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INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (“DPE”) e a Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (“FGV DIREITO SP”) firmaram um aditamento ao Termo 

de Cooperação nº 06/2014 para desenvolvimento de um “guia de triagem de mediação”, a 

ser elaborado pelos alunos da Clínica de Mediação e de Facilitação de Diálogos da FGV 

DIREITO SP (“Clínica de Mediação”). 

No primeiro semestre de 2016 foi produzido um estudo inicial (1º Relatório Parcial) com o 

objetivo de descrever como era realizado o encaminhamento de casos para composição 

extrajudicial na DPE/SP, e para traçar sugestões de aprimoramento que considerassem a 

realidade da instituição e as necessidades relatadas pelos seus diversos atores. O foco deste 

estudo sempre foi o atendimento na triagem na capital do Estado de São Paulo, diante da 

maior proximidade da Clínica com essa realidade. 

No segundo semestre daquele mesmo ano, a Clínica de Mediação elaborou um 2º Relatório, 

no qual foram descritas as medidas adotadas, ainda em 2016, para aprofundamento do 

diagnóstico, além das oficinas de formação e diálogo conduzidas pela Clínica de Mediação 

junto aos estagiários, oficiais e agentes da DPE envolvidos no atendimento da triagem na 

capital.  

Passados cinco anos desde a realização desses trabalhos, a Clínica de Mediação se 

aproximou novamente da DPE, no contexto da pandemia da COVID-19 e de uma crise 

socioeconômica com agudos reflexos no acesso à justiça, para propor a realização de um 

novo trabalho sobre o uso de meios extrajudiciais de solução de conflitos, em particular da 

mediação e da conciliação.  

Após diálogos com a coordenação da triagem da capital, foi possível compreender como vem 

sendo realizado o atendimento virtual dos/as usuários/as da DPE e a atual dinâmica de 

encaminhamentos para instituições parceiras para realização da mediação e da conciliação. 

Percebeu-se que a DPE continua contando com a possibilidade de envio de casos ao 

CEJUSC, mas que também passou a contar com outros parceiros, tais como a ABRAMAC, a 

Imediate, a Mediativa e a Them, trazendo novas possibilidades de encaminhamentos.   

Assim, este 3º Relatório traz um novo estudo, realizado em 2021, sobre a composição 

extrajudicial de conflitos no âmbito da Defensoria Pública, com ênfase na mediação e na 

conciliação realizadas pelos parceiros da instituição e considerando o contexto do 

atendimento virtual e do uso da conciliação e da mediação também por vias digitais pelos 

parceiros.  

No Capítulo 1, são trazidos os critérios que poderão orientar o encaminhamento de casos 

para a mediação ou para a conciliação para os diferentes parceiros. Como se explicará a 

seguir, esses critérios partem da construção feita em 2016, porém consideram a dinâmica 

atual do atendimento virtual, bem como as abordagens das instituições parceiras e 

informações por elas prestadas nas reuniões realizadas.  

No Capítulo 2, há a descrição das características e abordagens dessas instituições, de acordo 

com informações constantes em seus sites e providas por seus representantes em reuniões 

realizadas com a Clínica de Mediação. O capítulo é organizado por instituição e, dentro de 
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cada instituição, por quatro perguntas: (a) O que é a instituição?; (b) Qual a abordagem 

utilizada? Quais os principais elementos dessa abordagem a serem considerados para fins 

de encaminhamento?; (c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está essa 

parceria no momento da pandemia?; e (c) Qual o perfil de casos mais adequado para se 

encaminhar para esse parceiro? Esse capítulo se encerra com quadros nos quais as 

características e abordagens das instituições parceiras são correlacionadas com os critérios 

de encaminhamento e triagem propostos.  

No Capítulo 3 é proposto um Fluxograma de atendimento, no qual se expõe, de forma gráfica, 

a proposta de fluxo trazida no Roteiro de Atendimento (Anexo I). Referida proposta foi 

elaborada a partir do roteiro de atendimento da triagem já utilizado hoje pela DPE, porém com 

a preocupação de facilitar a aplicação dos critérios de triagem e encaminhamento para 

mediação e para conciliação.  

Considerando o objetivo central de contribuir com o melhor uso da mediação e da conciliação 

pela Defensoria Pública, o Capítulo 4 é dedicado a explicar os materiais de apoio que também 

foram produzidos pela Clínica de Mediação, com ênfase no propósito de educação em 

direitos. São descritos e explicados dois formulários produzidos: (i) um para obtenção de 

informações sobre conhecimentos prévios acerca da mediação e da conciliação, que poderá 

ser aplicado aos defensores, estagiários, oficiais e agentes envolvidos no atendimento inicial 

e; (ii) outro voltado à avaliação pelo/a usuário/a acerca da sessão de mediação ou conciliação 

para a qual ele/a foi encaminhado/a. São trazidos, também, os roteiros de dois vídeos 

elaborados pela Clínica de Mediação, um sobre Mediação e Conciliação e outro sobre 

Divórcio. Ressalta-se que foram elaboradas versões piloto desses vídeos, que poderão ser 

testadas pela DPE, como uma alternativa de material a ser enviado ao/à usuário/a antes da 

sessão.  

Finalmente, nos anexos, além dos dois questionários mencionados (anexos III e IV), é trazida 

uma proposta de Roteiro de Atendimento elaborada a partir do roteiro já utilizado no 

atendimento inicial, porém com foco em propiciar o encaminhamento do/a usuário/a à 

mediação ou conciliação (anexos I e II).  
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1. Critérios de triagem e encaminhamento para mediação ou 
conciliação: comunicação, predisposição ao acordo e fatores de 
complexidade  
 

A partir dos estudos já realizados em 2016 pela Clínica de Mediação e Facilitação de Diálogos 
e do diálogo estabelecido em 2021 junto aos atuais parceiros da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, foi possível construir uma proposta de critérios para o melhor 
encaminhamento de casos considerando três fatores:  

 

A. Comunicação entre as partes; 

B. Predisposição ao acordo; e  

C. Fatores de complexidade.  

 

Essas características podem ser observadas durante o atendimento e permitirão a escolha 
do parceiro mais adequado para o caso. No roteiro de atendimento (Anexo I), esses critérios 
estão presentes no item 14.  

Os critérios de comunicação dizem respeito a existência e as características do diálogo entre 
as partes envolvidas no conflito ou no caso. Para obter informações do usuário de forma a 
permitir a categorização da comunicação, é necessário que o atendente pergunte a respeito 
da comunicação, como:  

 

“O sr./sra. tem conversado com a outra pessoa?”  

“Como se dá hoje em dia a conversa entre vocês?”. 

 

Quanto aos critérios de comunicação, foi possível estabelecer três níveis para 

enquadramento da relação entre as partes do conflito: (i) comunicação normal; (ii) 

comunicação restrita; e (iii) comunicação inexistente.  

A modalidade (i) comunicação normal é aquela em que as partes estabelecem diálogo sem 

obstáculos ou sem um acirramento do conflito. As partes conseguem trocar informações entre 

si, mas precisam acessar o Poder Judiciário para formalizar uma situação fática ou precisam 

de auxílio de um terceiro para chegar a um consenso sobre determinada questão. O diálogo 

entre as partes envolvidas no conflito é existente e fluído. 

Já a modalidade (ii) comunicação restrita diz respeito aos casos em que a comunicação entre 

as partes se restringe apenas a conversas pontuais ou sobre situações específicas. A 

comunicação não é algo corriqueiro, estando restrita à comunicação ou combinado de alguma 

questão, como combinar horário de visita de filhos ou enviar avisos (como recebimento de 

contas ou valores a serem pagos). É importante ressaltar que nesses casos a comunicação 

ainda existe, mas é exercida de forma restrita a algumas questões. 

Por fim, a modalidade (iii) comunicação inexistente diz respeito às situações em que as partes 

não conseguem dialogar entre si, nem mesmo em relação a questões pontuais. Nesses 

casos, não existe voluntariedade na comunicação entre as partes e qualquer tentativa de 

diálogo resulta em animosidade e acirramento do conflito existente.  
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Já o critério de predisposição ao acordo diz respeito à existência de uma prévia conversa 

entre as partes sobre as questões do conflito, de modo que estas já chegaram a uma 

conclusão conjuntamente ou estão muito próximas disso. Há diferentes níveis dessa 

predisposição: as partes podem estar praticamente já acordadas, estarem ainda com 

dificuldade de acertar um ou outro ponto ou estarem muito distantes de realizarem qualquer 

tipo de acerto.   

Para obter informações do usuário de forma a permitir a categorização da predisposição ao 

acordo, é necessário que o atendente realize perguntas como:  

 

“O sr./sra. já conversou com a outra pessoa sobre essas questões?”  

“Já houve alguma conversa no sentido do que poderia ser feito para resolver o 

problema?” 

“O sr./sra. acha que haveria alguma possibilidade de se chegar a um acordo com a 

outra pessoa a respeito dessas questões?” 

 

O primeiro nível de predisposição ao acordo, seria (i) sim (as partes já conversaram),  e existe 

algum tipo de acordo ou predisposição para sua realização. Nesses casos, as partes já têm 

predisposição para uma solução amigável, mas precisam de auxílio para facilitar a transação, 

sua redução a termo e homologação. 

O segundo nível da predisposição ao acordo, seria (ii) sim (as partes já conversam), mas não 

chegaram a um acordo, embora o/a usuário/a vislumbre essa possibilidade. Nesses casos, a 

facilitação de um mediador pode viabilizar que essa conversa aconteça de modo organizado 

e estruturado, favorecendo a busca por uma solução conjunta.  

O último nível seria (ii) não (não há predisposição do/a usuário/a ao acordo). Nesses casos, 

as partes não vislumbram qualquer possibilidade de composição extrajudicial, sendo 

provavelmente acompanhados por uma modalidade de comunicação baixa. 

Por fim, o último critério a ser considerado para a análise dos casos seria a identificação de 

fatores de complexidade, que dizem respeito às características, ao comportamento das 

partes e à sensibilidade do caso que podem influir no atendimento e no melhor 

encaminhamento para a mediação dinâmica de poder.  

A depender desses fatores, pode ser necessário encaminhar o caso ao Centro de 

Atendimento Multidisciplinar (CAM), conforme tratado no Capítulo 3 deste relatório, ou evitar 

o encaminhamento para mediação, como em casos de violência doméstica ou de gênero nos 

quais a usuária não se sinta confortável em proceder com a mediação ou casos nos quais 

eventual solução possa envolver questões jurídicas muito complexas.  

Entre os exemplos de fatores de complexidade, estão (i) a existência de uma dinâmica de 

poder; (ii) a presença de violência, agressividade e assertividade das partes; (iii) existência 

de preconceitos e divergência de valores (iv) situações de confusão mental ou problemas de 

saúde, etc.) e (v) existência de conflito que perdura por muito tempo; e (vi) frustradas 

tentativas prévias de resolução do conflito. 
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Caso se vislumbre, a despeito desses fatores, a possibilidade de mediação, os parceiros mais 

indicados seriam a Mediativa e a Them, conforme tratado mais detalhadamente a seguir, uma 

vez que empregam técnicas de mediação mais adequadas para alta conflituosidade e baixa 

comunicação. Entretanto, existem casos com questões jurídicas complexas para os quais o 

encaminhamento para os parceiros da Defensoria que realizam a mediação pode não ser 

cabível, como conflitos possessórios, inventários e/ou partilhas nos quais seja necessário 

analisar a documentação de bens para compreender a sua situação. Para estes, talvez o 

encaminhamento para mediação não seja indicado. 

No capítulo a seguir, são descritas as características de cada parceiro, conforme informações 

obtidas nas conversas realizadas e nos materiais analisados. Essas características foram 

correlacionadas com os critérios acima descritos, a fim de viabilizar uma sistemática de 

encaminhamento que leve em conta, de um lado, as características do conflito e do 

relacionamento das partes e, de outro, os métodos e abordagens adotados por cada parceiro.  
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2. Características e abordagens dos parceiros da Defensoria Pública 

 

Especificamente em relação às características e às abordagens dos parceiros da Defensoria 

Pública, observa-se aqui uma organização e exposição destes de acordo com os níveis de 

comunicação e predisposição ao acordo de cada conflito - isto é, conforme os critérios 

elucidados no item 2 deste Relatório.  

Sendo o CEJUSC o parceiro para o qual DPE encaminha casos com maior frequência, é o 

primeiro a ser explicitado, tendo em vista a sua já conhecida atuação em casos em que há 

acordos pré-definidos ou conflitos em que existe maior facilidade para a elaboração de 

acordo. Em sequência, os demais parceiros estão listados de modo que os primeiros são 

aqueles que contemplam casos em que há, preferencialmente, maior predisposição ao 

acordo e comunicação mais fluida, enquanto os últimos levam em conta casos de menor 

predisposição e que lidam com casos nos quais há mais fatores de complexidade presentes. 

 

2.1. CEJUSC 

 

a) O que é o CEJUSC?  

O CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) é uma instituição ligada 

ao Poder Judiciário que visa auxiliar na resolução consensual de conflitos e oferecer 

orientação jurídica em assuntos relacionados à cidadania1. Seu principal foco é a promoção 

de audiências de mediação e conciliação, realizadas por agentes capacitados, para 

assessorar o público na elaboração de acordos sem necessidade de ajuizar uma ação. Sua 

criação originou-se a partir da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que 

instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses 

no âmbito do Poder Judiciário e determinou a instalação desses centros junto aos tribunais 

estaduais e municipais em todo o país2.   

 

b) Qual a abordagem utilizada? Quais os principais elementos dessa abordagem a 

serem considerados para fins de encaminhamento?  

O CEJUSC contempla uma diversidade de mediadores e conciliadores, que utilizam 

abordagens distintas, porém de modo geral, considerando o volume de casos atendidos e a 

necessária procedimentalização da sua operação, há uma preferência ao tratamento de 

casos nos quais haja alguma predisposição, ainda que não total, ao acordo.  

                                                
1Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao>. Acesso em 29/06/2021. 
2Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-
frequentes-7/politica-judiciaria-nacional-nupemecs-e-cejuscs/>. Acesso em 29/06/2021. 

https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-frequentes-7/politica-judiciaria-nacional-nupemecs-e-cejuscs/
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-frequentes-7/politica-judiciaria-nacional-nupemecs-e-cejuscs/
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Entende-se, também, que para que as tratativas sejam frutíferas, é necessário que as partes 

estejam dispostas a conversar. Além disso, os mediadores e conciliadores buscam 

proporcionar uma tomada de decisão informada pelas partes, que as empodere para resolver 

conflitos futuros e levando em consideração a manutenção de uma atenção e respeito entre 

as partes. Ainda que isso não seja possível, o objetivo final sempre será a obtenção de um 

acordo que considere os interesses de ambos.  

Após a realização das sessões, os acordos são encaminhados diretamente para a 

homologação em juízo, o que torna o processo muito mais rápido e eficiente. Essa 

característica também pode ser interessante para as partes do ponto de vista jurídico, pois o 

acordo passará pelo crivo do Judiciário e, por essa razão, proporciona maior segurança em 

relação à sua efetividade. Ademais, não é necessário que a DPE adote providências para 

requerer a homologação do acordo, o que torna o procedimento bastante facilitado.  

 

c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está a parceria no momento 

com a pandemia? 

A parceria com a Defensoria Pública prevê o encaminhamento de um volume significativo de 

casos.  

Com a pandemia, os atendimentos ao público que antes eram feitos presencialmente 

conforme a região, têm sido feitos por meio de sessões virtuais. Os casos são encaminhados 

pelos defensores via e-mail e os agentes do CEJUSC se responsabilizam por entrar em 

contato com a parte contrária envolvida no conflito via e-mail, por meio do envio de carta-

convite para a sessão de mediação e conciliação. Caso um acordo não seja viável, o CEJUSC 

reencaminha os usuários para a DPE para orientação jurídica e ingresso no Judiciário.  

Entretanto, a atuação do CEJUSC junto com a DPE é, atualmente, restrita a conflitos que 

tratem de Direito de Família. Isso porque, no passado, já houve a implementação de um 

esquema de parceria que contemplava casos cíveis, mas a quantidade de informações 

necessárias para que o CEJUSC pudesse promover acordos na área cível era maior. À 

exemplo, caso fosse tentada uma conciliação em um caso de cobrança de conta de água, 

seria necessário que o CEJUSC recebesse com antecedência os dados do/a usuário/a junto 

à concessionária, para que pudesse ser feito um contato prévio com esta a fim de que fossem 

levantadas possibilidades concretas de acordo.  

Por essa razão, pode ser interessante retomar a discussão acerca de um convênio específico 

com o CEJUSC para atendimento de casos também em âmbito cível, considerando a 

capacidade e disponibilidade da instituição. Para tanto, será preciso instituir fluxos para 

obtenção de informações prévias, de acordo com o tipo de caso, a serem encaminhadas ao 

CEJUSC e, em seguida, para a parte contrária.  

Finalmente, ressaltou-se também a importância de que o/a usuário/a tenha conhecimento 

sobre o que é o CEJUSC e que saiba que não será acompanhado por um defensor durante 

a mediação, não significando, entretanto, que ficará desamparado pela DPE. 
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d) Qual perfil dos casos é mais adequado para o encaminhamento para o CEJUSC? 

Tendo em vista esses fatores, tem-se que os casos mais indicados para encaminhamento ao 

CEJUSC são casos que tratem de Direito de Família, com questões jurídicas mais simples e 

propícias à realização de acordos, com menor nível de complexidade e conflituosidade. Ou 

seja, as partes devem ter uma comunicação razoável e alguma predisposição ao acordo, 

ainda que não sejam apenas os casos nos quais já haja um consenso total.  

 

e) Tabela-resumo CEJUSC 

 

Tabela 1: Tabela-Resumo CEJUSC 

 

 

f) Fluxo de encaminhamento do CEJUSC 

 

Figura 1 - Fluxo de encaminhamento CEJUSC 
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2.2. ABRAMAC 

           

a) O que é a ABRAMAC?  

A Associação Brasileira de Mediação, Arbitragem e Conciliação (ABRAMAC) é uma 

organização da sociedade civil dedicada à promoção da mediação, arbitragem e conciliação 

que desenvolve projetos para empresas e organizações públicas resolverem conflitos. É uma 

instituição que atende por todo território nacional e que organiza roteiros de solução de 

conflitos para saná-los de forma eficiente, rápida e eficaz3.  

 

b) Qual a abordagem utilizada? Quais os principais elementos dessa abordagem a 

serem considerados para fins de encaminhamento? 

A ABRAMAC atua de forma muito similar ao CEJUSC. Por essa razão, o ideal é que sejam 

encaminhados casos nos quais exista uma predisposição ao acordo, independentemente do 

grau de comunicação entre as partes. 

  

c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está no momento com a 

Pandemia? 

A ABRAMAC possui um termo de cooperação com a Defensoria Pública e o Tribunal de 

Justiça, em que inicialmente se atendia casos na área de família e recentemente passou-se 

a atender também casos da área cível. O encaminhamento dos casos era feito pelos 

defensores, que passavam uma agenda de casos à ABRAMAC. Por sua vez, a ABRAMAC 

escolhia mediadores para os casos. Antes da pandemia, a mediação era feita in loco. 

Atualmente, tem sido feita por videoconferência, com os encaminhamentos feitos por e-mail.  

A ABRAMAC se responsabiliza por realizar as sessões de mediação e, após alcançar um 

consenso entre as partes, fazer o encaminhamento ao CEJUSC para que o acordo elaborado 

seja inserido no sistema e-SAJ para homologação. Uma vez que não possuem acesso a tal 

sistema, a comunicação da instituição com o CEJUSC é fundamental para viabilizar a 

concretização do acordo em juízo. 

Às vezes, há um problema com os documentos relacionados ao caso, que chegam 

desatualizados ou incompletos à ABRAMAC. Assim, a DPE deve preparar previamente o 

usuário para que possua as informações necessárias para o atendimento. 

 

d) Qual perfil dos casos é mais adequado para a ABRAMAC? 

A ABRAMAC não tem nenhuma restrição quanto a complexidade dos casos e atende tanto a 

área de família quanto a área cível. Porém, por ter características semelhantes às do 

CEJUSC, o encaminhamento mais eficiente pode ser o de casos de menor complexidade e 

maior predisposição a acordo. Isso poderia ser feito de modo mais enfático com os casos 

                                                
3Disponível em: <https://abramac.org/>. Acesso em: 29/06/2021. 

https://abramac.org/
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cíveis, tendo em vista que o CEJUSC não atende esses casos e, portanto, a ABRAMAC 

poderia ser um importante ponto de apoio para a DPE nesse sentido. 

A ABRAMAC entende que não cabe mediação nos casos de violência doméstica e que esses 

casos devem ser encaminhados para o CAM. 

 

e) Tabela-resumo ABRAMAC 

 

Tabela 2: Tabela-resumo ABRAMAC 

 

 

f) Fluxo de encaminhamento da ABRAMAC 

 

Figura 2: Fluxo de encaminhamento ABRAMAC 
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2.3. IMEDIATE 

 

a) O que é a Imediate? 

O Instituto de Mediação Imediate é uma Câmara Privada de Mediação e Conciliação 

credenciada pelo TJ/SP4. Ela oferece serviços de mediação, conciliação e arbitragem de 

ordem trabalhista, condominial, empresarial, familiar e, inclusive, de recuperação judicial.  

O Instituto foi fundado pela advogada Ana Sillos e adveio do desejo de um local apropriado 

para a realização das sessões de mediação. Atualmente, as sessões estão sendo realizadas 

de forma 100% online há cerca de um ano, o que gerou a necessidade de aperfeiçoar o 

sistema já existente, uma vez que este funcionava apenas através de chat. Também 

oferecem, além dos serviços já citados, um grupo para estudantes que se encontra 

semanalmente, chamado "Grupo mediando". 

 

b) Qual o método utilizado? Quais os principais elementos desse método que 

permitirão o encaminhamento?  

Durante diálogo com o grupo, a responsável pela Imediate afirmou usarem um método 

desenvolvido internamente, uma abordagem exclusiva, mas que tende à uma aproximação 

com a Mediação da Escola de Harvard, isto é, uma mediação que se estrutura em princípios. 

O objetivo fundamental seria auxiliar as partes a identificar o interesse fundamental de cada 

um, buscando encontrar se há pontos em comum que poderiam ser satisfeitos e a criar e 

organizar alternativas que endereçassem bem as necessidades de cada envolvido. Este 

procedimento exigiria, por sua vez, o desenvolvimento de uma comunicação não-violenta 

entre as partes.  

A comunicação não violenta deve ser compreendida como mais do que um diálogo com 

frases educadas, sem interrupções ao outro. Trata-se na verdade de uma comunicação que 

depende de uma auto percepção elevada, de um processo de identificação (1) do 

comportamento do outro; (2) do sentimento que este comportamento gera; (3) da 

necessidade que está interliga a este comportamento, ou seja, a que é contrariada por ele e, 

por fim; (4) o pedido que, em grande medida, representa o interesse. A atuação do mediador 

é fundamental nesta construção, tanto para apresentar em linhas gerais o método, como para 

orientar sua utilização, permitindo que as impressões, emoções e necessidades sejam 

expostas da maneira mais assertiva possível e, assim, construindo ou reformando canais de 

escuta e fala empática.  

A forma e a intensidade como estes elementos ou outros se farão presentes varia de caso a 

caso. Mas via de regra, a boa comunicação é o ponto central e mais desafiador, sem o qual 

não se consegue avançar a um entendimento, a um acordo. A Imediate parece reconhecer 

essa importância, bem como que se trata de uma construção e, não, de uma habilidade 

instantânea. Por isso é interessante notar que a proposta deles de atendimento é semanal, 

com encontro de duração aproximada de 1h, de modo a não desgastar demais as partes e 

abrir oportunidade para reflexão das partes entre as sessões de mediação.  

                                                
4 Disponível em: https://imediate.com.br/ . Acesso em: 29/06/2021. 

https://imediate.com.br/
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Também foi ressaltada a disponibilização do sistema de chat para que as partes dos casos 

encaminhados pela DPE pudessem conversar previamente e, apenas caso não fosse um 

diálogo frutífero, se iniciaria propriamente a mediação. Essa via consiste em um canal formal 

de comunicação sem a intermediação do mediador.  

 

c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está a parceria no momento 

com a Pandemia? 

A parceria com a Defensoria Pública está estruturada, mas ainda não foi concluída. Segundo 

a Imediate, haveria a disponibilidade mensal para atender dez (10) casos que seriam 

encaminhados pela própria Defensoria. Não foram estabelecidos pela Imediate quaisquer 

critérios de temática ou complexidade. A triagem será inteiramente feita pela DPE.  

Conforme já apontado, a proposta é que uma vez iniciada a mediação haja uma sessão de 

apresentação e organização do procedimento (pré-mediação), seguidas por um (1) encontro 

semanal, com duração de em média 1h. Também há previsão de disponibilização do chat 

online da Imediate para uso das partes.  

 

d) Qual perfil dos casos é mais indicado para encaminhamento para a Imediate?  

De acordo com o discutido pelo grupo, os casos mais indicados para Imediate são aqueles 

com uma maior complexidade e nos quais seja necessário trabalhar um pouco mais a fundo 

a comunicação entre as partes. 

Entretanto, consideramos que, ainda que neste bloco, os casos deveriam ser aqueles que já 

possuem certa estrutura, no sentido de que a comunicação não seja inexistente.  

É importante uma ressalva: o método proposto para a parceria contém uma conversa de chat 

direto entre as partes inicialmente. Por isso, é importante que os casos não sejam sensíveis 

ao ponto de a comunicação ser impossibilitada, a fim de não deixar as partes em situações 

desconfortáveis ou, até mesmo, de prejuízo à sua saúde mental. Caso um caso destes acabe 

na Imediate, é importante que não haja esta fase. 
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e) Tabela-resumo Imediate 

 

Tabela 3: Tabela-resumo Imediate 

 

 

 

f) Fluxo de encaminhamento da Imediate 

 

Figura 3: Fluxo de encaminhamento Imediate 
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2.4. MEDIATIVA 

  

a) O que é a Mediativa?  

A Mediativa se apresenta como um centro de referência em métodos de gestão de conflitos, 

para promoção da cultura do diálogo por meio de práticas, capacitação e educação 

continuada5. Seu principal foco está na formação de mediadores, com ênfase também na 

formação prática nas chamadas “Oficinas de Prática”. A Mediativa foi fundada em 2007 por 

63 mediadores do Centro de Mediadores do Instituto Familiæ SP, que era um ponto de 

referência da Mediação Transformativa. Atualmente, atua na formação de mediadores e 

educação continuada, além de ter parcerias com instituições para prática de mediação. 

Também possibilita a criação de oportunidades de atuação, capacitação e troca para seus 

associados, que são as pessoas que fizeram o curso de Mediação Transformativa. 

 

b) Qual a abordagem utilizada? Quais os principais elementos dessa abordagem a 

serem considerados para fins de encaminhamento? 

A Mediativa tem um perfil de atendimento bem característico, tendo em vista o 

desenvolvimento da mediação a partir da corrente de Mediação Transformativa Reflexiva. 

Esse método tem como objetivo principal restabelecer a relação e empoderar as pessoas em 

conflito para que essas, em conjunto, consigam resolver a disputa, com maior autonomia. 

Assim, o que se busca nessa abordagem não é a mera resolução de um conflito, mas sim 

transformar a relação entre as partes. O mediador, portanto, não conduz a conversa e deixa 

as próprias partes conduzirem o diálogo, apresentando e interpretando o conflito, de forma a 

acabar com a triangulação. Por essa razão, o mediador também não desincentiva 

interrupções realizadas pelas partes, somente checa com essas se desejam continuar com a 

sessão e faz resumos dos relatos, dentre outras técnicas. No caso específico da Mediativa, 

são utilizados dois mediadores de campo, na linha de frente, enquanto uma equipe reflexiva 

também participa da sessão, mas em atuação mais reservada e pontual.  

 

c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está  a parceria no momento 

com a pandemia?  

A parceria da Mediativa com a DPE está relacionada ao atendimento de forma gratuita de 

casos da Defensoria nas “Oficinas de Prática” dos alunos da Mediativa. Essas Oficinas 

ocorrem tanto em alguns fóruns, em parceria com varas de família, quanto extrajudicialmente.  

Outra característica da Mediativa é o forte trabalho na pré-mediação, que ocorre logo a partir 

do encaminhamento do caso pela Defensoria, em que se tem um primeiro contato com as 

partes para que se entenda se o caso é adequado à mediação e quais são os conflitos e 

questões relevantes.  

                                                
5Disponível em: <https://mediativa.org.br/>. Acesso em: 28/06/2021. 

https://mediativa.org.br/
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Antes da pandemia, os casos que chegavam pela parceria tinham um relato encaminhado à 

Defensoria ao final, que fazia um controle desses casos. Pela parceria, eram atendidos cerca 

de 12 a 15 casos por mês, tendo cada um desses casos geralmente 6 sessões (podendo 

somar de 35 à 70 horas de mediação, dependendo do volume de casos). Normalmente os 

casos eram cíveis e de família, mas há um plano de ampliação da diversidade de casos, com 

a inclusão de questões relacionadas a discriminação, por exemplo.  

A DPE encaminha casos pré-processuais e pede para que apenas sejam atendidos pela 

Mediativa casos em que todas as partes estejam desacompanhadas de advogados. 

Importante considerar que a Mediativa não é cadastrada no TJ/SP para homologação judicial 

dos acordos firmados, motivo pelo qual eventual acordo deve retornar à DPE para 

homologação.  

Com a pandemia, não houve mais o encaminhamento de casos pela Defensoria, pela 

necessidade de ajustes no plano de trabalho para a situação atual. Esses ajustes estão em 

fase de aprovação interna pela Defensoria. Pelo fato de as mediações estarem ocorrendo de 

forma online, a Mediativa entende que haveria possibilidade de ampliar as regiões atendidas 

pela parceria. 

 

d) Qual perfil dos casos é mais adequado para encaminhamento para a Mediativa?  

Em razão da utilização do método de Mediação Transformativa Reflexiva, a Mediativa 

costuma receber casos de maior complexidade, em que uma mudança na comunicação entre 

as partes se faz necessária.  

Definem seus casos como sendo os de maior “criticidade e sensibilidade”, uma vez que 

muitas vezes os casos mais indicados são justamente aqueles que parece não ser possível 

o diálogo entre as partes. A maioria dos casos da Mediativa são familiares, de modo que no 

1º semestre de 2020, dos 19 atendimentos que realizaram, 10 eram de casais, 7 de família, 

1 de uma empresa familiar e 1 referente a um sinistro. Importante mencionar que essas 

sessões já foram realizadas online, ultrapassando mais de 100h de mediação. Recebem 

também casos em que ainda não existem conflitos manifestos, de modo a ser uma mediação 

de caráter mais preventivo, e outros em que questões mais complexas, como violência 

familiar, só passam a aparecer no decorrer das sessões. A Mediativa também se mostra 

interessada em ampliar seu leque de atuação em relação à Defensoria Pública, tanto 

abrangendo novas regiões como também casos ligados à diversidade e racismo, mas ainda 

não tiveram essa oportunidade. 

Devido a este perfil, os melhores casos para encaminhamento para a Mediativa seriam 

aqueles em que (i) a comunicação é inexistente e há uma predisposição ao acordo sem 

termos definidos; (ii) a comunicação é inexistente e não há predisposição ao acordo; (iii) 

casos com algum dos fatores de complexidade identificados no item 2 deste relatório. 
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e) Tabela-resumo Mediativa: 

 

Tabela 4: Tabela-resumo Mediativa 

 

 

f) Fluxo de encaminhamento da Mediativa 

 

Figura 4: Fluxo de encaminhamento Mediativa 

 

2.5. THEM 

 

a) O que é a THEM?  

A THEM é um Instituto formado por psicólogas e mediadoras que presta serviços nas áreas 

de Mediação de Conflitos e Comunicação não Violenta, em diferentes contextos e instituições, 
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bem como promove cursos de treinamentos e capacitações em práticas restaurativas6. Tem 

como objetivo ensinar e aplicar as práticas restaurativas da Mediação de Conflitos nos 

diversos setores da sociedade, a fim de gerar novas maneiras de comunicar, negociar e 

dialogar, auxiliando  pessoas, grupos e instituições a alcançar seus objetivos de forma 

responsável e eficiente. O THEM foi iniciado por fundadoras da MEDIATIVA, quando 

constataram que o grupo estava com dificuldade para  atender as demandas da Zona Norte. 

Assim, há uma parceira entre os dois grupos, sendo o formato de trabalho muito parecido, 

uma vez, inclusive, que as fundadoras da THEM ainda são também formadores no Mediativa. 

 

b) Qual a abordagem utilizada? Quais os principais elementos desse método que 

permitirão um diagnóstico do melhor encaminhamento? 

Assim como a Mediativa, a THEM desenvolve a mediação a partir  da corrente de Mediação 

Transformativa Reflexiva. Como dito, esse método tem como objetivo principal restabelecer 

a relação e empoderar as pessoas em conflito para que essas, em conjunto, consigam 

resolver a disputa, com maior autonomia em relação à mediação tradicional. Assim, o que se 

busca nessa abordagem não é a mera resolução de um conflito, mas sim transformar a 

relação entre as partes. O mediador, portanto, não conduz a conversa e deixa as próprias 

partes conduzirem o diálogo, apresentando e interpretando o conflito, de forma a acabar com 

a triangulação.  

No caso específico da THEM, busca-se conceder tempo suficiente às partes para que 

consigam tomar decisões, não havendo problemas caso o procedimento se estenda por 6 

sessões, por exemplo, tendo cada sessão a duração aproximada de 1 hora. 

 

c) Como é a parceria com a Defensoria Pública? Como está no momento com a 

Pandemia? 

A parceria com a Defensoria Pública se iniciou há cerca de 2 anos, 2 anos e meio, por 

intermédio do contato com a assistente social da Regional Norte da Defensoria.  

São disponibilizados 3 horários semanais para a Defensoria (1 de manhã, 1 de tarde e 1 de 

noite).  

Antes da pandemia, as informações do caso eram enviadas por e-mail e o Instituto THEM 

entrava em contato para fazer um encontro e explicar às partes como funcionava a mediação 

e, em seguida, se fosse da vontade das partes, prosseguir com a realização das sessões de 

mediação. O atendimento do THEM costuma durar 5 ou 6 sessões de 1h e 15 min ou 1h e 

30 min. É possível que em casos mais simples, de menor conflituosidade, sejam necessários 

apenas 2 ou 3 encontros. Com a celebração de um acordo, o THEM faz o retorno do caso 

para a Defensoria para que sejam adotados os encaminhamentos necessários, inclusive a 

homologação do acordo em juízo. 

Com a pandemia, o THEM recebeu apenas um encaminhamento de atendimento online da 

Defensoria.  

                                                
6 Disponível em: <http://institutothem.com.br/them/>. Acesso em: 28/06/2021. 

http://institutothem.com.br/them/
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É importante considerar que o THEM entende haver um grande potencial para a realização 

dos atendimentos online, por possibilitar a mediação com pessoas que estão em outras 

cidades e até países, por facilitar no arranjo dos horários das partes e dos mediadores e por 

evitar o deslocamento das pessoas até o instituto.  

 

d) Qual perfil dos casos é mais adequado para o THEM? 

Assim como a Mediativa, o Instituto THEM utiliza a Mediação Transformativa Reflexiva, 

motivo pelo qual o perfil de casos mais adequado para atendimento pelo THEM é o de casos 

com maior complexidade, em que há problemas de comunicação entre as partes. Casos em 

que há maior conflito interpessoal e na relação entre as partes são bons casos para serem 

encaminhados ao THEM, bem como casos que envolvem questões de família ou questões 

envolvendo pessoas menores de idade.  

Fator importante a se considerar é que, diante da proximidade das instituições e do método 

de mediação utilizado, o THEM e a Mediativa têm o mesmo perfil para encaminhamento de 

casos pela DPE.  

Sugere-se que, com a retomada das mediações presenciais no final da pandemia, seja 

utilizado o critério territorial para diferenciação de quais casos serão encaminhados para o 

THEM e quais casos serão encaminhados para a Mediativa, diante do fato de que a THEM 

se localiza na Zona Norte da cidade de São Paulo, enquanto a Mediativa se localiza na Zona 

Oeste da cidade de São Paulo.   

Devido a este perfil, os melhores casos para encaminhamento para o THEM seriam aqueles 

em que (i) a comunicação é inexistente e há uma predisposição ao acordo sem termos 

definidos; (ii) a comunicação é inexistente e não há predisposição ao acordo; (iii) casos com 

algum dos fatores de complexidade identificados no item 2 deste relatório. 
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e) Tabela-resumo THEM: 

 

Tabela 5: Tabela-resumo THEM 

 

 

f) Fluxo encaminhamento da THEM 

 

Figura 5: Fluxo de encaminhamento THEM 

 

2.6. Síntese dos parceiros e dos critérios de triagem e encaminhamento 

Uma vez assimilados os critérios utilizados para o encaminhamento dos casos e as 

especificidades relativas a cada parceiro da DPE, tem-se como relevante a compreensão dos 

critérios de triagem e encaminhamento de acordo com esses fatores.  
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Como demonstrado no roteiro de atendimento proposto (Anexo I), a alocação dos casos a 

cada parceiro no atendimento leva em conta (i) a área de atuação de cada um destes; (ii) os 

critérios desenvolvidos no item 2 do relatório; e (iii) a capacidade de recebimento de casos 

que cada parceiro possui. 

 

Pode-se verificar, conforme a tabela a seguir, as áreas do direito nas quais cada um dos 

parceiros atua: 

 

Tabela 6: Identificação das áreas do Direito atendidas por cada parceiro 

 

 

Uma vez mapeadas as áreas, os conflitos serão encaminhados conforme os critérios de 

comunicação e predisposição ao acordo, como elucidado no item 1 deste relatório:  
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Tabela 7: Critérios de triagem e encaminhamento aplicados aos parceiros 

 

 

Havendo fatores de complexidade, deve-se encaminhar os casos aos seguintes parceiros, 

considerando sua especialização para lidar com essas situações específicas:  

 

Tabela 8: Fatores de complexidade aplicados aos parceiros 

 

 

Por fim, verifica-se abaixo a relação de disponibilidade de cada parceiro para atender às 

demandas da DPE e especificidades dos atendimentos:  
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É importante ressaltar que as tabelas acima também estão expostas no Roteiro de 

Atendimento da Defensoria (Anexo I), de modo a ilustrar os critérios de triagem conforme o 

andamento do atendimento e do relato do caso pelo usuário. Assim, deve-se observar os 

critérios elucidados conforme a sequência lógica do atendimento, os quais poderão ser 

identificados à medida que o defensor avança nas etapas indicadas no Roteiro. 

 

Tabela 9: Informações consolidadas por parceiro 
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3. Fluxograma do atendimento  

 

Com o intuito de deixar o acima exposto, assim como sua aplicação em casos concretos,  

mais visual e intuitivo, apresenta-se um fluxograma que busca mostrar cada passo e sua 

respectiva decorrência, de acordo com cada caso. Uma imagem geral do fluxograma é 

apresentada abaixo, seguida de imagens fracionadas, com o intuito apenas de facilitar a 

visualização. 
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Figura 6: Fluxograma de atendimento completo 
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Figura 7: Parte 1 do fluxograma ampliada 

 

 

Figura 8: Parte 2 do fluxograma ampliada 
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Figura 9: Parte 3 do fluxograma ampliada 
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4. Materiais informativos ao/à usuário/a 

 

Como visto nos itens anteriores, todos os parceiros implementaram mudanças em sua forma 

de atendimento de mediação e conciliação para se adaptarem ao momento atual de 

pandemia, com atendimento por videoconferência, por exemplo.  

Por isso, consideramos também no trabalho tentar aprimorar a experiência dos usuários 

nesse momento, especialmente no encaminhamento para as sessões de 

mediação/conciliação, considerando as informações disponibilizadas previamente ao usuário 

e sua avaliação posterior. 

 

4.1. Levantamento de informações sobre mediação e conciliação 

Uma primeira etapa relevante para compreender quais informações poderiam ser 

transmitidas ao usuário antes das sessões foi a coleta de impressões das pessoas sobre as 

sessões de mediação e conciliação. O objetivo inicial foi de auxiliar na elaboração dos vídeos 

educativos, mas o formulário também poderia ser utilizado para circulação entre os 

estagiários(as) da própria Defensoria Pública para auxílio na formação e, consequentemente, 

no primeiro atendimento. 

Registramos os resultados consolidados a partir do formulário de conhecimento sobre 

mediação e conciliação circulados para elaboração do vídeo. As respostas se deram entre os 

dias 29/04/2021 e 08/05/2021. 
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A proposta é que esse mesmo instrumento de coleta possa ser utilizado para obter 

informações junto aos defensores, estagiários, oficiais e agentes da DPE engajados no 

atendimento da triagem, o que poderia facilitar o direcionamento de ações de treinamento e 

formação. Link para edição pode ser acessado aqui.  

 

4.2. Vídeos informativos 

 

A proposta dos vídeos educativos é que as pessoas possam assistir antes da mediação ou 

da conciliação, uma forma de educação em direitos assíncrona. Importante que os vídeos 

sejam acompanhados de uma explicação no momento do encaminhamento. Foram 

elaborados dois vídeos: um específico sobre mediação/conciliação e outro específico sobre 

divórcio (e suas questões principais). 

O primeiro vídeo apresentado foi sobre Mediação e Conciliação em si. O vídeo tem por 

objetivo que as pessoas possam estejam cientes de informações sobre a mediação e a 

conciliação, a partir do encaminhamento da Defensoria Pública.  

Segue, abaixo, o roteiro do vídeo, caso seja de interesse aproveitá-lo para a elaboração de 

um conteúdo mais institucional. Com base nesse roteiro, uma primeira versão já foi elaborada 

e que poderá ser utilizada, ainda que para fins de teste. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sZFhq6EC94FMEebmLQJZ2KFHv6EDsWvPiwPy0mBAR_E/prefill
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Figura 10: Roteiro do vídeo sobre Mediação e Conciliação 

Cena 1 [Abertura] 

 

Bom dia! Você foi atendido pela Defensoria Pública, encaminhado para uma sessão de 
mediação ou conciliação. O objetivo desse vídeo é explicar para você os próximos passos 
que irão acontecer e como irá se desenvolver a mediação ou conciliação que você fará parte. 

 

Por que estou aqui? 

 

Se você está aqui, é porque possivelmente têm uma sessão de mediação e conciliação 
marcada e precisará conhecer um pouco sobre esse procedimento para participar da melhor 
forma possível 

 

Cena 2 [Geral: mediação e conciliação] 

 

O que é mediação e conciliação? 

 

A mediação e a conciliação são formas de solução de conflitos nas quais as próprias partes 
tentam conversar para achar soluções possíveis. 

 

Essas vias podem ser buscadas espontaneamente pelas partes que estão envolvidas no 
problema e que não conseguem resolvê-lo. No seu caso, a Defensoria Pública sugeriu que 
fosse tentada a mediação ou a conciliação, para ver se, com a ajuda de um facilitador, é 
possível chegar a uma solução amigável sem que seja necessário entrar com uma ação 
judicial. 

 

Cena 3 [Papel do mediador ou conciliador] 

 

Na sessão, você participará juntamente com a outra parte e um conciliador ou mediador. Ele 
não é um juiz, ou seja, não vai julgar o caso - seu papel é ajudar você e a outra parte nessa 
conversa 

 

Quem são esses mediadores e conciliadores? 

 

A Defensoria Pública encaminha os casos para parceiros realizarem os atendimentos. 
Dependendo das características do seu caso, será encaminhado para um parceiro ou outro. 
De qualquer forma, o atendimento continua a ser gratuito e, caso o seu conflito não seja 
resolvido na mediação ou conciliação, você poderá retornar à Defensoria que avaliará com 
você outros caminhos para a solução do seu caso.  

 

Cena 4 [Presença de advogado ou defensor] 



 

33 

 

Vai ter um advogado ou defensor público comigo? 

 

Na sessão, as partes farão uma conversa apenas entre si, com a ajuda do conciliador e do 
mediador. Se durante a sessão você sentir a necessidade de alguma informação sobre os 
seus direitos, você pode pedir para que a sessão seja remarcada para que você entre em 
contato com a Defensoria Pública novamente para tirar essas dúvidas.  

 

Cena 5 [Obrigatoriedade da presença ou acordo] 

 

A outra pessoa será obrigada a participar da mediação ou conciliação? 

 

Não, ela será convidada pela instituição parceira da Defensoria. Caso você tenha um bom 
contato com a pessoa, pode ser interessante reforçar esse convite. Se a pessoa não aceitar, 
a sessão não será realizada e você voltará a ser atendido pela Defensoria Pública. 

 

E se não chegarem em um acordo? 

 

Caso não cheguem em um acordo, você será atendido pela Defensoria e poderá entrar com 
uma ação judicial para levar esse problema para um juiz ou uma juíza decidir.  

 

Cena 6 [Relevância da mediação e da conciliação] 

 

A mediação e conciliação podem ser meios muito eficazes de resolver conflitos através da 
escuta e da comunicação das pessoas envolvidas. Pode ser, também, muito mais rápido do 
que processos judiciais. O que for decidido na mediação ou na conciliação irá produzir 
efeitos, como uma decisão judicial. 

 

Cena 7 [Dicas para comunicação] 

 

A sessão é um momento de conversa, em que você pode expor seus sentimentos sobre o 
conflito e também escutar a outra pessoa sobre como ela está se sentindo. 

 

Cena 8 [Preparo para a sessão] 

 

No dia marcado para a mediação ou a conciliação algumas medidas podem ajudar no melhor 
aproveitamento da sessão. 

 

É importante que você tente estar em um local reservado para que a sessão flua melhor e 
você se sinta em um ambiente de maior privacidade. 
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O uso de fones de ouvido pode contribuir para que você acompanhe bem a sessão e seja 
bem escutado pela outra pessoa e pelo mediador ou conciliador. 

 

O acesso à internet é fundamental. Por isso, tente, na medida do possível, se conectar em 
uma rede estável e que permita que a sessão ocorra sem interrupções.  

 

É importante checar qual o aplicativo que será usado (Meets, Teams, Zoom ou outros). Para 
cada aplicativo, existem procedimentos diferentes. Então, é importante que você se informe 
de qual será o aplicativo e se prepare para se conectar com uma conta de e-mail.  

 

É também essencial que você cheque se seus dispositivos de áudio e imagem (microfone e 
câmera) estejam em bom funcionamento. 

 

Cena 09 [Fechamento] 

 

Finalização: esperamos que esse vídeo tenha auxiliado com os principais pontos básicos 
referentes à mediação e à conciliação! 

Em caso de mais dúvidas, procure informações na Defensoria. 

 

O outro vídeo elaborado foi destinado ao tema Divórcio, com informações específicas sobre 

temas correlatos (Pensão Alimentícia, Guarda e Alienação Parental e Violência Doméstica). 

Do mesmo modo, segue o roteiro elaborado, o qual orientou a construção de uma versão 

teste do vídeo.  

 

Figura 11: Roteiro do vídeo sobre Divórcio 

Cena 1 [Abertura] 

 

Para que serve esse vídeo? 

 

Olá! Se você está aqui, provavelmente procurou a ajuda da Defensoria Pública e foi 
encaminhado para uma sessão de mediação ou conciliação sobre seu divórcio. Esse vídeo 
serve para esclarecer algumas questões sobre o divórcio, assim como explicar alguns temas 
principais que envolvem o divórcio, como pensão alimentícia, guarda e alienação parental e 
violência doméstica. 

 

Cena 2 [Divórcio/União Estável] 

 

No divórcio ou na dissolução de união estável, é possível discutir a questão do regime de 
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bens adotado pelos cônjuges/companheiros, ou seja, como os cônjuges ou companheiros 
decidiram separar seus bens antes e durante o casamento ou união estável.  

 

Para discutir esse ponto, veja no registro do casamento ou da união estável qual o regime 
de bens adotado. Se vocês não tiverem decidido o regime de bens, a lei determina que o 
regime será o de comunhão parcial de bens. 

 

No regime de comunhão parcial de bens, a grande maioria dos bens adquiridos durante o 
casamento ou a união estável será dividido entre vocês, com exceção de alguns bens. Se 
houver dúvidas sobre o regime, consulte seu advogado ou a Defensoria Pública! 

 

Cena 3 [Pensão Alimentícia] 

 

Uma das questões que pode ser discutida no divórcio é o tema da Pensão Alimentícia! 

Mas afinal, o que é a Pensão Alimentícia?  

A Pensão alimentícia é um valor que alguém deve pagar a outra pessoa como sustento. 
No direito brasileiro, não existe nenhuma definição exata sobre o valor, este deve contemplar 
a necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade de quem paga e pode ser 
negociado entre as partes da sessão. 

Quem tem direito a recebê-la? 

A Pensão Alimentícia é devida aos filhos e ao cônjuge/companheiro.  

 

Quando e em quais situações é devida? 

 

Na maioria dos casos, entende-se que a pensão é devida aos filhos até atingirem a 
maioridade ou, se estiverem cursando o pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não 
tiverem condições financeiras para arcar com os estudos, até os 24 anos. É devida ao 
cônjuge/companheiro quando esse se encontra incapaz de trabalhar e não tem recursos 
necessários para se sustentar.  

 

Cena 4 [Pensão Alimentícia] 

 

Como fazer para forçar o pagamento?  

Se o alimentante se negar a pagar a pensão alimentícia acordada em sessão de mediação 
ou conciliação, é necessário comunicar o seu advogado para que ele ajuíze uma ação de 
execução de alimentos. Neste tipo de ação, é possível penhorar os bens do devedor ou 
ainda requerer a prisão do alimentante, até que ele pague o que é devido por direito ao filho. 

 

Cena 5 [Guarda e Alienação Parental] 
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Caso vocês tenham filhos, é possível discutir a questão da guarda na sessão de 
mediação ou conciliação! 

Mas afinal, o que é guarda?  

A guarda é a obrigação de assistência à criança/adolescente e envolve a tomada de 
decisões da vida dos filhos. Caso você queira saber mais sobre os direitos da 
criança/adolescente, veja o Estatuto da Criança e do Adolescente! 

 

Cena 6 [Guarda e Alienação Parental] 

 

Quais os tipos de guarda?  

A guarda pode ser compartilhada ou unilateral.  

 

O que é a guarda unilateral? 

 

É o cuidado pessoal e a tomada de decisões sobre a vida da criança/adolescente por 
somente um dos genitores.  

 

E o que é guarda compartilhada? 

 

É o cuidado pessoal e a tomada de decisões sobre a vida da criança/adolescente de forma 
conjunta pelos genitores. A Lei 13.058/14 instituiu a guarda compartilhada como uma regra 
a ser seguida, principalmente em caso de não haver acordo entre os pais, sendo uma 
situação em que ambos os genitores se encontram aptos para exercer tal guarda. 

 

E a guarda alternada, ela existe?  

 

A guarda alternada não está na lei, mas ocorre quando a criança/adolescente passa 
períodos alternados com divisão exata com os genitores. A jurisprudência tem se dividido 
quanto à aplicação dessa guarda, mas é evidente que o modelo pode acarretar instabilidade 
ao equilíbrio psicológico das crianças, que fica submetida, na maioria dos casos, a um “cabo 
de guerra” entre os genitores.  

 

E o convívio, o que é? 

 

Caso vocês não escolham a guarda unilateral, é possível optar pelo convívio, que se resume 
às visitas que ocorrem entre os filhos e os familiares. Geralmente, se as partes não escolhem 
um acordo, os juízes decidem visitas quinzenais ou de final de semana. Para a decisão do 
período de convívio, deve-se levar em conta as rotinas dos filhos e dos genitores. 

 

Cena 6 [Guarda e Alienação Parental] 
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Outro tema que é muito discutido em casos de divórcio é a alienação parental! 

Mas afinal, o que é alienação parental?  

A alienação parental é  uma situação que ocorre quando a criança é levada a cortar os 
vínculos com um dos seus genitores ou familiares. Qualquer pessoa que tem autoridade 
sobre a criança/adolescente pode abusar da relação dessa forma, afastando-a de um genitor 
ou familiar.  

 

Mesmo após o divórcio, é preciso que os genitores mantenham uma comunicação e o 
conflito entre eles não pode prejudicar a criança/adolescente.  

 

Quais as condutas que caracterizam a alienação parental? 

 

1. 1. Campanha de desqualificação das condutas realizadas pelo outro genitor. 

2. 2. Dificultar o contato com a criança. 

3. 3. Dificultar o direito de convívio (observar as questões de guarda elencadas 
anteriormente).  

4. 4. Omitir informações do outro genitor a respeito da criança/adolescente. 

5. 5. Mudar a residência para um local distante sem aviso ou notificação. 

 

O que fazer se você se deparar com uma possível situação de alienação parental?  

 

Nesse caso, é preciso procurar ajuda para realmente analisar a situação e ver se está 
configurada a situação de alienação parental.  

 

Cena 7 [Preparação para a sessão] 

 

Se você ainda tem dúvidas sobre o que é mediação e conciliação, recomendamos que 
assista o outro vídeo para entender como funciona as sessões! 

 

Os documentos necessários para participar de sessão de mediação e conciliação são 
aqueles relacionados à identidade pessoal e ao objeto da controvérsia. Ou seja, as partes 
devem apresentar RG ou CPF, comprovante de endereço e certidão de estado civil, além 
de eventuais outros documentos que se relacionem com a causa, como documentos do bem 
em questão (do imóvel ou do carro, por exemplo); ou da relação jurídica entre as partes 
(como o título do crédito, se você for o credor, ou comprovante de rendimento, se você for o 
devedor). Se você for discutir o valor da pensão, é importante ter em mãos os gastos da 
criança ou adolescente. 

 

Durante toda a sessão, é fundamental que você se sinta seguro e confortável. Lembre-se 
que, a qualquer momento, você pode voltar ao atendimento da defensoria, inclusive para 
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esclarecer dúvidas quanto aos seus direitos. 

 

Agora, pense naquilo que gostaria de extrair da sessão de mediação e conciliação que está 
por vir. Quais os seus objetivos? Quais são soluções considera viáveis? O que é crucial para 
você? 

 

A partir dessas reflexões, você deve ter consciência de onde gostaria de chegar com a 
sessão e carregar essa ideia durante todo o procedimento. Qualquer resultado deve lhe 
fazer sentido! 

 

 

4.3. Formulário para avaliação dos/as usuários/as encaminhados às sessões de 

mediação ou conciliação 

 

O formulário de avaliação tem por objetivo captar qual foi a impressão do usuário ao participar 

de uma sessão de mediação/conciliação. A partir de exemplos de formulários utilizados 

atualmente e buscando consolidar uma avaliação que possa ser feita remotamente, 

apresenta-se uma sugestão de questionário para que esse feedback seja coletado. 

As perguntas são sobre o funcionamento da plataforma, se houve problemas de conexão das 

partes e/ou do mediador/conciliador durante a sessão, o que as partes acham da efetividade 

da mediação/conciliação, se as partes já haviam participado de sessões de 

mediação/conciliação presencialmente e o que acharam em comparação à experiência 

virtual. São feitas também perguntas específicas sobre a sessão, como nível de conforto, 

explicação, oportunidade de manifestação e sua consideração, pertinência e clareza das 

colocações feitas pelo mediador/conciliador, necessidade de consulta de advogado(a) ou 

defensor(a), se houve algum tipo de favorecimento a uma das partes ao longo da sessão, se 

houve acordo e o nível de satisfação, com a possibilidade de considerações adicionais livres. 

Link para edição pode ser acessado aqui.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSercY6ZZhgcHDY6hgC_cm-quDcdEwNcC6rNe9p_9OSGbYmiEA/viewform
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo visou tentar contribuir com o trabalho hoje desenvolvido pela DPE e 

propiciar um encaminhamento mais efetivo e adequado de casos aos diferentes parceiros 

que hoje atuam com a instituição, considerando, de um lado, as características desses casos, 

e, de outro, dos parceiros em si, que possuem estruturas e abordagens diversas.  

Também se buscou prover materiais de apoio ao/à usuário/a, para que ele/a possa participar 

do procedimento consensual de modo mais informado, consciente e seguro.  

Sugere-se, ainda, que o apoio ao/à usuário/a reflita-se também na aplicação de um 

questionário de avaliação após a sessão, para que os procedimentos internos da DPE e as 

balizas de suas parcerias com instituições de mediação possam ser constantemente 

revisitados. 

O estudo também revelou que a pandemia da COVID-19 trouxe novos e complexos desafios 

em termos de acesso à justiça, tanto para o atendimento jurídico da DPE quanto para a 

realização de mediações e conciliações de modo virtual. Ainda que não tenha sido objeto 

deste trabalho enfrentar a integralidade desses desafios, algumas questões podem ser 

levantadas para discussão e diagnósticos futuros, tais como:  

I. Mensuração do acesso à tecnologia pelo/a usuário/a, de modo a que a sua 

participação na sessão seja efetiva;  

II. Aferição da efetiva compreensão, por parte do/a usuário/a, das informações passadas 

durante o atendimento;  

III. Busca de possibilidades para o maior uso de meios síncronos de comunicação 

durante o atendimento pela DPE, a fim de propiciar a melhor compreensão do conflito 

e acolhimento do/a usuário/a;  

IV. Construção de fluxos e procedimentos para melhor interlocução entre a DPE e seus 

parceiros no momento de redação e de homologação dos acordos, com a possível 

troca de modelos prévios de minutas de acordo;  

V. Elaboração de balizas para a celebração de convênios/parcerias mais voltados a 

casos cíveis de menor complexidade, para uso da conciliação, com o estabelecimento 

de fluxos para trocas prévias de informações entre as partes, dentre outros. 
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ANEXO I - Proposta de roteiro de atendimento 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

Objeto: o roteiro a seguir visa orientar o atendimento de casos de família, cível, infância e 

violência doméstica no âmbito da triagem e, principalmente, facilitar o encaminhamento de 

casos para mediação e para conciliação. Ao longo do roteiro, são trazidas orientações e 

sugestões de perguntas para facilitar o atendimento, bem como informações destacadas a 

serem consideradas durante o procedimento. Ao final, no anexo, há orientações 

procedimentais para encaminhamento após o atendimento.  

➔ Ao longo do atendimento, os quadros de "ATENÇÃO" devem ser observados por 

quem está atendendo a todo momento; 

➔ Legenda: 

◆ Preto: instruções para o/a defensor/a ou  para o/a responsável pelo 

atendimento observar ao longo do atendimento; 

◆ Azul: algumas sugestões de perguntas já direcionadas ao usuário, que 

devem ser feitas no momento do atendimento. As demais deverão ser 

formuladas de acordo com o contexto e com as informações dadas pelo/a 

usuário/a. 

 

1. Primeiramente, é importante se apresentar e verificar como o/a usuário/a se sente 

mais confortável para prosseguir o atendimento. Nessa etapa, é fundamental checar a 

conexão com a internet, bem como se a pessoa está confortável com a comunicação 

via chat.  

 

● Bom dia! Meu nome é xx e para dar início ao seu atendimento jurídico, vou fazer 

algumas perguntas. Como deseja ser chamado/a? 

● Você está confortável com a comunicação via chat?  

SIM - prosseguir normalmente com o atendimento. 

NÃO/SEM RESPOSTA - passar para o telefone. 

➔ Avise que, caso haja algum problema de conexão antes do final do atendimento, 

haverá continuação por telefone;  

➔ Caso perceba que a comunicação será inviável por texto, peça ao usuário para gravar 

áudios ou proceda a ligação telefônica; 

➔ Mais de 5 minutos sem resposta, ligar para o usuário  

ATENÇÃO: Caso o/a usuário/a abandone o atendimento e não seja possível identificar sua 

demanda ou Unidade competente, encaminhar para o/a Oficial/a agendar o atendimento 
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na agenda ATENDIMENTO VIRTUAL RETORNO JURÍDICO UNIDADE DIVISÃO DE 

ATENDIMENTO INICIAL ESPECIALIZADO AO PÚBLICO. 

 

2. Estabelecida a comunicação, é importante que seja feita uma pergunta aberta, que 

permita que o/a usuário/a relate o que o/a levou à Defensoria Pública. Nesse momento, 

é interessante averiguar também como é ou como era a relação com a outra parte:  

  

● O Sr./Sra. poderia contar o que está acontecendo e por que procurou a Defensoria 

Pública? 

● O que espera que seja feito? 

● Quem é a outra pessoa envolvida no problema com você? / O motivo pelo qual nos 

procurou está relacionado com quem?  

● Qual a relação que você tem/tinha com essa pessoa? 

 

3. Ao longo dessa conversa, é importante verificar se a o/a usuário/a está 

emocionalmente abalado/a, apresenta alguma vulnerabilidade extrema ou almeja uma 

informação que envolve a área de assistência social, pois nessas situações é possível 

realizar o encaminhamento ao Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria 

Pública (CAM)7 

 

SIM – encaminhar o atendimento imediatamente ao CAM DAI. 

NÃO - prosseguir normalmente com o atendimento. 

 

ATENÇÃO: Esse encaminhamento pode ser feito a qualquer momento durante o 

atendimento caso se verifique alguma das características a seguir ou semelhantes:  

 

➔ O usuário apresenta dificuldades de entender o próprio conflito porque está abalado 

ou confuso;  

➔ Uma das partes está em situação de vulnerabilidade extrema, tal como: 

◆ Abandono de idoso; 

◆ Criança em situação de risco; 

                                                
7 Veja mais sobre a atuação do CAM no site da Defensoria Pública 
(https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416) e, especialmente, nos relatórios anuais 
de atuação (https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6169).  

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6169
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◆ Usuários de drogas; 

◆ Violência doméstica e de gênero; 

➔ O usuário está buscando informações que envolvem a área de assistência social, 

tais como informações sobre benefícios assistenciais, atendimento em centros de 

referência, acesso  

➔ Em tais situações, verificar a necessidade de encaminhamento para abrigo ou outro 

tipo de serviço de acolhimento. 

 

4. Ambas as partes moram na capital? Alguma das partes está presa?  

 

Esses questionamentos permitirão identificar em qual das grandes áreas o conflito se 

encontra predominantemente. Diante dessas respostas, enquadrar em FAZENDA, 

CÍVEL/CONSUMIDOR/FAMíLIA: 

 

➔ Fazenda  

◆ Encaminhar para o estagiário da Fazenda Pública 

➔ Cível  

◆ Permanecer no atendimento para mais informações (possível 

encaminhamento à mediação) 

➔ Família  

◆ Permanecer no  atendimento para mais informações (possível 

encaminhamento à mediação) 

 

5. Trata-se de um pedido de divórcio ou de dissolução de união estável?  

 

 SIM - verifique se existe alguma iniciativa específica relacionada a divórcio (por 

exemplo, mutirão de divórcio); caso não haja, siga para o Anexo II (procedimento  para 

encaminhamento ao Poder Judiciário). 

NÃO - listar algumas possibilidades de conflito ou então pedir ao usuário para relatar 

brevemente o problema, só para compreender em qual categoria estaria. 

 

6. Existe alguma questão de urgência?  
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➔ Exemplo: pedido liminar, quaisquer ações que dependam essencialmente do 

Judiciário e não são passíveis de mediação (alimentos provisórios, recebimento de 

algum valor antecipado, etc.). 

 

SIM - Trata-se de demanda de execução de alimentos; conversão de separação em 

divórcio; mudança consensual de tutela e curatela fixada na Comarca da Capital/SP; 

revisional de alimentos, quando o título que subsidia a obrigação alimentar não contiver 

previsão de percentual que recaia sobre o salário mínimo vigente ou sobre o rendimento 

líquido do alimentante; inventário e arrolamento; abertura de testamento; execução de título 

judicial e cumprimento de sentença; defesa processual; acompanhamento processual; 

quaisquer pedidos que comportem formulação nos próprios autos ou que sejam destes 

dependentes, antes ou após o trânsito em julgado, dentre eles, cautelares e incidentais?  

 

➔ Encaminhar o atendimento via chat para UNIDADE xx CADASTRO/AVALIAÇÃO, 

após confirmação do/a defensor/a plantonista, conforme Anexo II. 

 

NÃO - prosseguir normalmente com o atendimento. 

 

7. A parte relatou ou é possível identificar ao longo da conversa indícios de violência 

doméstica ou de gênero?  

 

SIM - Caso a violência seja verificada no relato inicial da parte, expressamente 

relatada ou exista indícios desta a qualquer momento, é necessário que sejam adotadas as 

providências para o adequado encaminhamento. 

Eventuais indícios presentes no teleatendimento devem servir de alerta para o 

atendente potencialmente identificar a situação na continuação do procedimento. Caso a 

parte necessite de apoio psicológico ou da rede de assistência social, é preciso que seja feito 

o seu encaminhamento ao CAM (conforme pergunta 3 acima). Se for necessário pleitear uma 

medida protetiva, observe o item 7 a seguir.  

 

● Como seria para você participar de uma tentativa de mediação com a outra pessoa? 

Você se sentiria confortável? 

● Como é composta sua renda? Há dependência de outra pessoa? A parte contrária 

dificultou seu acesso à renda familiar? É difícil para você ter acesso a dinheiro para 

coisas pessoais e da sua família? 

● Houve algum episódio de violência? 

● A parte contrária interferiu no seu relacionamento com familiares e amigos? Poderia 

fornecer exemplos? 
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ATENÇÃO: é possível que a violência doméstica ou de gênero não seja relatada 

espontaneamente pela pessoa atendida. Por isso, é importante atentar para possíveis 

sinais (sejam físicos, verbais ou até de postura não verbal) que indiquem que a pessoa se 

encontra em uma situação de violência, mesmo na comunicação online, tais como:  

 

➔ Relatos que denotem um convívio abusivo, com indícios de situações de 

violência psicológica, moral, sexual, patrimonial ou física;  

➔ Dificuldade de acessar documentos pessoais, por estarem em poder da 

outra parte;  

➔ Receio de a outra parte tomar conhecimento do seu endereço ou de outras 

informações a seu respeito;  

➔ Receio de ter de encontrar a outra parte em atos processuais;  

➔ Receio do convívio entre o companheiro ou marido e os filhos;  

➔ Receio de contato ou de estabelecimento de vias de comunicação com a 

outra parte;  

➔ Informações que revelem e dependência ou vulnerabilidade econômica;   

➔ Posturas que demonstrem medo/ansiedade e/ou preocupação no contato 

com a parte contrária (ex.: receio caso esta venha a receber alguma carta 

ou notificação do Judiciário);  

➔ Relutância em envolver a outra parte em tratativas de composição ou de 

querer manter o sigilo acerca do que está sendo discutido;  

 

Diante desses ou outros sinais, que podem ocorrer a qualquer momento do atendimento, 

deve-se perguntar abertamente à usuária se esta já passou por qualquer situação em seu 

domicílio que a tenha deixado constrangida e/ou desconfortável.  

Perguntas (i) mais básicas sobre o convívio entre as partes no teleatendimento e (ii) mais 

detalhadas sobre o histórico da relação entre as partes no momento de identificação do 

problema a partir das primeiras sessões podem ser úteis para a identificação da violência. 

Para os casos que envolvam violência doméstica ou de gênero, em regra, não é indicado 

o encaminhamento para mediação. Contudo, caso a parte se sinta confortável e ache que 

tem condições de dialogar com a parte contrária, esse encaminhamento poderá ser feito. 

Recomenda-se que, nessas situações, haja um contato telefônico do atendente para 

explicar mais a fundo como funciona a mediação e checar se de fato a pessoa está segura 

para tentar participar do procedimento. Também nesses casos, como melhor aprofundado 

no fluxograma (referência), é indicado o encaminhamento para os seguintes parceiros: 

Mediativa e THEM.  
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Com efeito, havendo a garantia de segurança da usuária e de exercício de sua autonomia, 

deve-se oferecer a possibilidade de ter seu conflito resolvido por alguma das vias 

consensuais e deixá-la fazer uma escolha informada, tanto das vantagens e desvantagens 

de cada uma das possíveis vias de resolução do caso.  

  

8. Trata-se de pedido de medida protetiva?  

 

Principais requisitos para solicitar medida protetiva:  

➔ Vítima: mulher (cis ou transgênero) em situação de vulnerabilidade; 

➔ Agressão: 

◆ Âmbito: unidade doméstica ou que haja uma relação familiar ou uma relação 

íntima de afeto entre agressor e vítima; 

◆ Motivação de gênero; 

◆ Violência que cause: morte, lesão, sofrimento físico sexual ou psicológico, 

dano moral ou patrimonial; 

◆ O agressor pode ser homem ou mulher;  

● O réu de um processo de violência doméstica ou de gênero deve ser 

agendado para ATENDIMENTO VIRTUAL TRIAGEM UNIDADE 

DIVISÃO DE ATENDIMENTO INICIAL CRIMINAL.   

 

SIM – encaminhar ao/à oficial para agendar o atendimento direto no ATENDIMENTO 

VIRTUAL 2º ATENDIMENTO JVD ou FAMÍLIA UNIDADE xx, de acordo com o foro de 

residência da usuária: 

 

FORO DE RESIDÊNCIA ENCAMINHAMENTO ENDEREÇO 

JVD CENTRAL Encaminhar para ATENDIMENTO 
VIRTUAL TRIAGEM UNIDADE 
DIVISÃO DE ATENDIMENTO 
INICIAL CRIMINAL 

----------------------------------- 

JVD NORTE -  Santana e Nossa 
Senhora do Ó 

Encaminhar para ATENDIMENTO 
VIRTUAL 2º ATENDIMENTO JVD 
UNIDADE SANTANA 

----------------------------------- 

JVD SUL 1 – Vila Prudente, 
Jabaquara, Ipiranga 

Encaminhar para Casa da Mulher 
Brasileira 

R. Viêira Ravasco, 26 - 
Cambuci, São Paulo - SP, 
01518-030 
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JVD SUL 2 – Santo Amaro Encaminhar para ATENDIMENTO 
VIRTUAL 2º ATENDIMENTO JVD 
UNIDADE SANTO AMARO 

----------------------------------- 

JVD LESTE 1 – Penha e 
Tatuapé 

Encaminhar para Casa da Mulher 
Brasileira 

R. Viêira Ravasco, 26 - 
Cambuci, São Paulo - SP, 
01518-030 

JVD LESTE 2 - Itaquera e São 
Miguel Paulista 

Encaminhar para o 
ATENDIMENTO VIRTUAL 2º 
ATENDIMENTO FAMILIA 
UNIDADE SÃO MIGUEL 
PAULISTA 

----------------------------------- 

Butantã, Lapa, Pinheiros Encaminhar para ATENDIMENTO 
VIRTUAL 2º ATENDIMENTO 
FAMÍLIA UNIDADE BUTANTÃ 

----------------------------------- 

 

NÃO - prosseguir normalmente com o atendimento. 

 

9. Perguntar mais sobre a relação existente entre as partes. As partes estão se falando? 

Como está a comunicação entre eles atualmente? (COMUNICAÇÃO) 

 

➔ Comunicação normal: as partes conversam normalmente sem que a troca de 

informações seja um obstáculo no conflito. 

◆ Exemplos: as partes conversam normalmente por telefone, presencialmente 

ou por Whatsapp, mas precisam acessar o Judiciário para formalizar uma 

determinada situação fática (divórcio, partilha, valor dos alimentos, etc.) ou, 

mesmo conversando normalmente, não conseguem chegar a um acordo 

sozinho sobre alguns dos termos dessa situação (ex.: estão de acordo quanto 

à partilha, mas não conseguem chegar a um consenso quanto a um 

determinado bem).  

 

➔ Comunicação restrita: as partes conversam somente quando precisam resolver algum 

problema ou em situações específicas. 

◆ Exemplos: as partes conversam apenas pontualmente para comunicar ou 

combinar horários de visitas de filhos, cobrar/acertar pagamento de contas.  

 

➔ Comunicação inexistente: as partes não se falam em nenhuma hipótese. 

◆ Não há qualquer interação voluntária entre as partes, havendo animosidade 

nas comunicações, mesmo que pontuais. 
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10. Perguntar se as partes já conversaram sobre as questões do conflito 

(PREDISPOSIÇÃO AO ACORDO). 

 

➔ Sim, e existe algum tipo de acordo ou predisposição para sua realização:  

◆ as partes já têm predisposição para uma solução amigável, mas precisam de 

auxílio para facilitar a transação, sua redução a termo e homologação;  

➔ Sim, mas não chegaram a um acordo, embora o/a usuário/a vislumbre essa 

possibilidade:  

◆ o grau de conflito médio seria identificado quando há possibilidade de acordo, 

mas as partes divergem quanto aos termos  

➔ Não  

◆ as partes não vislumbram qualquer possibilidade de composição extrajudicial  

 

11. Além de checar o nível de comunicação e a predisposição ao acordo, pode ser 

importante identificar FATORES DE COMPLEXIDADE, que dizem respeito às 

características e comportamento das partes e podem influir no atendimento e no 

melhor encaminhamento para a mediação.  

 

Alguns exemplos:  

➔ dinâmica de poder;  

➔ violência, agressividade e assertividade das partes; preconceitos e valores; 

➔ situações de confusão mental ou problemas de saúde, etc.) e das características do 

problema a ser enfrentado (necessidade de resolução das questões não jurídicas; 

existência de valores não pecuniários no conflito;  

➔ há quanto tempo o conflito existe; e 

➔ tentativas prévias de resolução do conflito;  

 

A depender desses fatores, pode ser necessário encaminhar o caso ao CAM (ligados a 

fatores emocionais, psicológicos ou de vulnerabilidade - vide item 3) ou evitar o 

encaminhamento para mediação, como em casos de violência doméstica ou de gênero 

nos quais a usuária não se sinta confortável em proceder com a mediação ou casos 

nos quais eventual solução possa envolver questões jurídicas muito complexas.  

 

Exemplos de casos com questões jurídicas complexas para os quais o encaminhamento 

para os parceiros da Defensoria que realizam a mediação pode não ser cabível:  
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➔ Conflitos possessórios, inventários e/ou partilhas nos quais seja necessário analisar 

a documento de bens para compreender a sua situação;  

 

Caso se vislumbre, a despeito desses fatores, a possibilidade de mediação, os parceiros mais 

indicados seriam a Mediativa e a Them.  

 

12. Considerando o relato do caso e as informações acerca do relacionamento entre as 

partes, bem como as informações sobre as práticas realizadas pelos parceiros da 

Defensoria Pública (vide Relatório Mediação e Conciliação no Âmbito da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo: Critérios de Triagem e Encaminhamento e 

Informações para o/a usuário/a), é possível encaminhar esse caso para a mediação ou 

conciliação?  

 

SIM - Verifique qual ou quais parceiros possuem maior aderência ao caso, 

considerando as informações constantes no Relatório Mediação e Conciliação no Âmbito 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Critérios de Triagem e 

Encaminhamento e Informações para o/a usuário/a. De modo geral, casos mais 

complexos e que envolvem relacionamentos continuados podem ser encaminhados para 

mediação, enquanto casos de menor complexidade e que não envolvem pessoas que já 

possuíam um relacionamento antes do conflito podem ser encaminhados para conciliação.  

 

NÃO - Em não sendo caso de encaminhamento para a conciliação ou mediação, 

prosseguir com o atendimento.  

 

ATENÇÃO: De modo geral, as demandas em que as partes dividirem um vínculo 

duradouro, sanguíneo ou afetivo por amizade de longa data, apadrinhamento, vizinhança, 

convívio de modo geral, etc. devem ser consideradas como possibilidades de 

encaminhamento para a mediação. É importante identificar se o conflito, mesmo não sendo 

de Direito de Família, é entre pessoas que possuem esse vínculo. 

➔ Exemplo: ainda que se trate de um conflito envolvendo aluguel (cível), se as partes 

forem parentes ou possuírem vínculo afetivo, o conflito deverá ser encaminhado 

para mediação. 

Também é importante considerar que mesmo que as partes não estejam conseguindo 

conversar e que seja uma situação de alta conflituosidade, há parceiros da Defensoria 

Pública acostumados com esse tipo de situação. Confira o Relatório Mediação e 

Conciliação no Âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Critérios de Triagem 

e Encaminhamento e Informações para o/a usuário/a e as informações na pergunta 14 para 

o melhor encaminhamento. O que é essencial é checar se o usuário aceitaria tentar uma 

conciliação ou mediação.  
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13. Explicar como funciona a mediação e perguntar se as partes concordam em 

participar. 

 

➔ Caso o usuário não concorde em participar da mediação ou conciliação, encaminhar 

ao setor responsável para a judicialização do caso. 

➔ É importante checar se a parte está confortável com a mediação, tendo em vista a 

possibilidade de existência de situações que envolvam violência doméstica ou de 

gênero, conforme a pergunta 7.  

 

14. Com base nas informações obtidas com as perguntas anteriores, avaliar o parceiro 

mais indicado para o encaminhamento do caso (ver TABELA). 
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15. Após identificar o parceiro mais indicado para o encaminhamento para mediação 

ou conciliação, pedir a relação de documentos necessários e fornecer ao/a usuário/a a 

relação de documentos que deve providenciar para o próximo atendimento junto ao 

parceiro (nome completo / CPF / endereço completo / telefone /email da/o interessada/o 

e da parte convidada). 

 

I - Instruções para anexar documentos:  

1. Verificar se os documentos foram encaminhados via Chat previamente; 

2. Verificar se os arquivos recebidos durante um atendimento estão legíveis e 

correspondem aos documentos solicitados; 

3. Verificar se algum dos documentos recebidos já existe no DOL, tal como RG, 

CPF, Certidões em geral, etc.; 

4. Os arquivos contendo os documentos digitalizados sejam carregados no DOL 

durante o atendimento; 

5. Informar ao/a usuário/a que ele/a pode fazer o upload de 

documentos antes da data de seu atendimento virtual. Para tanto, basta que 

acesse o link com o seu CPF e senha, anteriormente à data agendada e anexe 

os documentos. 

 

Se a parte não conseguir anexar documentos no chat, fornecer o email 

centraldeatendimento@defensoria.sp.def.br. 

 

16. Antes de encaminhar qualquer atendimento para o agendamento de mediação ou 

conciliação, informar que a parte receberá no seu email um novo agendamento de 

atendimento remoto, com link, usuário e senha novos, nos seguintes termos: 

mailto:centraldetaendimento@defensoria.sp.def.br
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“Esse atendimento será direcionado para o setor responsável pelo 

agendamento. Aguarde no chat até ser atendido. 

Lembrando que receberá no seu email um novo link, com as informações do 

agendamento (link de acesso, usuário, senha, data e horário do retorno). Tenha 

um bom dia!” 

 

FIM DO ATENDIMENTO COM O USUÁRIO. 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO INTERNO DOS CASOS PARA MEDIAÇÃO OU CONCILIAÇÃO 

 

[Nesse item, sugerimos um anexo para que seja preenchido com as informações 

procedimentais internas da Defensoria para facilitar o encaminhamento do usuário após o 

teleatendimento. Entendemos que a DPE pode inserir de forma mais completa e eficiente as 

informações necessárias.] 

 

ATENÇÃO: No caso de encaminhamento, é importante que as informações estejam 

completas e o usuário tenha sido informado sobre os procedimentos. Algumas informações 

são essenciais para que o parceiro consiga prosseguir com o atendimento, como se 

observa a seguir: 

Diretrizes gerais 

- Informar o e-mail de ambas as partes;  

- Assinalar nos documentos enviados que se trata de encaminhamento realizado pela 

DPE; 

- Realizar o encaminhamento por e-mail: informar qual o endereço de e-mail para o 

qual o caso será encaminhado; 

- A DPE deve estar atenta às informações específicas requisitadas por cada 

parceiro. 

 

[Completar com as informações específicas de encaminhamento para cada parceiro] 
Exemplo: 

1) CEJUSC 
a) Informar o e-mail de ambas as partes; 
b) Assinalar nos documentos enviados que se trata de encaminhamento 

realizado pela DPE; 
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c) Realizar o encaminhamento por meio do endereço de e-mail XXX@email.com;   
d) Solicitar ao usuário o e-mail da parte contrária para que possa ser convidada 

a participar da mediação; 
e) etc. 

 

  

mailto:XXX@email.com
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ANEXO II - Encaminhamentos internos após o atendimento para 

casos que serão judicializados 

 

[Este anexo corresponde às informações que constavam do Roteiro da DPE relativas ao 

encaminhamento interno após atendimento pela triagem] 

 

1- Cadastrar a demanda e a Unidade competentes para atendimento.  

2- Copiar a conversa no chat e colar no DOL, com o fim de possibilitar a melhor identificação 

da demanda. 

3- No DOL devem constar as seguintes informações quanto ao atendimento jurídico: área, 

problema, competência e informações sobre o atendimento (sugere-se copiar e colar a 

conversa do chat), bem como anexar os documentos apresentados pela parte que ajudam no 

esclarecimento da demanda. 

 

Existe um problema da competência da Justiça Estadual Paulista? Está relacionado à 

área cível ou da fazenda pública?  

SIM - encaminhar o atendimento para o/a estagiário/a de direito da área cível/fazenda pública. 

➔ Cível – ação de adjudicação compulsória; alvará judicial de transplante de órgãos; ação 

de arbitramento de aluguel; ação de arresto; ação de busca e apreensão de bens; ação 

de exibição de documentos ou coisas; ação de produção antecipada de prova; ação de 

sequestro de bens ou coisas; ação de cobrança; ação de consignação em 

pagamento/de aluguel/de chaves; ação possessória (extinção de comodato, interdito 

proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse); ação de dano infecto; ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica (cobrança a maior, imputação de fraude 

na medição de consumo, alienação de veículo sem transferência, inclusão indevida de 

nome em pessoa jurídica e títulos de crédito e uso indevido do nome); ação 

reivindicatória individual ou coletiva (imissão na posse); ação de despejo (para uso 

próprio ou de terceiro, por denúncia vazia, por denúncia cheia e por falta de 

pagamento); ação de dissolução parcial ou total de sociedade; embargos de terceiro; 

ação de execução de título extrajudicial; ação de extinção de composse/de 

condomínio/de fiança; habilitação de crédito em ação de falência ou de recuperação 

judicial; interpelação, protesto e notificação judicial; justificação judicial; mandado de 

segurança (negativa de entrega de documentos por universidade); ação monitória; ação 

de nunciação de obra nova; obrigação de fazer (bloqueio de veículo, plano de saúde e 

religação de serviços essenciais); ação de prestação de contas; ação renovatória de 

locação; ação de repetição de indébito; ação de rescisão contratual; ação de 

responsabilidade civil (dano material, dano estético, dano moral, danos emergentes, 

lucro cessante e cláusula penal); relação de consumo; ação de retificação de assento 

(alteração de prenome ou sobrenome, anulação de assento em duplicidade e 

restauração de assento); revisão contratual (juros acima da média e plano de saúde); 

ação revisional de aluguel; usucapião; vício ou defeito do produto ou do serviço; e vícios 

redibitórios; 
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➔ Fazenda Pública – acidente de trabalho; ação em face do estado ou do município e/ou 

de seus órgãos públicos em geral; ação de concessão de uso de bem público; ação de 

desapropriação; mandado de segurança ou obrigação de fazer (exame, tratamento, 

consulta, internação, medicamento, próteses, órteses, fralda, reprovação em concurso 

público, bloqueio de veículo, transporte especial,  internação compulsória, auxílio 

aluguel, bilhete especial, vaga em ILPI e cuidador para acompanhamento de autista. 

 

NÃO – É relacionado a área da família/infância cível/JVD?  

SIM:  

➔ Família – adoção de pessoa maior de 18 anos; alimentos (avoengos, em favor de 

incapazes e capazes, gravídicos, oferta, revisional, exoneração e execução); ação 

de guarda; ação de visitas; alteração de regime de bens; alvará judicial (para 

levantamento de valores de pessoa falecida, para alienação, levantamento judicial 

de bens ou valores de incapazes e de suprimento de idade); casamento (anulação, 

conversão de separação em divórcio, divórcio, separação de corpos e 

restabelecimento da sociedade conjugal); ação de busca e apreensão de pessoas; 

ação de tutela/curatela; ação de interdição; 

inventário/arrolamento/sobrepartilha/testamento; ação de investigação, negatória ou 

de reconhecimento de paternidade; ação de prestação de contas de curador ou de 

inventariante; ação de reconhecimento e dissolução de união estável; 

➔ Infância cível – destituição/suspensão/restabelecimento do poder familiar; adoção 

de menor de idade; acolhimento e desacolhimento institucional; apuração de 

infração administrativa; ação em face do estado e do município e/ou de seus órgãos 

em favor de menor de idade; vaga ou transferência de creche ou escola; 

 

Encaminhar para o/a Oficial/a agendar o atendimento na agenda ATENDIMENTO 

VIRTUAL 2º ATENDIMENTO FAMÍLIA, INFÂNCIA OU JVD UNIDADE XX, após 

confirmação do/a defensor/a plantonista.  

É necessário definir a competência da demanda para que o/a oficial/a consiga agendar o 

atendimento na Unidade competente. 

Segue abaixo as principais regras de competência para definição da Unidade competente: 

Para identificar o foro competente conforme domicílio do/a interessado/a, acessar 

https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial 

➔ Execução de alimentos: Súmula 70 do TJSP - domicílio do credor e não do local 

onde foi formado o título judicial. 

➔ Revisional de Alimentos/Exoneração de Alimentos/Regulamentação ou 

modificação de visitas/fixação ou modificação de guarda: domicílio do/a menor. 

 

https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial
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➔ Divórcio/Reconhecimento ou dissolução de união estável/conversão de 

separação em divórcio: domicílio do/a guardião/a do/a filho/a incapaz; do último 

domicílio do casal ou do domicílio do/a réu/ré. 

➔ Cautelar de busca e apreensão de menores – local onde a guarda de fato está 

consolidada. 

➔ Interdição/Tutela: domicílio do/a curatelado/a ou tutelado/a. 

➔ ALVARÁ (não deixou bens) X INVENTÁRIO/ARROLAMENTO (nomeação/prazo 

de 60 dias): competência relativa – último domicílio do/a falecido/a ou domicílio do/a 

autor/a. O pedido de abertura de testamento tramita exclusivamente no foro central 

– encaminhar para o/a oficial/a agendar atendimento no (ATENDIMENTO VIRTUAL 

TRIAGEM UNIDADE FAMÍLIA). 

➔ Ação declaratória de Ausência – tramita exclusivamente no foro Central - 

encaminhar para o/a oficial/a agendar no atendimento no (ATENDIMENTO VIRTUAL 

2º ATENDIMENTO FAMÍLIA POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL 

FAMILIA). 

➔ Ambos os genitores almejam o reconhecimento da paternidade, com ou sem exame 

de DNA? Sim - encaminhar imediatamente para oficial/a de atendimento para o 

reconhecimento espontâneo da paternidade ou agendamento de exame de DNA 

(ATENDIMENTO VIRTUAL 2º ATENDIMENTO FAMÍLIA UNIDADE DIVISÃO DE 

ATENDIMENTO INICIAL ESPECIALIZADO AO PÚBLICO).  

➔ Trata-se de pedido de alimentos de balcão? Sim – A(s) criança(s) estão registradas 

no nome do pai? Sim - O pedido de alimentos de balcão nos Foros que integram o 

Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial é feito apenas mediante 

agendamento, acessando o link http://www.tjsp.jus.br/agendamento. Nesse mesmo 

link, o/a interessado/a terá as orientações dos documentos necessários para seu 

atendimento, e deverá escolher o Foro mais próximo de sua residência e, logo em 

seguida, selecionar um dos Ofícios de Família e Sucessões disponíveis. Feito o 

agendamento, é preciso levar o comprovante de agendamento em papel ou via 

imagem no aparelho eletrônico (celular ou tablet) nas portarias dos prédios para 

viabilizar o ingresso. 

Entrar no link http://www.tjsp.jus.br/agendamento; 

1. Clicar em “Agendamento TJSPO faça agora”;  

2. Escolher a opção ''pensão alimentícia'' (aparecerá uma lista de documentos 

necessários); 

3. Clicar na opção ''1ª instância”; 

4. Selecionar o fórum mais próximo da residência da criança; 

5. Selecionar a unidade – qual o ofício da família e sucessões competente, segundo a 

tabela abaixo; 

6. Clicar em agendar e depois em pedido de alimentos balcão; 

7. Escolher data e horário - irá aparecer as datas disponíveis; 

8. Preencher seus dados pessoais: nome, email, número de telefone e endereço; 

9. Clicar em reservar. 

A parte deve ser instruída a juntar os seguintes documentos:  

http://www.tjsp.jus.br/agendamento
http://www.tjsp.jus.br/agendamento
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Em favor de filhos menores de 18 anos 

● Carteira de identidade (RG) e CPF do requerente (pai ou mãe que está com menor) 

● Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do menor 

● Comprovante de residência 

● Comprovantes de gastos de quem receberá os alimentos e de renda do alimentante 

No caso do FORO DE NOSSA SENHORA DO Ó, do FORO DO BUTANTÃ e do FORO DE 

SANTO AMARO, deve ser encaminhado o pedido aos e-mails 

nossa_sra_oatende@tjsp.jus.br, butantafamilia@tjsp.jus.br e cejusc.santoamaro@tjsp.jus.br, 

respectivamente. Para Santo Amaro, deve ser encaminhado o pedido abaixo: 

PEDIDO DE AJUIZAMENTO PARA O CEJUSC DO FORUM REGIONAL DE SANTO AMARO 

EXPEDIENTE PRÉ-PROCESSUAL  

Requerente:  

__________________________________________________________________,  

Data de nascimento: ____________________ 

Representante legal (mãe) : 

_____________________________________________________ 

RG nº ________________, CPF nº______________________,  

endereço: ______________________________________________ ,  S. Paulo, CEP 

___________ 

E-MAIL: ________________________ celular: ________________________ 

Requerido: 

_____________________________________________________________________,   

RG nº ________________, CPF nº______________________  (se souber),  

endereço: ______________________________________________ ,  S. Paulo, CEP 

___________ 

E-MAIL: ________________________ celular: ________________________ 

DA PRETENSÃO:   

 

_________________________________________________________________________

____ 

Valor da causa: R$ ______________ 

São Paulo,  ____________________________________. 

É possível alimentos de balcão, mesmo quando não é sabido o endereço do réu? Não, exceto 

em Pinheiros, Butantã, Ipiranga e São Miguel Paulista. 

mailto:nossa_sra_oatende@tjsp.jus.br
mailto:butantafamilia@tjsp.jus.br
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AUXÍLIO MERENDA - estão sendo fornecidos kits de alimentação com alimentos 

comprados com a verba do PNAE para alunos cujas famílias estão fazendo o 

requerimento, independentemente de serem beneficiárias do Bolsa Família ou 

inscritas no Cadúnico. Para tanto, os alunos ou seus responsáveis devem requerer 

tal benefício no aplicativo “Minha escola SP”, na diretoria da escola ou na diretoria 

regional de ensino que atenda a escola de matrícula. 

É possível ingressar com ação de alvará, mesmo quando consta na certidão de 

óbito a informação de que o falecido deixou bens ou é necessária a prévia 

retificação de assento de óbito? É necessária a prévia retificação, salvo na 

Unidade São Miguel Paulista, que exigem apenas uma declaração de quem 

informou o óbito. 

 

Caso o/a usuário/a não concorde com a orientação do/a defensor/a plantonista, sugere-

se a seguinte frase:  

“Compreendo a sua insatisfação, mas esta é a orientação correta para o seu caso.” 

 

Se for caso de denegação, pedir ao defensor plantonista que faça a denegação por 

medida manifestamente incabível pelo DOL e encaminhe o atendimento imediatamente 

para DAIEP-DENEGAÇÃO, com o fim de sejam fornecidas as instruções necessárias. 

Atualmente, só tem 2 polos de atendimento especializados: POLO CÍVEL e POLO 

FAMÍLIA CENTRAL (Unidades Tatuapé, Vila Prudente, Penha, Ipiranga, Família Central, 

Cível Central, Fazenda Pública e Jabaquara). 

Se a pessoa atendida solicitar cópia da transcrição do atendimento, informar a pessoa 

que deve preencher o formulário do SIC (Serviço de Informações ao Cidadão) 

constante no link https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5517 

  

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5517
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ANEXO III - Formulário de avaliação dos usuários encaminhados à 

mediação/conciliação 
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ANEXO IV - Formulário de pesquisa sobre conhecimentos acerca da 

mediação e da conciliação 
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