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IDENTIFICÃO  DO CURSO

Denominação Curso de Formação em Política Pública de Tratamento Adequado de 
Conflitos de Interesses.

Coordenador do Curso Camila Vieira 
Natureza do Curso Vitaliciamento/promoção
Modalidade Presencial
Carga horária 20h (h/a de 50 minutos)
Vagas 40
Público-alvo Magistrados 
Inscrições 01 a 20/07 
Período de Realização 25 e 26/07
Horário das aulas 08h às 18h
Local Dependências da Escola Judicial do Amapá
Tipo de Contratação Contratação Pessoa Física 

MINISTRANTE DO CURSO

Nome
Roberto Portugal Bacellar

Qualificação
profissional

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1988. Mestre
Direito Econômico Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2001. Es-
pecialista em Direito Civil  e Processual Civil  pela Universidade Paranaense (UNI-
PAR), 1997. Especialista em MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal
do Paraná, 2004. Ingressou na carreira de juiz de direito, em 1989. Foi juiz auxiliar
por três vezes junto à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, como Co-
ordenador do Sistema dos Juizados Especiais. Atualmente é desembargador do Tri-
bunal Justiça do Estado do Paraná. Foi Presidente da Escola Nacional da Magistratu-
ra, da Associação dos Magistrados Brasileiros (ENM-AMB); Presidente da Associação
dos Magistrados do Paraná (Amapar) e Diretor-Geral da Escola da Magistratura do
Paraná (Emap). Atualmente é professor e coordenador de cursos de Formação de
Formadores da Escola Nacional de formação e aperfeiçoamento de Magistrados Mi-
nistro Sálvio de Figueiredo Teixeira — Enfam, vinculada ao Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), destinados a formar os formadores docentes que atuarão nas Escolas Ju-
diciais e de Magistratura Federal e Estadual, onde também é professor dos cursos
de Formação Inicial destinads a Magistrados. Idealizou juntamente com o publicitá-
rio Sergio Mercer, em 1993, o programa Justiça se aprende na Escola destinado a
ensinar cidadania às crianças brasileiras. 

EMENTA

Panorama  histórico  dos  métodos  consensuais  e  legislação  pertinente.  Introdução  e
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apresentação dos métodos de resolução de conflitos: o contexto da administração e resolução de

conflitos. Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos: cultura da paz. Teoria

dos  Jogos.  Moderna  teoria  do  conflito.  Fundamentos  da  negociação.  Conciliação/Mediação:

procedimento,  conceito,  características,  aplicações,  fases,  ferramentas/técnicas  (teoria  e

dinâmica). Audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. O papel do juiz coordenador

dos CEJUSCs.

JUSTIFICATIVAS
Considerando relevantes as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil bem

como  pela  Lei  n°  13.140/2015(Lei  de  Mediação),  no  que  se  refere  aos  métodos

autocompositivos, justifica-se a realização do presente curso.

É  sabido  que  a  Constituição  Federal  está  comprometida  com  a  solução  pacífica  de

controvérsias, e para isso será necessário que o processo tenha uma duração razoável, sendo

inequívoco que a conciliação/mediação abrevia o término do litígio.

O Novo Código de Processo Civil deixa claro nos arts. 30 e 139, V que compete ao Juiz

estimular e promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Seus artigos 334 e 357 determinam

a regra da tentativa de conciliação antes da instrução processual, novidade importante para

alcançar o êxito conciliatório.

O novo código sistematiza a atividade dos conciliadores/mediadores, prevê a instalação

de um setor específico para desempenho desta atividade e regras específicas para as ações de

família, arts. 694 a 696.

Já a Lei n° 13.140/15 trata da mediação entre particulares como o meio alternativo de

solução de controvérsias e sobre a composição de conflitos no âmbito da Administração Pública.

A  Política  Judiciária  Nacional  de  Solução  Adequada  dos  Conflitos  e  de  prevenção  de

litígios, Res. CNJ 125/2010, prestigia os mecanismos consensuais na pacificação social, como a

conciliação e a mediação, de forma que a realização do referido curso é necessário na adequada

e  contínua  formação  e  treinamento  de  magistrados,  para  boa  qualidade  dos  serviços  e

consolidação da Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos, no âmbito do Poder

Judiciário Amapaense.

Importante  também  destacar  que  a  Conciliação  passou  a  integrar  o  rol  de  metas

estabelecidas pelo CNJ-Meta 3 para 2019.

Nesse  contexto,  o  referido  curso  busca  capacitar  os  magistrados  para  auxiliá-los  no

enfrentamento do problema concreto da aplicação da nova legislação e no cumprimento das

diretrizes dos órgãos de controle e orientação, buscando disseminar a visão de mudança do

paradigma judicial, do acesso à justiça, o sistema de tribunal, com vistas ao fortalecimento da

cultura da paz.

        Dessa forma, a realização deste curso será de grande valia para o Poder Judiciário

Amapaense,  pois  proporcionará  um  número  significativo  de  magistrados  capacitados  em



mediação e conciliação, e, assim, melhorar os índices de conciliação do Estado, estimulando a

cultura da paz com a autocomposição.

OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCACIONAL
Objetivo Geral

Desenvolver  senso  crítico  com relação  ao  papel  da  mediação  e  conciliação  e  outros

métodos consensuais de solução de conflitos no contexto do desenvolvimento da cultura da paz,

com vistas à consolidação da Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos e ao

aumento dos índices de conciliação no âmbito do Poder Judiciário Piauiense.

Objetivos Específicos

    Ao final do curso, o magistrado será capaz de:

- Analisar a importância da utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos na paci-
ficação social e efetividade do acesso à justiça;

- Discutir as dimensões jurídica, econômica, social e psicológica do conflito e formas de enfren-
tamento;

- Analisar e Interpretar a normatização legal sobre o tema (NCPC e Lei de Mediação), a partir
da evolução histórica;

- Aplicar técnicas autocompositivas para desenvolver uma gestão processual eficaz na concilia-
ção e mediação;

- Reconhecer e gerir as competências e o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução
Consensual de Conflitos (CEJUSCs).

ESTRUTURA DO CURSO

DATA HORÁRIO TEMÁTICA MODALIDADE
TUTOR/
FORMADOR

C/H

25/07

08h às 
12h10 Política Pública de

Tratamento Adequado de
Conflitos de Interesses.

Presencial
Des.Roberto
Portugal Bacellar

10h
14h às 
18h10

26/07

08h às 
12h10

14h às 
18h10

Política Pública de
Tratamento Adequado de
Conflitos de Interesses.

Oficinas de trabalho
(Estudos de Caso)

10h

CONTEÚDO PROGRAMATICO





DATA HORÁRIO TEMÁTICA
METODOLO-
GIA

MODALIDADE
TUTOR/
FORMADOR

C/H

25/07 8h às 
12h10

Paronama histórico 
dos métodos consen-
suais e legislação per-
tinente. Introdução 
histórica e apresenta-
ção dos métodos de 
resolução de confli-
tos: o contexto da 
administração e reso-
lução de conflitos.
Nova hermenêutica 
do conceito de acesso
à justiça de paradig-
ma judicial. Histórico 
da conciliação e me-
diação no brasil. 
Acesso à justiça e sis-
tema de tribunal de 
multiportas. Papel do 
juiz da atualidade. 
Monopólo da justiça e
formas não adversais.

Resolução n° 
125/2010 do Conse-
lho Nacional de Justi-
ça Movimento perma-
nente pela concilia-
ção. Sistemas ade-
quados para adminis-
tração e resolução de 
conflitos. Criação dos 
Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e
Cidadania – CEJUSC's
e Núcleos Permanen-
tes de Métodos Con-
sensuais – NUPEMEC.
Papel do CNJ, Nupe-
mecs e Cejuscs; Cria-
ção, atividade dos Ce-
juscs ( artigo n° 165 
do Novo Código de 
Processo Civil) e o 
papel do juiz coorde-
nador dos Cejuscs; 
Análise da Lei n° 
13.140/2015 ( Lei de 
Mediação) e o NCPC. 

Exposição
dialogada: teoria ge-
ral e abordagem
prática — 2h/a

Tempestade
cerebral — 1h/a

1. Simulação de
audiências —
2h/a

Presencial

Des.

Roberto
Portugal Ba-
cellar

5h

Política  Judiciária Na- Exposição



SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

        Concerne à realização da avaliação, segundo o art. 60 inciso VI e VII, da Instrução Norma-
tiva ENFAM no 01, de 3/05/2017, será observado: 

Avaliação de Aprendizagem:

A avaliação de aprendizagem, com foco formativo, ocorrerá processualmente, durante 
todo o curso e levará em conta a participação, contribuição e desenvoltura individual e, ainda, a 
análise dos trabalhos realizados  ser apresentados por cada grupo, contendo o resumo do que 
foi apresentado oralmente em sala de aula em relação às situações concretas postas como casos
geradores de discussão distribuídos aos grupos, conforme orientações da metodologia e objeti-
vos do curso.         

Avaliação de Reação do Curso: 

Ao final do Curso, será realizada avaliação de reação, tendo por base os aspectos abaixo discri-
minados.

Avaliação de Reação do Curso e Docente pelo aluno Magistrado:

Serão avaliados, ao menos, os seguintes aspectos:

Foram programadas avaliações de desenvolvimento quanto à disciplina, ao curso e ao de-
sempenho do docente. O instrumento para tanto será disponibilizado ao final do curso, com vis-
tas a aprimorar ações educacionais futuras. Segue abaixo as avaliações que são utilizadas para 
aferir o desenvolvimento do curso e o desempenho do docente, 'conforme art.60, inciso VII, IN 
1/2017. .

Frequência:

Será exigida do aluno magistrado freqüência mínima superior a 75% às atividades cons-
tantes nesse projeto, sendo admitidas apenas as faltas autorizadas pela legislação vigente. 

A frequência será encerrada aos 30 minutos após o inicio das aulas em cada turno, sendo
que atrasos superiores deverão ser justificados em formulário próprio e submetidos ao Diretor 
Geral da Escola.

BIBLIOGRAFIA

- Administração Judiciaria Com Justiça — Desembargador Roberto Portugal Bacellar. Editora Intersa-
beres, 2016

- Juiz servidor, gestor e mediador- Desembargador Roberto Portugal Bacellar. Brasília: Enfam, 2013

- Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional (CNJ).

- Conciliação: Um caminho para a paz social. Gunther, Luiz Eduardo; Pimpão, Rosemarie Diedrichs.-



Saraiva: 2013.

- Comunicação não violenta — Marshall Rosenberg — Edição Revista dos Tribunais

- Lei n° 13.140, de 2015 — Lei da Mediação.

- Manual de Mediação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

- Mediação e arbitragem - Desembargador Roberto Portugal Bacellar — Editora Saraiva

- Resolução n° 125 do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).

- Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional — Coordenadores Ministro An-
tonio Cezar Peluso e Morgana de Almeida Richa, Editora Gen/Forense, 2011.

- Sistema dos Juizados Especiais — Organizadores Maria do Carmo Horário e José Anselmo de Oli-
veira, Editora Millenium, 2011.

- Alguns aspectos relevantes sobre a mediação de conflitos. Adolfo Braga Neto. In: SALES, Lilia
Maia de Morais (Org.). Estudos sobre mediação e arbitragem. Rio de Janeiro: ABC Ed., 2003.

- O que é Mediação de Conflitos. Adolfo Braga Neto e Lia Regina Castaldi Sampaio. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 2007.

- Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Petrônio Calmon. São Paulo: Ed. Forense, 2007

- Manual de Mediação Judicial. GOMA DE AZEVEDO, André (org.). Brasília/DF: Ministério da Justiça
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2012.

- Mediação no Judiciário — Teoria na Prática e Prática na Teoria, Organização Claudia FrankelGros-
man e Helena GurfinkelMandelbaum, Primavera Editorial, 2011.

- Dinâmica da Mediação. SIX, Jean-François.Tradução de Águida Arruda Barbosa, Eliana Riberti Na-
zareth e Giselle Groeninga. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

- Mediação — Teoria e Prática e Guia para Utilizadores e Profissionais. VEZZULLA, Juan Carlos. Edi-
ção Conjunta. Lisboa: Agora Publicações Ltda., 2001.

- Mediação: um projeto inovador. WATANABE, Kazuo. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2002. p.
70 (Série Cadernos do CEJ. v. 22).

- Cultura da sentença e cultura da pacificação. WATANABE, Kazuo. In: MORAES, Mauricio Zanoide; 
YARSHELL, Flávio Luiz (Coords.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São 
Paulo: EDJ Ed., p. 684-690

Macapá, 18 de junho de 2019.

Des.CARLOS TORK 



Diretor Geral da EJAP

Paulo Fernando Batista Guerra                                        Camila Evelin da Silva Vieira

  Secretário Executivo                                           Coordenação e Planejamento do Curso
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