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CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO PARA MAGISTRADOS  

14 a 18 de agosto de 2017 

 

Local: Auditório da AMB (SCN Qd. 02 Bl. D Torre B Sala 1302, Centro Empresarial Liberty Mall, Brasília/DF). 

Realização: ENM/AMB. 

Data:14 a 18 de agosto de 2017. 

Vagas: 30 vagas para magistrados associados à AMB. 

 

Instrutores: 

Eutália Maciel Coutinho 

Umberto Suassuna Filho 

1º dia - 14 de Agosto de 2017 

 

Início: 9h 

 

o Abertura e Apresentações pessoais (apresentações dos instrutores e dos alunos).  

 

o Apresentação do programa do curso (horários, pontualidade e intervalos) e Propósito do curso.  

 

o Administração e resolução de conflitos: formas de se obter a resolução de conflitos (autocomposição, heterocomposição e autotutela) os métodos autocompositivos 

de resolução de conflitos (negociação, conciliação e mediação) 

 

o Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos. Legislação brasileira. Lei dos Juizados Especiais. Resolução CNJ 125/2010. Novo Código de 

Processo Civil, Lei de Mediação.  

 

Intervalo: 11h às 11h15  

 

o A Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos 

Objetivos: acesso à justiça, mudança de mentalidade, qualidade do serviço de conciliadores e mediadores. Estruturação - CNJ, Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos e CEJUSC. A audiência de conciliação e mediação do novo Código de Processo Civil. Capacitação e remuneração de 

conciliadores e mediadores. 

o Cultura da Paz e Métodos de Solução de Conflitos Panorama nacional e internacional. Autocomposição e Heterocomposição. Prisma (ou espectro) de processos de 
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resolução de disputas: negociação, conciliação, mediação, arbitragem, processo judicial, processos híbridos. 

 

o Pressupostos para a classificação de métodos autocompositivos indiretos (Riskin).  

 

o Panorama do processo de mediação: o processo de mediação; agentes e fatores. Escopo da mediação; o procedimento; formação do mediador e qualidade em 

mediação.  

 

Intervalo almoço: 13h às 14h30   

 

o Dinâmica “Maximize seus ganhos”.  

 

o Teoria dos Jogos. Slides 25 a 29.   

 

o Moderna Teoria do Conflito: percepções, ações voltadas à resolução de disputas e reações. O conflito é sempre negativo? Slides 30 a 36.  (15h40 às 16h)  

o Axiomas da Comunicação: Comunicação verbal e não verbal. Escuta ativa. Comunicação nas pautas de interação e no estudo do inter-relacionamento humano: 

aspectos sociológicos e aspectos psicológicos (16h às 16h15) 

 

Intervalo: 16h15 às 16h30 

 

o Funções do conflito. Um dos principais focos da mediação. Alguns aspectos dos processos destrutivos e construtivos. Slides 37 a 43.  

 

o Espirais de conflito. O conflito é sempre negativo? Slides 44 a 50. 

 

Fim: 18h 

 

 

 

 

 

2º dia: 15 de agosto de 2017 

Início: 9h  

 

o Fundamentos de Negociação para Mediadores: quando estamos negociando? O que é negociação e por quê a utilizamos? Dois pesos, dois resultados, uma medida – 
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O Dilema do Negociador. Slides 51 a 61             

 

o Barganha distributiva ou negociação integrativa? Slides 62 a 67.  

 

Intervalo: 11h às 11h15   

 

o O método de negociação baseado em princípios. Importância da MAANA. (11h15 – 11h30) Slides 68 a 76 

 

o Conciliação. Conceito e filosofia. Conciliação judicial e extrajudicial. Técnicas (recontextualização, identificação das propostas implícitas, afago, escuta ativa, 

espelhamento, produção de opção, acondicionamento das questões e interesses das partes, teste de realidade). Finalização da conciliação. Formalização do acordo. 

Dados essenciais do termo de conciliação (qualificação das partes, número de identificação, natureza do conflito...). Redação do acordo: requisitos mínimos e 

exequibilidade. Encaminhamentos e estatística. Etapas (planejamento da sessão, apresentação ou abertura, esclarecimentos ou investigação das propostas das partes, 

criação de opções, escolha da opção, lavratura do acordo). (11h30 às 12h) 

 

o Mediação. Definição e conceitualização. Conceito e filosofia. Mediação judicial e extrajudicial, prévia e incidental; (12 às 13) 

   

Intervalo almoço: 13h às 14h30   

 

o Áreas de utilização da conciliação/mediação: Empresarial, familiar, civil (consumerista, trabalhista, previdenciária, etc.), penal e justiça restaurativa; o 

envolvimento com outras áreas do conhecimento. 

j) Interdisciplinaridade da mediação. Conceitos das diferentes áreas do conhecimento que sustentam a prática: sociologia, psicologia, antropologia e direito. k) O 

papel do conciliador/mediador e sua relação com os envolvidos (ou agentes) na conciliação e na mediação 

o Os operadores do direito (o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor público, etc) e a conciliação/mediação. Técnicas para estimular advogados a atuarem de 

forma eficiente na conciliação/mediação. Contornando as dificuldades: situações de desequilíbrio, descontrole emocional, embriaguez, desrespeito. 

o  Etapas Mediação – Pré-mediação e Mediação propriamente dita (acolhida, declaração inicial das partes, planejamento, esclarecimentos dos interesses ocultos e 

negociação do acordo).  apresentações e declaração de abertura pelo mediador. Slides  77 a  a 94. (14h30 a 16h15) 

 

Intervalo: 16h15 às 16h30  

 

o Reunião de informações - Sessão conjunta inicial – Objetivos do mediador e Papel do mediador (em geral). Slides 95 a 98. 

 

o Identificação de Questões e Exercícios.  Slides 99 a 101.  
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o Identificação de Interesses e Exercícios. Slides 102 a 107.  

 

o Identificação de Sentimentos e Exercícios. Slides 108 a 113.  

 

Fim: 18h 

 

 

3º dia: 16 de agosto de 2017 

 

Início: 9h 

 

o Esclarecimento da controvérsia e dos interesses, reconhecimento dos sentimentos. Resumo. Slides 115 a 120.  

 

Intervalo: 11h às 11h15   

 

o 1ª mediação simulada  “O Pedreiro” (discurso de Abertura e reunião de informações).  

 

o Debriefing da mediação simulada.  

 

o Enquadramento de questões. Slides 121 a 125.  

 

Intervalo almoço:  13h às 14h30  

 

o Técnicas ou ferramentas (co-mediação, recontextualização, identificação das propostas implícitas, formas de perguntas, escuta ativa). Slides 126 a 134.   

 

o 2ª Mediação simulada. “Acidente de Trânsito”. Até resumo e apresentação de questões e interesses.  

 

o Debriefing da mediação simulada. 

 

Intervalo: 16h15 às 16h30  
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o Ferramentas para provocar mudanças: sessões privadas ou individuais (caucus), inversão ou troca de papéis e produção de opção. Slides 135 a 139  

 

o 3ª mediação simulada. A Cama. Declaração de Abertura. Coleta de Informações. Resumo com apresentação de Questões e Interesses. Os três instrutores.  

 

o Debriefing da mediação simulada 

 

Fim: 18h 

4º dia - 17 de agosto de 2017 

 

Início: 9h  

o Ferramentas: normalização; acondicionamento das questões e interesses das partes; enfoque prospectivo; testes de realidade e validação de sentimentos. Slides 140 

a 144.  

 

o 4ª mediação simulada – “O Gol”.  Mediação completa.  

 

o Debriefing da mediação simulada.  

 

Intervalo: 11h às 11h15   

 

o Aproximação do acordo: a redação do acordo e o encerramento da mediação. Slides 145 a 150.   

 

o Monitoramento da Implementação do Acordo.  

 

o Apresentação do Formulário de observação.  

 

Intervalo almoço:  13h às 14h30  

 

o 5ª mediação simulada. “O Hospital”. Os três instrutores.  Mediação completa.  

 

o Debriefing da mediação simulada.    
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Intervalo: 16h15 às 16h30   

 

o Ética de conciliadores e mediadores. O terceiro facilitador: funções, postura, atribuições, limites de atuação. Código de Ética – Resolução CNJ 125/2010 (anexo). 

 

Fim: 18h 

 

 

5º dia - 18 de agosto de 2017 

Início: 9h  

 

o 6ª mediação simulada “A Ilha Bela”, mediação completa, inclusive redação do acordo.  

 

o Debriefing da mediação simulada.  

 

Intervalo:  11h às 11h15 

  

o Projetos de lei sobre a  Mediação.  

 

Intervalo almoço: 13h às 14h30 

 

o Estágio autossupervisionado.  

 

Intervalo: 16h15 às 16h30  

 

o Avaliação do curso.  

 

o Dinâmica de encerramento.   

 

Encerramento do curso: 18h 


