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SOBRE A MEDIAÇÃO 

 

Código de Processamento Disciplinar, instituído por meio da Resolução do Conselho Federal de 

Psicologia n. 11/2019.  

 

 

Art. 162 - A qualquer tempo, a pedido de uma das partes ou de ofício, a Comissão Processante, o 

Plenário ou a(o) relatora(or) designada(o) no Conselho Regional ou Federal de Psicologia poderão 

decidir pelo encaminhamento das partes à Câmara de Mediação. 

§ 1º No caso de pedido formulado por uma das partes, a outra parte deverá ser intimada para se 

manifestar acerca do seu interesse na realização de mediação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 2º Encaminhados os autos para a Câmara de Mediação, o processo ficará suspenso até o 

encerramento do procedimento de mediação, assim como o prazo prescricional. 

§ 3º Antes de dar início ao procedimento de mediação, a Câmara de Mediação verificará a 

ocorrência de uma das hipóteses de vedação previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do artigo anterior, 

consultando, para tanto, respectivamente, a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Câmara de 

Mediação de cada um dos Conselhos Regionais. 

§ 4º Se o parecer produzido pela Câmara de Mediação for contrário à instauração da mediação, será 

dada ciência às partes, que poderão recorrer ao Plenário do respectivo Conselho, em 15 (quinze) 

dias úteis do recebimento da intimação. 

 

Art. 163 - Sendo possível a realização de mediação, a Câmara de Mediação convidará as partes a 

comparecer a uma reunião prévia para informar quanto ao propósito e trâmite da mediação e 

confirmar o interesse das partes na realização do procedimento. 

Parágrafo único. O procedimento de mediação será considerado iniciado na data do encontro prévio 

referido no parágrafo anterior e sua duração será de até 90 (noventa) dias corridos, salvo 

prorrogação justificada deferida pela Comissão Processante. 

 

Art. 164 - A mediação será confidencial em relação a terceiros, sendo vedado o uso de qualquer 

informação produzida ou revelada em seu curso como prova ou material em qualquer esfera, 

inclusive em processos judiciais ou arbitrais. 

§ 1º A confidencialidade prevista no caput será afastada se as partes, em conjunto, expressamente 

assim decidirem, conforme Termo de Acordo de Mediação, bem como quando sua divulgação for 

exigida por lei ou se revele necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. 

§ 2º Caberá ao mediador decidir sobre a conveniência ou não da presença, nas sessões de mediação, 
de terceiros que não tenham relação com os fatos em questão nem representem uma das partes. 

 

Art. 165 - Não sendo possível a realização de acordo, o procedimento de mediação poderá ser 

reaberto em qualquer fase de tramitação do feito, com base no princípio da autonomia da vontade 

das partes, seguindo-se para tanto o procedimento previsto nos artigos 161 e seguintes do presente 

Código. 
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Art. 166 - Caso o procedimento de mediação resulte em acordo entre as partes, será lavrado o termo 

correspondente, o qual deverá ser assinado por todos os presentes e homologado, em seguida, pelo 

Plenário do respectivo Conselho Regional de Psicologia. 

§ 1º O acordo deve contar com a assinatura de pelo menos duas pessoas, além das partes, as quais 

servirão como testemunhas. 

§ 2º Salvo se não estiver dentro dos parâmetros normativos e éticos do Conselho Regional de 

Psicologia, o acordo obtido em mediação será homologado pelo Plenário. 

§ 3º Não sendo possível a homologação do acordo, é facultado ao Plenário devolver o feito à 

mediação para que os seus termos sejam reformulados. 

 

Art. 167 - O acordo homologado pelo Plenário do Conselho Regional ou Federal de Psicologia e 

assinado por duas pessoas além das partes constituirá título executivo extrajudicial. 

 

Art. 168 - A realização de acordo no âmbito da mediação não constituirá assunção de culpa da(o) 

psicóloga(o), a não ser que isso faça parte dos termos da transação negociada entre as partes. 

 

Art. 169 - O descumprimento injustificado do acordo pela(o) psicóloga(o) terá como consequências: 

a) a impossibilidade de a(o) psicóloga(o) participar de procedimentos de mediação nos 2 (dois) anos 

seguintes ao descumprimento; 

b) a reabertura do processo disciplinar pelo Plenário, do ponto em que cessou, dentro de 60 

(sessenta) dias a seguir do descumprimento, de ofício ou a requerimento do representante. 

Parágrafo único. Cabe à parte interessada informar à Câmara de Mediação do Conselho Regional de 

Psicologia acerca do descumprimento do acordo pela outra parte. 


