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Curso sobre Mediação de Conflitos Coletivos  

envolvendo Políticas Públicas 

 

1. Tema do curso:  

Apresentação da mediação como método de resolução consensual desse tipo de 

conflito, diferenciando-a da mediação de conflitos individuais e privados tradicionais. 

Conflitos coletivos envolvendo políticas públicas são conflitos que envolvem 

múltiplas partes, públicas (federais, estaduais, distritais e/ou municipais) e privadas 

(empresas de qualquer porte, comunidades em qualquer faixa de renda, indivíduos 

pessoalmente afetados pelo conflito, organizações não-governamentais, etc) e que 

têm como pano de fundo uma ou mais políticas públicas, tais como questões 

fundiárias (conflitos agrários, de moradia, envolvendo comunidades indígenas ou 

quilombolas), questões ambientais (unidades de conservação, destinação de 

resíduos, uso de água, proteção da biodiversidade, etc), questões de saúde e 

segurança do trabalho, mineração, construção de grandes obras de infraestrutura, 

indústrias de grande porte e/ou com grande impacto ambiental, questões de saúde 

pública, educação, políticas de proteção ao idoso, à criança e adolescente, etc. 

 

2. Número de vagas e público-alvo: 

50 vagas para as aulas 1 a 3 (módulo teórico); 30 vagas para as aulas 4 a 6 (módulo 

de mediação simulada). 

Obs.: Não é possível a inscrição apenas para o módulo de mediação simulada, mas 

é possível a inscrição apenas para o módulo teórico (cada um deles tem 12 horas). 

 

Público alvo:  

a) advogados públicos com competência em matéria de conflitos coletivos 

(fundiários, ambientais, envolvendo mineração, comunidades tradicionais, obras de 

infraestrutura, etc); 



b) servidores de órgãos públicos que atuem em conflitos dessa natureza (Poder 

Executivo federal, estadual e municipal); 

c) membros ou servidores do Poder Legislativo; 

d) membros ou servidores do Ministério Público Federal e Estadual e/ou da 

Defensoria Pública da União e Estadual que atuem em conflitos dessa natureza; 

e) magistrados ou servidores do Poder Judiciário que atuem em conflitos dessa 

natureza; 

f) executivos/advogados de grandes corporações ou empresas que atuem em 

setores econômicos/regiões geográficas conflituosas; 

g) executivos ou empregados de instituições financeiras que atuem na avaliação de 

riscos socioambientais em grandes projetos ou empreendimentos; 

h) membros ou empregados de instituições do terceiro setor com atuação 

relacionada a esse tipo de conflito; 

i) pesquisadores que estejam focados em conhecer mecanismos de resolução 

consensual desse tipo de conflito; 

j) mediadores de outros tipos de conflitos, com área de formação adequada à 

atuação nessa modalidade de conflito. 

 

3. Coordenadora científica e administrativa e instrutora: 

 

Luciane Moessa de Souza 

Mestre (UFPR) e Doutora (UFSC) em Direito Público, tendo sido pesquisadora 

visitante na Universidade do Texas (campus de Austin), por ocasião de sua pesquisa 

de Doutorado sobre Meios consensuais de solução de conflitos na esfera pública 

Pós-Doutora (USP) sobre o tema Sustentabilidade Socioambiental no Sistema 

Financeiro, tendo sido pesquisadora visitante na Università Luigi Bocconi, de Milão 

Instrutora de métodos consensuais de resolução de conflitos envolvendo o Poder 

Público (cursos presenciais e a distância), autora de diversos artigos e obras, com 

ênfase na temática da resolução consensual de conflitos envolvendo direitos 

fundamentais. Ex-Conciliadora da Câmara de Conciliação da AGU. 

Procuradora do Banco Central do Brasil (em licença não remunerada). 

Sócia-fundadora e Diretora-Geral da SIS (Soluções Inclusivas Sustentáveis). 

Membro do CONIMA (Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem), 

da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB/RJ e do Instituto de Direito 

Administrativo do Estado do Rio de Janeiro (IDAERJ). 
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Demais instrutoras: 

 

Cristina Ayoub Riche 

Graduação e pós-graduação em Letras, Educação e Direito. Professora e 

pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da 

UFRJ, responsável pela disciplina Ética do Setor Público no curso de Gestão Pública 

para o Desenvolvimento Econômico e Social do IPPUR. Ouvidora-Geral da UFRJ.  

Mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (UFRJ). 

Doutoranda em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (UFRJ). I 

Vice-Presidente do Instituto Latino-Americano de Ombudsman e Defensorias del 

Pueblo. Advogada e membro da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB-RJ. 

Sócia do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento e 

do CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais). Mediadora 

avançada certificada pelo ICFML (Instituto de Certificação e Formação de 

Mediadores Lusófonos). Foi Conciliadora do 6º. Juizado Especial Cível do TJ/RJ, 

quando de sua criação. 

 

Gabriela Assmar 

Advogada (com graduação pela Universidade Cândido Mendes) e mediadora, com 

diploma de Mediação pelo Institut Universitaire Kurt Bösch. Mestre em 

Jurisprudência Comparada (New York University - School of Law) e MBA em gestão 

empresarial (Fundação Dom Cabral). Atuou como Diretora Jurídica, Diretora de 

Relações Institucionais e Ombudsman em grandes empresas. Mediadora nas áreas 

escolar, familiar, penal, comunitária e empresarial no Brasil, tendo também atuado 

como mediadora nos EUA e Argentina. Supervisionou mediações judiciais no TJ-RJ, 

desde 2007. É Conselheira Fiscal do CONIMA (Conselho Nacional das Instituições 

de Mediação e Arbitragem). Uma das fundadoras da Comissão de Mediação da 

OAB-RJ, Gabriela coordenou a implementação prática da Mediação na OAB-RJ e a 

prática vencedora do Prêmio Innovare 2009 - categoria advocacia. Foi Diretora da 



Parceiros Brasil, representação brasileira da organização da sociedade civil Partners 

for Democratic Change, com sede em Washington, D.C., que funcionou no Rio de 

Janeiro de 2010 a 2014, e que atua com mediação escolar e com conflitos de 

dimensão coletiva. 

 

Teresa Rossi 

Engenheira de Produção, possui MBA em Marketing (PUC-Rio), Mestrado em 

Sistemas de Gestão de Qualidade pela UFF, é Especialista em mediação e 

facilitação de diálogos (George Mason University e Câmara de Comércio de 

Bogotá). Tem 17 anos de experiência em gestão e condução de projetos 

relacionados à sustentabilidade. Possui experiência em avaliação e gestão de 

conflitos com equipes multiculturais tanto para atividades de campo como de 

ambiente corporativo.  Atuou em projetos na Argentina, Costa Rica, Angola e 

Moçambique. Possui experiência em facilitação de diálogos multipartes, sobretudo 

em conflitos socioambientais. Mediadora certificada pelo TJ/RJ. 

 

4. Objetivos  

 

Gerais:  

- apresentar os diferentes métodos de resolução pacífica de conflitos e as 

peculiaridades decorrentes do regime jurídico da Administração Pública, bem como 

da presença de múltiplas partes; 

- capacitar os participantes a identificar situações em que a solução adequada para 

um conflito coletivo consiste no desenvolvimento de um processo de construção de 

consenso, bem como a participar ou a conduzir um processo desta natureza, de 

forma eficiente (em menos tempo, com menos recursos e de maior qualidade) e 

duradora;   

 

Específicos: 

a) capacitar à realização de um diagnóstico dos contornos fáticos e jurídicos de um 

conflito coletivo, identificando quais os atores indispensáveis em um processo de 

mediação; 

b) elaborar uma estratégia de solução consensual de um conflito coletivo; 

c) coordenar a redação de um acordo que seja capaz de solucionar de forma eficaz 

e duradoura um conflito coletivo. 

 

5. Programação e carga horária:  
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Aulas  Conteúdos Carga 

horária  

Aula 1 

  

Conceitos de negociação, mediação e conciliação; diferenças com 
relação a outras formas de resolução de conflitos: reconhecimento 
da procedência do pedido, desistência/não interposição de recursos 
Diretrizes éticas na atuação de mediadores: imparcialidade; 

confidencialidade; dever de respeitar a autonomia das partes; dever 
de zelar pelo equilíbrio de poder entre as partes; dever de alertar as 
partes sobre a necessidade de perícia técnica ou assessoramento 
especializado de terceiros; deveres de competência e diligência; 
dever de transparência na condução do processo; dever de zelar 
pela viabilidade no cumprimento do acordo; dever de zelar pelos 
interesses de terceiros afetados. 
Peculiaridades dos conflitos envolvendo entes públicos – 

princípios da legalidade, isonomia e publicidade; fundamentação 
Técnicas de mediação – sessões privadas; sessões conjuntas 

4 horas 

 

Luciane 

Moessa, 

Cristina 

Riche e 

Gabriela 

Assmar 

Aula 2 Etapas do processo de mediação de conflitos coletivos:  

1) Análise do contexto e identificação dos grupos e entes públicos e 
privados participantes (a necessidade de assegurar a 
representatividade de todos os participantes do processo) 
2) Planejamento do processo 
3) Sessões de mediação e realização de estudos técnicos 
4) Redação do acordo: obrigações, prazos, sanções e  
monitoramento do cumprimento 
5) Ratificação e homologação do acordo 
- Os participantes da resolução consensual de conflitos coletivos: 
      a)  Ministério Público 

b) Defensoria Pública (se houver pessoas carentes) 
c) Advocacia Pública /órgãos do Poder Executivo federal, 

estadual e municipal que tenham competência para atuar na 
matéria 

d) membros ou Comissões do Poder Legislativo, se for o caso 
e) entidades representativas de setores envolvidos 
f) grupos sociais, organizados ou não, afetados pelo conflito 
g) entes privados que tenham responsabilidades e/ou 

interesses envolvidos no conflito. 
- O compartilhamento de informações e a definição de pontos de 
partida para a negociação. 
- A necessidade de reuniões prévias para identificar representantes, 
interesses essenciais, histórico do conflito, aspectos fáticos e 
técnicos envolvidos no diagnóstico do problema, convergências e 
divergências, bem como para explicar o processo de construção de 
consenso.  
- A escolha dos representantes de cada ente ou grupo: 

a) necessidade de conhecimentos jurídicos e técnicos relevantes; 
b) necessidade de flexibilidade para a negociação; 

4 horas 

 

 

 

Luciane  

Moessa 



c) necessidade de continuidade da pessoa que exerce a função; 
d) necessidade de credibilidade junto aos demais; 
e) necessidade de atuar como elo entre os demais representantes e 
o grupo/interesse representado. 
- O protocolo de conduta da negociação: 

a) Quem serão e como serão remunerados os facilitadores 
b) Definição do escopo do processo 
c) Regras para manifestações (momento, duração, limites para 

o conteúdo – foco na solução do problema, evitar acusações 
e ofensas, etc) 

d) Local, frequência e horário das reuniões 
e) Realização de sessões privadas 
f) Registro das sessões/reuniões 
g) Realização de inspeções/visitas a campo 
h) Forma de relacionamento com a imprensa (quem fala, o que 

fala, com que frequência, com que órgãos); 
i) Forma de participação de terceiros interessados (audiência 

pública; recebimento de contribuições via internet, correio, 
sessões públicas de negociação); 

j) Esclarecimentos sobre tempo e forma de ratificação do 
acordo em cada órgão, grupo ou entidade 

- Medidas de urgência  
- Realização de estudos técnicos conjuntos sobre temas 

controvertidos ou ignorados (desde levantamento de dados até a 
identificação de soluções possíveis para o problema): 

a) definição conjunta dos componentes da equipe que realizará 
o estudo; 

b) definição conjunta da metodologia e do escopo do estudo; 
c) definição prévia de como as conclusões serão usadas; 
d) definição de quem pagará pelo estudo, se for o caso. 

- As sessões privadas e conjuntas de mediação – técnicas, 
discussão de propostas, acordos parciais 
- Conteúdo mínimo do acordo (fundamentação, obrigações, 
responsáveis, prazos, monitoramento, sanções para o 
descumprimento de cada obrigação). 
- Ratificação e homologação - eficácia jurídica do acordo. 
 

Aula 3 - Estudos de caso: conflitos socioambientais 
 
- Aspectos envolvidos na administração de programas de 
mediação/conciliação: 

a) a escolha do mediador/conciliador; co-mediação;  
b) qualidades necessárias para mediadores/conciliadores;  
c) supervisão da atuação de mediadores/conciliadores;  
d) avaliação da atuação de mediadores/conciliadores;  
e) mensuração de resultados do programa (percentual de acordos; 
tempo de duração dos processos; percentual de cumprimento dos 
acordos; mensuração de custos). 
- Quem pode ser mediador/facilitador: - ausência de interesse no 

desfecho do conflito; - impossibilidade de vir a prestar serviço às 
partes envolvidas em matéria correlata ao conflito e em qualquer 
matéria por um prazo razoável; - habilidades técnicas como 
mediador/facilitador de diálogos; - alguma familiaridade com a 
matéria envolvida no conflito; - confiança e credibilidade junto às 
partes envolvidas 
- Formato mais adequado: equipes multidisciplinares  
- Pode ser (ex.): - mediador profissional; - magistrado ou servidor do 
Judiciário; - membro ou servidor do Ministério Público; - membro de 
instituição acadêmica; - advogado público (em caso de conflitos 

4 horas 

 
 
Luciane 
Moessa, 
 
Teresa 
Rossi e 
 
Gabriela 
Assmar 
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entre entes públicos) 
 

Aulas 

4, 5 e 6 

  

Exercícios de simulação de atuação em casos hipotéticos: 
1) conflito fundiário e ambiental;  
2) conflito envolvendo construção de usina hidrelétrica em área 

ambiental sensível e afetando agronegócio e comunidade 
indígena 

 
- Avaliação do aprendizado e do curso 

12 horas 

 

Luciane 

Moessa, 

Cristina 

Riche, 

Gabriela 

Assmar e 

Teresa 

Rossi 

  

Carga horária total: 24 horas, distribuída em três dias.  

 

6. Local: Rio de Janeiro – RJ, Hotel Novo Mundo (Praia do Flamengo, 20)  

 

7. Datas: 6 a 8 de novembro – 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00 

 

8. Valor do investimento financeiro: R$ 2.000,00 para o curso completo (30 vagas);  

R$ 1.200,00 para interessados em cursar apenas a parte teórica (20 vagas) 

 

Parcelamento em até 4 vezes sem juros (para inscritos em agosto), 3 vezes para 

inscritos em setembro e 2 vezes para inscritos em outubro. 

 

Observação importante: Em caso de inscrições custeadas por órgãos públicos, 

as condições de contratação podem ser negociadas caso a caso e a SIS preenche 

as regras tanto para dispensa quanto inexigibilidade de licitação (havendo vários 

precedentes de contratações anteriores por órgãos da Advocacia Pública, Ministério 

Público e Poder Judiciário). 

 

 



9. Requisitos para inscrição: enquadrar-se em uma das seguintes categorias: 

a) mediador (judicial ou extrajudicial) com experiência em conflitos ambientais, 

sociais ou empresariais; 

b) magistrado estadual, federal ou trabalhista; 

c) membro ou servidor do Ministério Público Estadual, Federal ou do Trabalho; 

d) membro ou servidor da Advocacia Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

e) membro ou servidor da Defensoria Pública Federal ou Estadual; 

f) membro ou servidor do Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal; 

g) membro de organização da sociedade civil com atuação em conflitos de natureza 

coletiva relacionados a políticas públicas – com possibilidade de obtenção de meia 

bolsa (desconto de 50%); 

h) professor/pesquisador/pós-graduando (stritu sensu ou latu sensu) em conflitos 

coletivos que envolvem políticas públicas – com possibilidade de obtenção de meia 

bolsa (desconto de 50%); 

i) advogado privado com atuação em conflitos coletivos que envolvem políticas 

públicas, na esfera judicial ou extrajudicial (a ser demonstrada documentalmente); 

j) executivo ou membro de corporação pública ou privada, financeira ou não 

financeira, que atue em temas envolvendo conflitos sociais ou ambientais. 

 

10. A seleção de inscritos (tendo em conta a verificação de enquadramento em uma 

das categorias referidas) e dos bolsistas parciais (haverá um total de duas bolsas 

para os inscritos das categorias “g” e “h”) será realizada em conjunto pela 

coordenação e corpo docente do curso.  

 

11. A seleção dos bolsistas se dará de acordo com o seguinte cronograma: 

1 – prazo até 15 de setembro para solicitação de bolsas, enviando formulário de 

inscrição e documentação comprobatória do enquadramento na categoria de 

pesquisador acadêmico (pós-graduação stritu sensu) ou de atuação profissional 

atual no terceiro setor, acompanhada de comprovação de renda (e, se for o caso, 

patrimônio) e informação de dados bancários; 

2 – seleção dos bolsistas será realizada de 18 a 20 de setembro, mediante análise 

documental, de acordo com os seguintes critérios: a) candidato a bolsa se enquadrar 

em ambas as categorias (pesquisador acadêmico e atuação no terceiro setor); b) 

currículo profissional e acadêmico; c) comprovação de patrimônio e renda (seja por 

declaração de IR, seja por contracheque ou outras formas disponíveis); d) no caso 

de profissional do terceiro setor, atuação em conflitos coletivos concretos e 
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relevância dos mesmos; e) no caso de pesquisador, grau de vinculação da pesquisa 

ao tema do curso; 

3 – 21 de setembro: divulgação dos 4 bolsistas selecionados (2 para cada 

categoria); 

4 – 22 de setembro: reembolso aos candidatos a bolsa não selecionados dos R$ 

1.000,00 já pagos caso não tenham condições de arcar com os R$ 1.000,00 

faltantes. 


