizou e selecionou as questões passíveis de 

serem resolvidas para discussão 

 1 2 3   

Manteve o foco nas necessidades atuais e futuras  1 2 3   

Ajudou as partes a concentrarem-se mais nos 

interesses do que nas posições 

 1 2 3   

Propôs caminhos para a geração de opções de 

ganhos mútuos 

 1 2 3   

Incentivou as partes a utilizarem critérios 

objetivos 

 1 2 3   

Ajudou as partes, nas sessões individuais, a 

fazerem testes de realidade  

 1 2 3   

Deu suporte às partes na construção de propostas 

satisfatórias para ambos os lados 

 1 2 3   
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Ajudou as partes a aperfeiçoarem suas propostas 

para tentarem chegar a um acordo 

 1 2 3   

F. Elaboração do Termo de Acordo 

Testou a viabilidade de execução  1 2 3   

Verificou a igualdade dos termos do acordo  1 2 3   

Redigiu o acordo com clareza e especificidade  1 2 3   

Escreveu na presença de ambas as partes (quando 

apropriado) 

 1 2 3   

Verificou o entendimento das partes  1 2 3   

Leu o texto para as partes antes de oferecê-lo 

para assinatura 

 1 2 3   

G. Encerramento da Mediação 

Entregou os acordos assinados para as partes  1 2 3   

Esclareceu possíveis dúvidas em relação ao não 

cumprimento do acordo 

 1 2 3   

Em caso de impasse, validou o esforço das partes 

e encerrou a mediação 

 1 2 3   

Em caso de impasse, comentou sobre a 

possibilidade das partes retornarem 

 1 2 3   

H. Qualidades Profissionais 

Planejou com antecedência a sessão juntamente com 

o comediador 

 1 2 3   

Demonstrou consciência dos princípios éticos 

envolvidos na mediação 

 1 2 3   

Manteve a neutralidade, a imparcialidade e a 

objetividade 

 1 2 3   

Evitou dar conselhos, pressionar e julgar  1 2 3   

Demonstrou respeito por diferentes valores e 

estilos de vida das partes 

 1 2 3   

Demonstrou habilidade em trabalhar com o 

comediador e com as partes 

 1 2 3   

I. Habilidades Comunicativas 

Demonstrou postura, gestos e contato visual 

apropriados 

 1 2 3   

Demonstrou uso da voz, tom, volume e clareza  1 2 3   
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apropriados 

Demonstrou conteúdo verbal e termos apropriados  1 2 3   

Demonstrou capacidade de ouvir ativamente de 

maneira apropriada 

 1 2 3   

Demonstrou boas habilidades de parafraseamento e 

reenquadramento 

 1 2 3   

J. Reuniões Individuais 

Explicou a reunião individual novamente para 

ambos 

 1 2 3   

Reiterou a confidencialidade na abertura  1 2 3   

Controlou o tempo  1 2 3   

Pediu para compartilhar informação no 

encerramento 

 1 2 3   

K. Advogados 

Esclareceu as funções dos advogados na mediação  1 2 3   

Estimulou comportamento produtivo  1 2 3   

Controlou a participação de forma eficiente (com 

estímulo da atuação do advogado como solucionador 

de questões) 

 1 2 3   

L. Habilidades contingenciais 

Administrou situações de impasse, resistência ou 

comportamentos difíceis 

 1 2 3   

Administrou situações de desequilíbrio de poder 

com técnicas apropriadas 

 1 2 3   

Administrou situações de emoção intensa  1 2 3   

Demonstrou flexibilidade por meio de estratégias 

criativas  

 

 1 2 3   

SEÇÃO III – Análise Geral do Desempenho do Mediador em Processo de 

Certificação 

I- Aponte as áreas em que o supervisionado apresentou bom desempenho 

(BD) ou as áreas em que precisa de aperfeiçoamento (NA): 

 visão do processo de mediação (  ) BD   (  ) NA 

 O supervisionado demonstra ter aprendido as ferramentas e técnicas 

básicas da mediação (  ) BD  (  ) NA 
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1.1.- Se a classificação “Necessita Aperfeiçoamento” foi marcada em 

qualquer um dos itens acima, o supervisor deve fazer sugestões de 

aperfeiçoamento ao supervisionado.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2- O supervisionado demonstrou o nível apropriado de competência para 

realizar mediações sem necessidade de mais supervisões?  □ Sim     □ Não 

(precisa de mais treinamento ou experiência adicionais). 

 

 

Local e Data:  

____________, ______/_____/_____.  

 

 

 

______________________________ 

Supervisor(a) 

 

 

______________________________ 

Supervisor(a) 
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