
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA Formação de Conciliadores e Mediadores - MÓDULO 05 

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Konrad Saraiva Mota – Doutor em Direito do Trabalho (PUC/MG),
Mestre  em  Direito  Constitucional  (UNIFOR/CE),  Especialista  em
Direito e Processo Administrativos (UNIFOR/CE), Juiz do Trabalho
junto ao TRT 7ª Região. 

André  Braga  Barreto  –  Graduado  em  Direito  (UFC/CE),  Juiz  do
Trabalho Substituto junto ao TRT 7ª Região, Coordenador do Centro
Judiciário  de  Métodos  Consensuais  de  Solução  de  Disputas  no  1º
Grau (CEJUSC/JT).

DATA DE REALIZAÇÃO 15 de maio de 2018

HORÁRIO 8h às 17h

CARGA-HORÁRIA 8 horas/aula

PÚBLICO-ALVO Magistrados e servidores

FORMATO Aula teórica

MODALIDADE Presencial

Nº VAGAS 50

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de aula da EJUD7

OBJETIVOS 

Promover a capacitação teórica e prática do aluno em aspetos
relacionados a conciliação e a mediação, familiarizando-o com
as rotinas de trabalho, bem assim com conhecimentos aplicados
capazes  de  permitir  que  o  aluno  desenvolva  um dinâmica  de
conciliação/mediação  eficaz,  atuado  como  facilitador  no
processo  de composição  e sendo apto a elaborar  termo,  fixar
cláusula penal e atender os respectivos requisitos formais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Prática da Mediação e Conciliação: 
• Sistemas cognitivos e como os julgamentos acontecem. 
• Vieses: âncoras, disponibilidade e questões estatísticas.
• Confiança excessiva. 
• Ilusão e intuição. 
• Erros e escolhas.
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• Empatia: conceito e sistema empático. 
• Medidas que movem as partes e advogados da posição inicial.
• Análise dos vários estilos de mediador e conciliador
• Observando o progresso no papel de mediador e conciliador
• Conciliação e os riscos da controvérsia
• Conciliação e abertura de precedentes
• Conciliação e duração do processo: o ônus da demora
• A conciliação e o estado de necessidade do trabalhador
• Limites subjetivos da conciliação: a quem alcança o acordo?
• Limites objetivos da conciliação: o que alcança o acordo?
• Limites temporais da conciliação: até quando vale o acordo
• Quando conciliar? 
• Momentos da conciliação
• Ausência de proposta de acordo
• Proposta irrisória de acordo pelo empregador
• Proposta vultosa de acordo pelo empregado
• Sugestão de acordo pelo conciliador 
• Acordo e a facultatividade de homologação judicial
• Principais argumentos utilizados pelo empregado
• Principais argumentos utilizados pelo empregador
• Principais argumentos utilizados pelo conciliador
• Incentivo ao ânimo conciliatório
• Exposição de riscos a partir das controvérsias 
• Incursão no mérito da demanda 
• O prejulgamento pode ser considerado técnica conciliatória?
• Pode o conciliador conversar reservadamente com a parte para

convencê-la do acordo?
• Confidencialidade dos debates conciliatórios.
• Debates conciliatórios e confissão
• Termo de acordo
• Cláusula penal
• Acordo em processos coletivos

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S) /
DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento, o aluno será capaz de compreender o sistema de
escolhas, os vieses de pensamento e o pensamento oneroso. Estimular
o  exercício  da  empatia  e  os  passos  para  desenvolver  o  sistema
empático. Compreender os limites e extensões do acordo, os tipos de
quitação,  os  principais  argumentos  conciliatórios,  técnicas  de
conciliação. Entender o termo de acordo e as cláusulas penais, bem
como as principais polêmicas em torno da conciliação nos processos
coletivos.

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A
SEREM UTILIZADOS E PRAZO

Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.
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PARA ENTREGA

CERTIFICAÇÃO

Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de
seus  fins,  regulamentado  pelos  termos  do  art.  2º,  §§  1º  e  2º,  da
Resolução  ENAMAT  nº  08/2011  –  inseridos  pela  Resolução
ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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