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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo destacar a importância da mediação como prática da resolução 
consensual de conflitos; registrar as atribuições do mediador como contribuinte para as mudanças nas 

relações de disputas entre mediandos; focalizar a mediação como meio alternativo de solução de 

controvérsias para a construção de uma cultura de paz. O marco teórico está centralizado nas ideias de 
que a decisão, na solução de um conflito, deve ocorrer pelos envolvidos com o problema e não por 

terceiros, sendo que isto deve acontecer através do diálogo, propiciando uma convivência prospectiva 

harmoniosa nas relações e, a mediação como processo educacional, se torna uma ferramenta preciosa 
em tais contextos (Suares, 2005). O conflito consiste em um enfrentamento ou choque intencional 

entre dois seres ou grupos da mesma espécie que manifestam de uns para os outros uma intenção 

hostil, geralmente a cerca de um direito, e que, para manter, afirmar ou restabelecer um direito, tratam 

de romper a resistência do outro, usando eventualmente a violência, a qual poderia levar ao 
aniquilamento físico do outro (Entelman, 2009). O mediador não julga, dirige ou sugere, não tendo 

ingerência na vida particular dos participantes, ou influenciando os em suas decisões. Ele se utiliza de 

técnicas autocompositivas, previamente escolhidas, para levar os mediandos às suas próprias 
reflexões, demonstrando que não há um ganhador e um perdedor com a dissolução do vínculo 

conjugal e, com isso, tornando possível dirimir o embate entre os mediandos (Silva, 2013). Portanto, 

mediação é método dialogal de solução ou transformação de conflitos interpessoais em que os 

mediandos escolhem ou aceitam terceiros mediadores com aptidão para conduzir o processo e facilitar 
o diálogo (Vasconcelos, 2015). O sistema público de resolução de conflitos não abrange apenas o 

Poder Judiciário, mas outros órgãos de prevenção ou resolução de controvérsias, como Defensoria 

Pública, Ministério Público, Secretarias de Justiça etc. assim sendo se fazem necessárias vários 
métodos ou processos podendo-se destacar arbitragem, conciliação, mediação, dentre outros. O 

procedimento da  mediação está sendo aplicado com sucesso nos Foros, onde estratégias de atuação 

dos mediadores, orientadas pelo Manual de Mediação Judicial (2016) são observadas, por exemplo o 
reconhecimento da validação de sentimentos que consiste, “em o mediador demonstrar às partes que é 

natural em qualquer relação haver conflitos e que se faz mais eficiente buscar soluções do que atribuir 

culpa” (pág.204). Assim, este trabalho demonstra a consciência de sublimações convergentes à 

mediação, mundialmente reconhecidas e historicamente consagradas. Os aproximadamente 92 milhões 
de processos que tramitam no Poder Judiciário, correspondentes a um processo para cada dois 

brasileiros podem ser atendidos de forma mais rápida e justa através da mediação a qual contribui, não 

apenas para desafogar o poder judiciário, mas, acima de tudo, para a harmonia entre as pessoas, 
restabelecendo as suas relações e fortalecendo vínculos entre as famílias, célula máter da sociedade. É 

através da mediação que uma equipe interdisciplinar de mediadores facilita o diálogo reflexivo entre 

os mediandos, empoderando-os para que haja uma resolução consensual do conflito, em que eles 
próprios sejam seus protagonistas. O reconhecimento jurídico da autonomia individual, da inclusão 

social, da responsabilidade solidária são componentes que possibilitam aos cidadãos o exercício de 

seus direitos e deveres, enfrentando questões práticas do cotidiano e vendo as soluções validadas pela 

Justiça com homologação do processo por um juiz. Sem dúvida a mediação como Política Pública tem 
contribuído, de forma inestimável, para as ações de capacitação e fortalecimento da cidadania, 

oportunizando uma atuação capaz aos mediandos pelo diálogo, consequentemente, permitindo 

satisfação de necessidades e interesses materiais objetivos e subjetivos presentes nas relações de 
litígio. Conclui-se que a mediação vem sendo aplicada com sucesso em muitos países do mundo, e no 

Brasil, embora seja relativamente recente, já que o Novo CPC, lei 13.105, de 16/03/2015 passou a 

vigorar somente a partir de março de 2016, assegurando o compromisso da Justiça com o 

procedimento da mediação, agora é uma realidade. Confirma-se que o processo de instalação da 
mediação, que durante décadas envolveu milhares de pessoas no Brasil no sonho de uma perspectiva 

emancipadora dos direitos de cada cidadão, com acesso à Justiça, foi atingido. A mediação é mais do 

que uma ferramenta, ela oportuniza a transformação das pessoas, pois numa participação dialogal, 
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envolvidos por dimensões ético sociais psicológica e jurídico-política, ajuda a dirimir divergências e 

assim desaparecem todos os problemas retidos no coração, restabelecendo a paz entre as pessoas. 

 
 

1. Objetivo 

Este trabalho tem por objetivos:  

a) Destacar a importância da mediação como prática da resolução consensual de conflitos;  

b) Registrar as atribuições do mediador como contribuinte para as mudanças nas relações de disputas 

entre mediandos;  

c) Focalizar a mediação como meio alternativo de solução de controvérsias para a construção de uma 

cultura de paz.  

 

2. Marco Teórico  

O marco teórico está centralizado nas ideias de que a decisão, na solução de um conflito, deve ocorrer 

pelos envolvidos com o problema e não por terceiros, sendo que isto deve acontecer através do 

diálogo, propiciando uma convivência prospectiva harmoniosa nas relações e, a mediação como 

processo educacional, se torna uma ferramenta preciosa em tais contextos (Suares, 2005).  

Suares (2005), cujos estudos tem por base os fundamentos teóricos de Sara Cobb, focaliza sua linha de 

ação para solução de conflitos no empoderamento dos mediandos, na comunicação como fator 

principal para o bom relacionamento entre as pessoas, no reconhecimento do outro, que se processa 

através da ferramenta geração de perguntas, visando a capacitação e o consequente protagonismo 

responsável dos mediandos, reforçando as possibilidades de contextualização e empatia. 

O conflito consiste em um enfrentamento ou choque intencional entre dois seres ou grupos da mesma 

espécie que manifestam de uns para os outros uma intenção hostil, geralmente a cerca de um direito, e 

que, para manter, afirmar ou restabelecer um direito, tratam de romper a resistência do outro, usando 

eventualmente a violência, a qual poderia levar ao aniquilamento físico do outro (Entelman, 2009).  

O mediador não julga, dirige ou sugere, não tendo ingerência na vida particular dos participantes, ou 

influenciando-os em suas decisões. Ele se utiliza de técnicas autocompositivas, previamente 

escolhidas, para levar os mediandos às suas próprias reflexões, demonstrando que não há um ganhador 

e um perdedor com a dissolução do vínculo conjugal e, com isso, tornando possível dirimir o embate 

entre os mediandos (Silva, 2013).  
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Portanto, mediação é método dialogal de solução ou transformação de conflitos interpessoais em que 

os mediandos escolhem ou aceitam terceiros mediadores com aptidão para conduzir o processo e 

facilitar o diálogo (Vasconcelos, 2015). 

O sistema público de resolução de conflitos não abrange apenas o Poder Judiciário, mas outros órgãos 

de prevenção ou resolução de controvérsias, como Defensoria Pública, Ministério Público, Secretarias 

de Justiça etc. assim sendo se fazem necessárias vários métodos ou processos podendo-se destacar 

arbitragem, conciliação, mediação, dentre outros.  

O procedimento da mediação está sendo aplicado com sucesso nos Foros, onde estratégias de atuação 

dos mediadores, orientadas pelo Manual de Mediação Judicial (2016) são observadas, por exemplo o 

reconhecimento da validação de sentimentos que consiste, “em o mediador demonstrar às partes que é 

natural em qualquer relação haver conflitos e que se faz mais eficiente buscar soluções do que atribuir 

culpa” (pág.204). Assim, este trabalho demonstra a consciência de sublimações convergentes à 

mediação, mundialmente reconhecidas e historicamente consagradas.  

Os aproximadamente 92 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário, correspondentes a 

um processo para cada dois brasileiros podem ser atendidos de forma mais rápida e justa através da 

mediação a qual contribui, não apenas para desafogar o poder judiciário, mas, acima de tudo, para a 

harmonia entre as pessoas, restabelecendo as suas relações e fortalecendo vínculos entre as famílias, 

célula mater da sociedade. É através da mediação que uma equipe interdisciplinar de mediadores 

facilita o diálogo-reflexivo entre os mediandos, empoderando-os para que haja uma resolução 

consensual do conflito, em que eles próprios sejam seus protagonistas.  

O reconhecimento jurídico da autonomia individual, da inclusão social, da responsabilidade solidária 

são componentes que possibilitam aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres, enfrentando 

questões práticas do cotidiano e vendo as soluções validadas pela Justiça com homologação do 

processo por um juiz. Sem dúvida a mediação como Política Pública tem contribuído, de forma 

inestimável, para as ações de capacitação e fortalecimento da cidadania, oportunizando uma atuação 

capaz aos mediandos pelo diálogo, consequentemente, permitindo satisfação de necessidades e 

interesses materiais objetivos e subjetivos presentes nas relações de litígio. 

Considerando a significância da mediação como prática de resolução consensual de conflitos, e do 

papel do mediador como facilitador de mudanças nas relações de disputa entre mediandos, foram 

abordadas algumas informações concebidas como relevantes para superação de controvérsias, tendo 

como foco precípuo a construção de uma cultura de paz, conforme os princípios e normas 

estabelecidas pela defensoria pública. O judiciário ocupa uma posição de destaque pelo conhecimento 

legal de seus serviços através de seus diferentes setores.  



4 
 

O entendimento de que os tribunais são locais onde o jurisdicionado, isto é, o usuário, obterá ao final 

de um processo a resolução de um conflito através de uma sentença, imposta por um juiz, com a 

Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, passa a ter respaldo em uma nova orientação, 

baseada na premissa da necessidade de incentivo, apoio e difusão de novas práticas. Nesse sentido foi 

que em 29 de novembro de 2010 foi aprovada a resolução 125/10, tendo por objetivo: i). Disseminar a 

cultura da pacificação social e estimular a prestação de serviços autocompositivos de qualidade (artigo 

2º); ii). incentivar os tribunais a se organizarem e planejarem programas amplos de autocomposição 

(artigo 4º); iii). reafirmar a função de agente e apoiador da implantação de políticas públicas do CNJ 

(artigo 3º). 

O ordenamento jurídico processual dispõe de um espectro de processos tendo por princípio criar 

soluções para diferentes situações, dando o apoio apropriado para as pessoas que estão vivenciando 

conflitos. Dentre outros se encontram: Processo judicial, mediação, avaliação neutral preliminar, 

negociação direta, conciliação, incluindo-se dentre essas práticas autocompositivas e inominadas. 

Verifica-se a presença de um sistema denominado pluriprocessual, que busca a melhor maneira de 

resolver disputas, seja por meio de processos heterocompositivos, como por exemplo arbitragem, ou 

autocompositivos, como por exemplo mediação. A escolha do instrumento de resolução do litígio 

estará relacionada a custos, celeridade, sigilo, harmonia nos relacionamentos, flexibilidade 

procedimental, exequibilidade da solução, adimplemento espontâneo do resultado e recorribilidade, 

custos emocionais na composição da disputa, etc. 

A transformação revolucionária do Poder Judiciário, em vários ângulos, propiciando uma assistência 

ao jurisdicionado, menos burocrática, atendimento facilitado, estimulando a inovação, apoiando o 

processo de diálogo, investindo em processos autocompositivos, fortalecendo as relações interpessoais 

e o tecido social, leva a confirmar a significativa renovação no sistema, reconhecendo e identificando-

o como foco centralizador de sua missão. 

O acesso à justiça e pacificação sociais facultados pela lei n.13.105, 16 de março de 2015 (novo CPC-

código de processo civil) viabilizam como prática restaurativa uma convivência harmônica entre os 

cidadãos. O reconhecimento jurídico da autonomia individual, da inclusão social, da responsabilidade 

solidária são componentes que possibilitam aos cidadãos o exercício dos direitos e deveres que lhe 

cabem, enfrentando questões controversas do cotidiano e vendo as soluções, por eles mesmos 

encontradas, homologadas pelo juiz. 

Em março de 2016, o Novo Código de Processo Civil regulamentou os parâmetros legais da mediação, 

um novo paradigma passou a vigorar, não mais focalizado no ganhar ou perder, até então 

predominante na sociedade brasileira, mas vendo e utilizando o conflito como oportunidade de busca 

de solução pelo diálogo com esclarecimentos  dos desejos, das necessidades, dos fundamentos legais 
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dos fatos e, num consenso respeitoso pela desconstrução do conflito, a restauração entre as partes 

amparadas em suas próprias decisões. 

Entendendo a mediação como uma autocomposição assistida em que os próprios envolvidos discutirão 

os seus conflitos, necessidades e interesses e num consenso construirão em conjunto a realização de 

um acordo, pode-se considera-la um mecanismo de suma importância de aprimoramento nos 

relacionamentos dos mediandos e da própria equipe interdisciplinar de mediadores, o que representa, 

pois, ser a mediação uma estratégia pela qual todos participantes sintonizados e sincronizados com o 

processo, ligados consigo mesmo e os demais componentes da equipe, concentrados na luz da 

consciência se tornam geradores de relacionamentos prospectivos eficazes e também construtores de 

paz. 

 

3. Mediação na Justiça 

O objetivo maior da mediação é melhorar a relação futura, é prospectiva, é acima de tudo qualificar a 

relação humana; buscar o acordo está implícito, porém, o mais importante é que os mediandos saiam 

das sessões com as comunicações reestabelecidas e gratificados quando atingirem suas expectativas. 

É preciso que os mediadores estejam imbuídos de empatia para poder manifestá-la, contribuindo dessa 

forma  pra que os mediandos comuniquem com melhor probidade suas verdadeiras necessidades e 

interesses, dando real sentido para a mediação. 

É de vital importância priorizar os sentimentos, numa escuta ativa, não apenas para a proteção dos 

direitos e liberdades individuais, mas também para o desenvolvimento da comunidade cívica e 

interconexão humana. 

A mediação pode ser pública ou privada. Neste artigo será descrito apenas o processo público. Na 

mediação pública o cidadão que estiver enfrentando algum tipo de conflito busca voluntariamente a 

Justiça. As pessoas interessadas entram em contato com o Fórum mais apropriado às suas 

necessidades, buscando a solução para os seus litígios, fazendo um registro para atendimento. Na 

sequência, tanto o interessado quanto a outra parte receberão uma carta convite indicando dia e hora 

para comparecimento à sessão de mediação. Poderá também, ser encaminhado pelo Juiz processos que 

considere passíveis de mediação. 

O atendimento se processa através de uma equipe interdisciplinar de mediadores, todos com curso 

superior. A equipe é composta de dois mediadores, um ou mais observadores e um supervisor. O 

Mediador necessita realizar um curso presencial, um curso virtual e sessões orientadas acrescidas de 

um estágio de 100 horas na área cível e 150 horas na área de família, totalizando 900 horas, para que 

possa estar habilitado para receber a certificação. 
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A implantação da Mediação, de fato, como instrumento efetivo de pacificação social, de solução e    

prevenção de litígios, tem contribuído para a excessiva judicialização dos conflitos e para reduzir a 

quantidade de   recursos e processos em execução. Porto Alegre conta com três locais de atendimento, 

um no Fórum Central e dois na periferia. Novas unidades judiciárias de solução de conflitos e 

cidadania, responsáveis pela realização das  audiências e\ou sessões de conciliação, mediação e 

atendimentos de orientação ao cidadão estão sendo criadas, objetivando a todos a solução das disputas, 

através de meios adequados à respectiva natureza e peculiaridade.  

O paradigma adotado em Porto Alegre, envolve  o reconhecimento da necessidade de um pensar mais 

flexível dos mediandos em disputa e do papel do mediador, na qualidade de facilitador, para ajudar as 

partes a desenvolverem sua capacidade crítica,  no sentido de melhor discernimento sobre as questões 

do conflito, do valor de uma comunicação, não violenta construtiva, para dissolução da controvérsia, 

pela identificação das necessidades vitais. 

Cabe ao mediador persuadir em lugar de exigir ou impor, avaliar as emoções, sentimentos e afetos 

presentes nas relações e que são inseparáveis do contexto dos fatos motivadores das controvérsias; em 

resumo, selecionando ferramentas  adequadas para as mudanças que se façam necessárias aos fatos e 

sentimentos manifestos pelos participantes da mediação, como, teste de realidade,  normalização, 

validação de sentimentos, silêncio, afago, recontextualização ou paráfrase etc. contribuindo para a 

superação de valores tradicionais radicais, pelo exercício de autonomia da vontade de pessoas capazes  

de tomar decisões nas suas vidas  para conviverem pacificamente. 

No Sul do Brasil, adota-se, na prática, o procedimento descrito no Formulário de Observação de 

Mediações apresentado a seguir: 

A. Qualidades Pessoais 

Aparência e vestimenta apropriadas; Desenvolveu rapport e confiança e transmitiu uma perspectiva 

positiva; Aparentou confiança e controle emocional; Mostrou-se preocupado com o conforto físico e 

emocional das partes. 

B. Início da Mediação 

Recepcionou devidamente as partes e fez comentários de abertura; Explicou o processo de mediação; 

Detalhou o papel dos mediadores, das partes, advogados e observadores; Explicou as regras gerais a 

serem observadas; Verificou se todos compreenderam, respondendo a eventuais dúvidas; Confirmou 

disposição das partes para participar da mediação. 

C. Reunião de Informações 

Deu início à narrativa das partes explicando o critério para a ordem das falas; Manteve o ambiente 

adequado para que cada lado pudesse apresentar suas narrativas; Demostrou atenção ao ouvir as 
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narrativas, mantendo contato visual de forma adequada; Manteve linguagem verbal e não verbal 

neutras; Equilibrou o tempo das narrativas das partes; Fez perguntas ao final da narrativa das partes de 

forma apropriada e objetiva. 

D. Identificação de Questões, Interesses e Sentimentos e Esclarecimentos da Controvérsia: 

Após a narrativa inicial das partes, realizou o resumo do que ocorreu até aquele momento; Utilizou 

palavras, termos e expressões de forma neutra ao realizar o resumo; Reenquadrou as questões trazidas 

pelas partes de forma objetiva e confirmou com as partes; Identificou os interesses individuais e 

comuns, ligando-os às questões identificadas; Validou sentimentos comuns identificados na narrativa 

das partes. 

E. Resolução de Questões 

Organizou e selecionou as questões passíveis de serem resolvidos para discussão; Manteve o foco nas 

necessidades atuais e futuras; Ajudou as partes a concentrarem-se mais nos interesses do que nas 

posições; Propôs caminhos para a geração de opções de ganhos mútuos; Incentivou as partes, nas 

sessões individuais, a fazerem testes de realidade; Deu suporte às partes na construção de propostas 

satisfatórias para ambos os lados; Ajudou as partes a aperfeiçoarem suas propostas par atentarem 

chegar a um acordo. 

F. Reuniões Individuais 

Explicou a reunião individual novamente para ambos; Reiterou a confidencialidade na abertura; 

Controlou o tempo; Pediu para compartilhar informação no encerramento. 

G. Elaboração do Termo de Acordo 

Testou a viabilidade de execução; Verificou a igualdade dos termos do acordo; Redigiu o acordo com 

clareza e especificidade; Escreveu na presença de ambas as partes (quando apropriado); Verificou o 

entendimento das partes; Leu o texto para as partes antes de oferece-lo para assinatura; Demonstrou 

uso adequado da Língua portuguesa; Demonstrou domínio na utilização do editor de texto. 

H. Encerramento da Mediação 

Entregou os acordos assinados para as partes; esclareceu possíveis dúvidas em relação ao não 

cumprimento do acordo; Em caso de impasse, validou o esforço das partes e encerrou a mediação; Em 

caso de impasse, comentou sobre a possibilidade das partes retornarem. 

I. Qualidades Profissionais 

Planejou com antecedência a sessão juntamente com o co-mediador; Demonstrou consciência dos 

princípios éticos envolvidos na mediação; Manteve a neutralidade, a imparcialidade e a objetividade; 
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Evitou dar conselhos, pressionar e julgar; Demonstrou respeito por diferentes valores e estilos de vida 

das partes; Demonstrou habilidade em trabalhar com o co-mediador e com as partes. 

J. Habilidades Comunicativas 

Demonstrou postura, gestos e contato visual apropriados; Demonstrou uso da voz, tom, volume e 

clareza apropriados; Demonstrou conteúdo verbal e timing apropriados; Demonstrou capacidade de 

ouvir ativamente de maneira apropriada; demonstrou boas habilidades de parafraseamento e 

reenquadramento. 

K. Advogados 

Esclareceu as funções dos advogados na mediação; Estimulou comportamento produtivo; Controlou a 

participação de forma eficiente (com estímulo da atuação do advogado como solucionador de 

questões). 

L. Habilidades Contingenciais 

Administrou situações de impasse, resistência ou comportamentos difíceis; Administrou situações de 

desequilíbrio de poder com técnicas apropriadas; administrou situações de emoção intensa; 

Demonstrou flexibilidade por meio de estratégias criativas.  

M. Sugestões de Melhorias 

O formulário foi concebido para servir de apoio ao mediador que faz parte da equipe autocompositiva, 

na qualidade de observador, são constituintes de uma planilha para acompanhamento e avaliação, 

durante a sessão, do procedimento do mediador e comediador. A proposta é identificar aspectos que 

possam ser acrescentados, modificados ou excluídos para melhoria do processo. É esclarecido que 

somente os mediadores serão observados e não os mediandos. 

Mesmo com indiscutíveis vantagens, é necessário que certos requisitos sejam observados para o 

sucesso da mediação no processo de resolução dos conflitos, para maior segurança a maioria dos 

mediadores se utiliza, de forma discreta, de uma ficha de acompanhamento dos passos que se fazem 

necessários de serem utilizados no decorrer da sessão como por exemplo: 

 - Convite ao mediandos para adentrarem na sala que deverá estar previamente organizada, com 

disponibilização de canetas, folhas de papel para anotações pelos mediandos, cadeiras para todos, 

folhetos com informações sobre mediação, comunicação, que serão distribuídos no momento em que 

for digitado o resumo e se possível jarra de água e balas. 

- Apresentação dos mediadores e mediandos. Perguntar como gostariam de ser chamados. 
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- Explicação do papel do mediador: Não somos juízes, professores, advogados etc. Somos 

Facilitadores, somos imparciais, não vamos impor solução, vamos ajuda-los a examinar e a expressar 

metas, interesses, necessidades e, a  chegarem a um entendimento e acordo através do diálogo. 

- Descrição do processo de mediação. 

O processo de mediação consiste em três etapas, a fase introdutória, as sessões individuais, e a 

reunião conjunta de fechamento. 

A primeira sessão na fase introdutória na qual os mediadores em sessão conjunta efetuam 

esclarecimentos sobre o processo de mediação, informam sobre os papéis dos envolvidos, regras 

procedimentais, anotam os principais aspectos que cada uma das partes expressou, identificam 

questões, interesses, necessidades, validam sentimentos, encerrando esta fase. Após esse 

processo é marcada uma data para sessões individuais. Todos deverão estar de acordo, 

confirmando disponibilidade, interesse em participar e cientes de que não haverá nova carta 

convite. 

Primeira sessão: 

Gostaríamos de explicar nosso modo de trabalho. 

Algum de vocês já participou de uma mediação? 

Toda a nossa equipe tem formação na área de mediação, estamos aqui porque acreditamos ser a 

mediação uma das melhores formas de resolver falhas de comunicação e convivência 

harmoniosa. 

É uma lide sociológica, informal, sem utilização de qualquer tipo de prova, sem análise de 

processo ou qualquer outro documento. 

É uma política pública que oportuniza solução rápida da controvérsia. O processo judicial é 

moroso e  nem sempre gera satisfação ao usuário. 

Todos terão oportunidade de participar e são bem vindos, serão ouvidos igualmente. 

Caso necessário realizaremos sessões privadas individuais com os mediandos. 

O processo da mediação se fundamenta nos princípios sigilo, confidencialidade (nada do que for 

falado aqui poderá ser usado como prova, nem o mediador poderá servir de testemunha. 

Gostaria de assegurá-los de que não nos reunimos previamente com qualquer um de vocês antes 

desse nosso encontro.  

Segunda sessão: 
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As sessões privadas ou individuais, também denominadas cáucus, consistem num encontro com 

a equipe de mediadores e apenas um mediando presente, conforme dia data e hora pré- 

estabelecidas, num segundo momento a sessão ocorrerá com o outro mediando na mesma data e 

turno; o primeiro a participar será o mediando solicitado. Na sessão conjunta inicial o solicitante  

será o  primeiro a usar a palavra. 

O mediador deve lembrar que já havia feito referência a esta fase de atendimento personalizado, 

na declaração de abertura da reunião conjunta inicial e que está seguindo procedimento regular. 

O propósito da sessão individual é oportunizar a cada uma das partes manifestarem seus 

interesses e necessidades, quanto às questões do conflito, sem constrangimento, de forma 

espontânea, superando ações psicológicas, que interferem no alcance de acordos. O tempo 

disponibilizado deve ser igual para ambas às partes. 

Nas sessões individuais são utilizadas estratégias básicas, relacionadas à despolarização do 

conflito, com o propósito de estimular as partes a manifestarem comportamentos pacificadores 

ao se comunicarem. Existem várias ferramentas que quando bem aplicadas contribuem para a 

reconstrução e reparação restauradora do relacionamento interpessoal. A título de 

exemplificação citaremos apenas duas das mais frequentemente usadas: 

 a. Inversão de papéis: Esta técnica tem por objetivo oportunizar ao mediando perceber seu 

mundo interno e externo e estimular empatia entre as partes. A orientação deve estar voltada 

para que cada uma das partes perceba o contexto sobre a ótica da outra parte. 

É recomendado que o mediando busque perceber como são suas próprias emoções, forma de 

comunicação e das outras pessoas, que troque ideias sobre as percepções de outros sobre você 

mesmo. Pondo-se no lugar do outro estaria agindo de forma diferente? 

É preciso conciliar interesses e não posições pois são os interesses que solucionarão a questão.  

b. Geração de opções: Esta técnica consiste em perguntas orientadas pelo mediador para 

estimular as partes para pensarem em novas opções para a composição da disputa; as opções 

devem estar baseadas em dados da realidade. 

É papel da educação ajudar as pessoas a buscarem soluções para seus problemas e descobrirem 

que elas próprias possuem o poder de refletir e encontrar respostas alternativas para as questões 

que às afligem. 

Terceira sessão: 



11 
 

A etapa de reunião conjunta de fechamento, geralmente terceira reunião, não necessariamente a 

final, tem por meta apresentar todos os progressos até então conquistados, em conjunto entre as 

partes, mediandos e mediadores. Caso se faça necessário podem ser marcadas novas sessões 

individuais. 

A regra é nesta fase final que as partes já estejam se comunicando de forma eficiente, estando 

aptas, inclusive para resolverem sozinhas seus conflitos futuros. 

Nesta etapa se procura construir o acordo a partir das opões, com avaliação das vantagens e  

desvantagens em busca de uma solução pelos próprios mediandos. 

O procedimento da mediação será encerrado, lavrando-se o seu termo final, havendo o acordo, 

mesmo em caso de não haver consenso, por declaração do mediador ou por manifestação de 

uma das partes. O termo final da mediação, quando resulta numa autocomposição, constitui 

título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 

- Ressalva: Explicar eventual exceção. Assegurar a confidencialidade. Caso haja alguma queixa crime 

a sessão será suspensa. 

- Expectativas em relação às partes: 

Trabalhar conjuntamente para tentar alcançar uma solução. 

Escutá-los sem interrupção de nenhuma das partes. Quando um fala o outro escuta, o 

ouvinte deve utilizar a folha de papel recebida sobre as dúvidas e apresenta-las no 

momento de sua fala. Relato dos fatos, pontos de vista, sentimentos, interesses. 

Escutar a perspectiva de cada uma das partes em igual período de tempo. Para cada parte 

será estabelecido igualmente um período para sua exposição. O tempo poderá se estender, 

caso ocorra necessidade, podendo inclusive ser marcada nova sessão. 

Explicar as preocupações: respeito, cordialidade, relações futuras... 

Compreenderam? Gostariam de fazer alguma pergunta? 

- Os advogados: os senhores são benvindos, havendo necessidade poderão se manifestar, porém a 

mediação deverá ser conduzida pelos mediandos. 

- Ordem das falas: Primeiro o solicitante e após o solicitado. Na sessão individual se invertem os 

papeis. 

- Confirmar a disposição para participar da mediação.  

- Resumo:  
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Nessa etapa organizar as questões controvertidas. 

Dar primazia àqueles interesses e questões que são potencialmente negociáveis e de 

interesse e objetivos comuns, cuja solução é viável. 

Usar linguagem neutra. 

Perguntar: Se entendi bem, é isso que estão buscando? Querem acrescentar mais alguma 

coisa? 

Havendo acordo registrar o termo de entendimento. 

Imprimir uma cópia para por no processo, uma para cada mediando e uma para cada 

mediador. 

O registro do resumo deverá ser assinado pelos mediadores, pelos mediandos e 

advogados se tiverem participado da sessão e encaminhados para homologação pelo juiz. 

Será fornecido atestado de participação.  

 

4. Conclusão 

Conclui-se que a mediação vem sendo aplicada com sucesso em muitos países do mundo, e no Brasil, 

embora seja relativamente recente, já que o Novo CPC, lei 13.105, de 16/03/2015 passou a vigorar 

somente a partir de março de 2016, assegurando o compromisso da Justiça com o procedimento da 

mediação, agora é uma realidade. Confirma-se que o processo de instalação da mediação, que durante 

décadas envolveu milhares de pessoas no Brasil no sonho de uma perspectiva emancipadora dos 

direitos de cada cidadão, com acesso à Justiça, foi atingido. A mediação é mais do que uma 

ferramenta, ela oportuniza a transformação das pessoas, numa participação dialogal, envolvidos por 

dimensões ético-sociais-psicológica e jurídico-politica, ajudando a dirimir divergências e a 

desaparecer todos os problemas retidos no coração, restabelecendo a paz entre as pessoas.  

O reconhecimento da Mediação como estratégia desafiadora, para o alcance de relações consensuais 

entre pessoas ou grupos, é um fato que a cada momento está se comprovando, as pesquisas ainda que 

quantitativamente moderadas comprovam o resgate individual e coletivo que o novo paradigma para a 

solução de conflitos está propiciando. 

A oportunidade que através da equipe autocompositiva é facultada de empoderamento aos mediandos, 

para solução de suas controvérsias por meio de uma comunicação dialogal harmoniosa, resultará na 

restauração de relações e viabilização do entendimento, como já tem ocorrido. 
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A decisão voluntária de um acordo, com o aval da ordem pública, em conformidade com as leis 

vigentes, gera comprometimento com seu cumprimento, ao mesmo tempo que exige a superação de 

valores tradicionais, como por exemplo, substituir a proteção paternalista pela igualdade de 

oportunidades, substituir fantasias de perfeccionismo por ideais humanizadores. 

Finalmente, as conclusões que se tiram deste trabalho, indicam com certa antecedência o sucesso da 

mediação como estratégia de política pública idealizadora da harmonia social, de uma justiça 

restaurativa e de um agir comunicativo que empodere espiritualmente a todos e inspire as ações e 

instituições de cidadania.  
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