
Curso de Mediação Judicial de acordo com os Parâmetros do CNJ 
Parte Teórica 40h 

Autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
 

 
OBJETIVO: Capacitar os futuros profissionais para atuação como mediadores judiciais 
junto ao Tribunal de Justiça ou extrajudiciais, fortalecendo suas capacidades técnicas e 
aperfeiçoando o conhecimento dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos com 
atenção especial para as técnicas de mediação judicial e negociação conforme determina 
o CNJ para formação de Mediadores Judiciais. 
 

PÚBLICO-ALVO: Ser civilmente capaz, possuir graduação há pelo menos 2 (dois) anos 

em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo MEC, conforme art. 11 da Lei 

nº13.140/2015 (Lei da Mediação). 

 
METODOLOGIA: Aulas presenciais, interativas e expositivas, contando com exercícios 
simulados. 
 
FREQUÊNCIA: será exigida 100% da frequência. 
 
INSTRUTORES: Marcia Cristina de Godoys Monteiro, Cirlene Farias Vasconcelos Guerra, 
Luciana da Luz Fernandes e Samuel Davi Garcia Mendonça.  
 
DATAS E HORÁRIOS: Novembro e Dezembro, conforme programação abaixo. 
  
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: Auditório da Esmages - Av Nossa Senhora dos 
Navegantes, 955, salas 510-512, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória-ES.  
 
INFORMAÇÕES: Através do endereço eletrônico http://esmages.amages.org.br/cursos-
esmages ou telefones (27) 3345-9707 ou (27) 99985-5581 whatsapp. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA MATRÍCULA:   
I – apresentar diploma de curso de ensino superior concluído há pelo menos 2 (dois) anos, 
nos termos do art. 11 da Lei n. 13.140/2015 e do Anexo I da Resolução CNJ n. 125/2010;  
II – estar no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 1º, da Constituição Fede-
ral (título de eleitor);  
III – comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais;  
IV – apresentar certidões dos Distribuidores cíveis e criminais;  
V – apresentar os seguintes documentos: a) carteira de identidade; b) cadastro de pesso-
as físicas – CPF; e c) comprovante de endereço.   
 
CRONOGRAMA DAS AULAS: 
26/11 (sexta-feira) - 13h10min às 17h - carga horária - 5 h/a 
26/11 (sexta-feira) - 17h10min às 21h - carga horária - 5 h/a 
 
27/11 (sábado) - 08h às 12h10min - carga horária - 5 h/a 
27/11 (sábado) - 13h10min às 17h - carga horária - 5 h/a 
 
03/12 (sexta-feira) - 13h10min às 17h - carga horária - 5 h/a 
03/12 (sexta-feira) - 17h10min às 21h - carga horária - 5 h/a 
 
04/12 (sábado) - 08h às 12h10min - carga horária - 5 h/a 
04/12 (sábado) - 13h10min às 17h - carga horária - 5 h/a 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

http://esmages.amages.org.br/cursos-esmages
http://esmages.amages.org.br/cursos-esmages


MÓDULO I 
Abertura 
Apresentação (Dinâmica de grupo) Introdução e visão geral do Curso 
 
MÓDULO II – Panorama e política Judicial no tratamento dos conflitos 
Unidade 2 - Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos. 
Unidade 2.1 - A política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. 
 
MÓDULO III – O novo paradigma em resolução de disputas Unidade 3-Cultura da paz e 
métodos de solução de conflitos. Panorama nacional e internacional. Autocomposição e 
Heterocomposição; 
- Os métodos auto compositivos de resolução de conflitos (mediação, conciliação e 
negociação). 
- Políticas públicas em resolução adequada de disputa – Resolução 125  
Unidade 3.1 – Aspectos legais na Mediação 
CPC - Lei de Mediação 
Unidade 3.2 – Moderna teoria do conflito. 
Significado, conduta geradora, mapeamento, causas 
Unidade 3.4 – Teoria da comunicação 
Conceito e importância para mediação 
Axiomas da comunicação. Comunicação verbal e não verbal. 
Comunicação nas pautas de interação e no estudo do inter-relacionamento humano: 
aspectos sociológicos e aspectos psicológicos. Premissas conceituais da 
autocomposição 
Escuta Ativa Empatia 
Perguntas: sua importância , como formular e como utilizar 
 Unidade 3.5 – Teoria dos jogos 
O Teorema do Equilíbrio de Nash e sua aplicabilidade no planejamento de sistemas de 
resolução de conflito. 
Unidade 3.6– Fundamentos da negociação 
Negociação. Conceito. Integração e distribuição do valor das negociações. Técnicas 
básicas de negociação (a barganha de posições; a separação de pessoas de problemas; 
concentração de interesses; desenvolvimento de opções de ganho mútuo; critérios 
objetivos; melhor alternativa para acordos negociados). 
Unidade 3.7 – Conciliação 
Conceito e filosofia 
Diferenças entre Mediação e Conciliação Técnica e etapas 
Temas possíveis MÓDULO IV – Mediação 
Definição e conceitualização. Conceito e filosofia. 
Mediação judicial e extrajudicial 
 
MÓDULO IV 
Unidade 04.1 O processo de mediação 
- Etapas da mediação: acolhida, declaração inicial das partes, planejamento, 
esclarecimentos dos interesses ocultos e negociação do acordo 
Unidade 04.2 – Ferramentas e Perguntas para provocar mudanças 
- Ferramentas: co mediação, recontextualização, identificação das propostas implícitas, 
formas de perguntas, escuta ativa, produção de opção, acondicionamento das questões 
e interesses das partes, teste de realidade ou reflexão 
Unidade 04.3 – O termo de acordo; Encerramento da mediação. 
 
MÓDULO V – Contexto e aplicação da Mediação 
Unidade 05.1 – Áreas de utilização da mediação. 
Cível, família, Empresarial, Escolar, Penal, etc.  
 
Módulo VI- Assuntos correlatos 
Unidade 06.1- Justiça restaurativa 



Unidade 06.2- Oficina de Divórcio e Parentalidade Unidade 06.3- Práticas Colaborativas 
 
MÓDULO VII – A ética na mediação. 
- O Papel do Mediador Ética dos mediadores. 
 
MÓDULO VIII – SIMULAÇÕES 
Exercícios simulados em todo conteúdo 
 
MÓDULO IX – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Orientações para o estágio supervisionado nos CEJUSCs 
 
  

AVALIAÇÃO: Avaliação se dará em 4 (quatro) momentos: 

I - Avaliação eliminatória último dia da parte teórica - requisito para iniciar a parte prática: 
média 7,5; 
II - Avaliação integração da parte teórica com a parte prática: 50% de realização da parte 
prática – prova teórica: média 7,5;  
III - Avaliação: ao final, será assistida uma mediação realizada pelo aluno e observada por 
um ou mais supervisores, com o objetivo de verificar a atuação do aluno na construção 
das competências e habilidades essenciais para ser certificado como Mediador Judicial. 
Havendo necessidade de complementação da parte prática, é disponibilizado um novo 
período para que o aluno possa aprimorar os conhecimentos práticos recebidos, com 
atuação em mais sessões de mediação e nova avaliação. 
IV - Avaliação: No final da parte prática o aluno deverá ter realizado no mínimo 08 
mediações e cumprido 60 horas de estágio supervisionado e apresentar os formulários 
necessários à formação devidamente preenchidos. 
 
 
CERTIFICADOS: Serão emitidos certificados de participação no Curso Teórico de 40 
horas teóricas, como cumprimento parcial dos requisitos da Resolução 125 do CNJ.  

Para atuar no Poder Judiciário do Espírito Santo como Mediador Judicial, o aluno deverá 
apresentar ao final do curso, o certificado de participação da parte Teórica do Curso e 
também da parte prática com o mínimo de 60 horas de cumprimento do estágio 
supervisionado, conforme regras do CNJ. 

Cumpridas todas as formalidades o aluno que concluir as duas etapas poderá compor o 
cadastro de Conciliadores/ Mediadores Judiciais do PJES, observados os requisitos 
exigidos pelo Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Obs.: A parte prática deverá ser concluída em, no máximo, 1 ano após a formação 
teórica. 
 

COORDENAÇÃO: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Diretor da Esmages. 
 


