
 

REGULAMENTO DE MEDIAÇÃO 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  - Considera-se Mediação a atividade exercida por um terceiro 
imparcial, o mediador, que promoverá a comunicação entre as Partes e 
conduzirá o procedimento de mediação com o propósito de auxiliar as Partes 
a buscarem uma solução consensual para uma controvérsia.  

Art. 2º  - O presente Regulamento de Mediação será aplicável às 
controvérsias submetidas à Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem de Porto Alegre-CAF , órgão integrante da Federação das 
Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (FEDERASUL), 
quando escolhido pelas Partes, em um procedimento de Mediação.  

Art. 3º  - Quaisquer convenções entre as Partes que visem a alterar o 
conteúdo do presente Regulamento somente terão aplicação ao caso 
específico e desde que não alterem disposições sobre a organização e a 
condução administrativa dos trabalhos da CAF. Após o início do 
procedimento, quaisquer modificações aos termos do presente Regulamento 
deverão ser submetidas à aprovação da Diretoria Executiva da CAF.  

 

CAPÍTULO II - PROCEDIMENTO 

Art. 4º - Qualquer pessoa, jurídica ou física, capaz e titular de direitos, 
poderá requerer a abertura de um procedimento de Mediação. 

Art. 5º - A parte que desejar recorrer à Mediação deverá solicitar o 
procedimento através de requerimento por escrito, a ser encaminhado à 
secretaria da CAF, sediada no Largo Visconde do Cairu nº 17, 6º andar, 
Edifício Palácio do Comercio, Porto Alegre – RS, CEP 90030-110. 

Art. 6º  - No requerimento deverão constar: 

a) Indicação de nome, telefone, endereço e qualificação completa das 
Partes que participarão do procedimento, bem como o endereço real e 
virtual do solicitado, onde possa ser realizado o convite.  

b) Breve resumo referindo o objeto do litígio e a estimativa de valor, 
anexando cópia do contrato e documentos, se houver.  



 

Art. 7º - A Secretaria da CAF encaminhará o convite para o endereço 
informado pela requerente, devendo a outra Parte responder ao convite no 
prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da ciência. Na hipótese de não 
concordância com o procedimento ou silêncio na resposta, a solicitação de 
mediação será considerada frustrada, e a requerente será comunicada por 
escrito, pela secretaria da CAF, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do  
transcurso do prazo de resposta.  

 

CAPÍTULO III - REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO 

Art. 8º - As Partes deverão participar do procedimento pessoalmente. Na 
impossibilidade comprovada de fazê-lo, poderão ser representadas por 
outra pessoa, desde que com procuração especifica que outorgue poderes 
de participação na mediação e de decisão a respeito da controvérsia. 

Art. 9º - As Partes poderão comparecer às sessões acompanhadas por 
advogados e outros assessores técnicos, bem como por outras pessoas de 
sua confiança ou escolha, desde que estas presenças sejam 
convencionadas entre as Partes e consideradas pelo Mediador úteis e 
pertinentes ao necessário equilíbrio do processo.  

 

 

CAPÍTULO IV - PREPARAÇÃO E PRÉ-MEDIAÇÃO 

Art. 10 - O procedimento iniciará com uma entrevista preparatória (Pré-
Mediação), a qual abrangerá os seguintes pontos: 

I. As Partes deverão descrever a controvérsia e expor as suas expectativas;  

II. As Partes serão esclarecidas sobre o processo da Mediação, seus 
procedimentos e suas técnicas;  

III. As Partes deliberarão se adotarão ou não a Mediação como método de 
resolução de sua controvérsia;  

IV. As Partes escolherão o Mediador, nos termos do Capítulo V, que poderá 
ser ou não aquele que estiver coordenando os trabalhos da entrevista (pré-
mediação).  

Parágrafo Único  - o período compreendido entre a entrevista de Pré-
Mediação e aquele que propiciará a negociação de procedimentos e a 
assinatura do Termo de Mediação não deve ultrapasse 15 (quinze) dias. No 
entanto, havendo necessidade, poderá haver prorrogações, a critério das 
Partes e da CAF conjuntamente.  

 



 

Art. 11 - Reunidas após a escolha do Mediador, e com a sua orientação, as 
Partes devem firmar o contrato (Termo de Mediação), em que deverá 
constar:  

I. A agenda de trabalho;  

II. Os objetivos da Mediação proposta;  

III. As normas e procedimentos, ainda que sujeitos à redefinição negociada 
a qualquer momento durante o processo, a saber:  

a) Extensão do sigilo no que diz respeito à instituição, ao mediador, às 
Partes e demais pessoas que venham a participar do processo;  

b) Estimativa do seu tempo de duração, frequência e duração das reuniões;  

c) Normas relativas às reuniões privadas e conjuntas;  

d) Procedimentos relativos aos documentos aportados à Mediação e aos 
apontamentos produzidos pelos mediadores;  

IV. As pessoas que as representarão, mediante procuração com poderes de 
decisão expressos, ou as acompanharão, se for o caso;  

V. O lugar e o idioma da Mediação, ou, se assim o desejarem, deixar a 
critério da instituição ou entidade organizadora do serviço;  

VI. Os custos e forma de pagamento da Mediação, observado o disposto 
nos artigos 20 e 21 deste Regulamento. 

VII. O nome do(s) mediador(es).  

 

 

CAPÍTULO V - ESCOLHA DO MEDIADOR 

Art. 12 - O Mediador será escolhido livremente pelas Partes, podendo ser 
os constantes na lista de Mediadores oferecida pela CAF, se houver, ou, se 
as Partes assim o desejarem, indicado deliberadamente pela CAF:  

I. o(s) mediador(es) escolhido(s) pelas Partes não pertencente(s) ao quadro 
de especialistas da CAF, estará(ão) sujeito(s) à aprovação da Diretoria 
Executiva da CAF;  

II. o(s) mediador(es) eleito(s) pelas Partes manifestará(ão) sua aceitação e 
firmará(ão) o Termo de Independência relativo a sua atuação, devidamente 
esclarecidas eventuais relações  entre os envolvidos para conhecimento e 
aceitação das Partes.  

Parágrafo Único  - Se, no curso da Mediação, sobrevier algum impedimento 
ou impossibilidade de participação do mediador, haverá a escolha de novo 
mediador segundo o critério eleito pelas Partes.  



 

Art. 13 - O Mediador único escolhido poderá recomendar a co-mediação, 
sempre que julgar benéfica ao propósito da Mediação. 

 

 

CAPÍTULO VI - ATUAÇÃO DO MEDIADOR 

Art. 14 - As sessões de Mediação serão realizadas preferencialmente em 
conjunto com as Partes.  

Parágrafo Único  - Havendo necessidade e concordância das Partes, o 
Mediador poderá reunir-se separadamente com cada uma delas, respeitada 
a igualdade de oportunidades e o sigilo.  

Art. 15 - O Mediador poderá conduzir os procedimentos da maneira que 
considerar apropriada, levando em conta as circunstâncias, o estabelecido 
na negociação com as Partes e a própria celeridade do procedimento. 

Parágrafo Único - O mediador que atuar sob as regras da CAF deverá 
manter sua conduta dentro de padrões éticos e respeitar os termos deste 
Regulamento e do Estatuto da Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem de Porto Alegre-CAF. 

Art. 16 - O Mediador cuidará e protegerá o equilíbrio na participação, 
informação e poder decisório das Partes.  

 

 

CAPÍTULO VII - IMPEDIMENTOS E SIGILO 

Art. 17 - O Mediador fica adstrito aos impedimentos dispostos na Lei de 
Mediação nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 

Art. 18 - As informações da Mediação são confidenciais e privilegiadas. O 
Mediador, qualquer das Partes, ou outra pessoa que atue na Mediação, 
todos devidamente comprometidos com a confidencialidade, não poderão 
revelar a terceiros ou serem chamados ou compelidos, inclusive em 
posterior Arbitragem ou Processo Judicial, a revelar fatos, propostas e 
quaisquer outras informações obtidas durante a Mediação.  

Art. 19 - Os documentos apresentados durante a Mediação deverão ser 
devolvidos às Partes, após análise. Os demais, ou aqueles que não forem 
retirados pelo interessado deverão ser destruídos ou arquivados, conforme 
convencionado no Termo de Mediação. 

 

 



 

CAPÍTULO VIII - DOS CUSTOS 

Art. 20 - Os custos, assim consideradas as despesas administrativas e os 
honorários do Mediador, poderão ser suportados por uma das Partes ou 
rateados entre elas, conforme estipulado na sessão inicial de Mediação. A 
taxa de registro deverá ser liquidada no ato da solicitação do procedimento. 

Art. 21 - O depósito para pagamento das custas e honorários incidentes na 
mediação será realizado em conformidade com o Regulamento de Custas 
da CAF. 

  

 

CAPÍTULO IX - RESPONSABILIDADE DO MEDIADOR 

Art. 22 - O Mediador não pode ser responsabilizado por qualquer das 
Partes por ato ou omissão relacionada com a Mediação conduzida de 
acordo com as normas éticas e regras previamente acordadas com as 
Partes.  

 

 

CAPÍTULO X - DO ACORDO 

Art. 23 - Os acordos constituídos na mediação podem ser totais ou parciais. 

Art. 24 - Em consonância com o desejo das Partes, os acordos obtidos na 
mediação podem ser informais ou constituírem-se títulos executivos 
extrajudiciais incorporando a assinatura de duas testemunhas, 
preferencialmente os advogados das Partes ou outra(s) por elas indicadas.  

 

 

CAPÍTULO XI – ENCERRAMENTO 

Art. 25 - O Procedimento de Mediação encerra-se: 

I - Com a assinatura do Termo de Acordo obtido entre as Partes. 

II – Por declaração escrita de uma ou de ambas as Partes optando pela 
desistência do procedimento, através da assinatura de Termo de 
Encerramento. 

III - Por uma decisão da CAF, baseada em ata firmada pelo mediador, no 
sentido de que não se justificam aplicar mais esforços para buscar uma 
composição. 

 



 

 

CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26 - Em caso de omissão ou contradição, caberá ao mediador 
interpretar e aplicar as regras deste Regulamento, podendo delegar essa 
tarefa à CAF, se assim as Partes desejarem.  
 
Art. 27 - Ao concluir o procedimento de mediação, em qualquer de suas 
formas, o mediador comunicará através de ata à Secretaria da CAF o acordo 
firmado pelas partes ou a forma pela qual se findou o procedimento, além do 
cálculo final das custas incorridas. A Secretaria comunicará as Partes, por 
escrito, o valor indicado pelo mediador, para pagamento em até 10 (dez) 
dias. 
 
 


