EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com o NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, comunica que estarão abertas as inscrições para a palestra
“ADVOCACIA COLABORATIVA E NEGOCIAÇÃO E MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS”, aprovada pelo
seu Conselho Técnico em reunião de 7 de fevereiro de 2018, sob a coordenação do Desembargador José Carlos
Ferreira Alves, Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que será
realizada no Auditório do 3º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São
Paulo/SP, no dia 24 de abril de 2018.
OBJETIVO: Conceito e elementos da Advocacia Colaborativa e negociação, ampliando informações aos Conciliadores
e Mediadores atuantes no âmbito judicial.
PÚBLICOS-ALVO: Desembargadores, Juízes Coordenadores de CEJUSCs, Mediadores e Conciliadores nomeados
em CEJUSCs e funcionários.
VAGAS OFERECIDAS:
Capital: 100 (cem) vagas para a modalidade presencial.
Interior: 600 (seiscentas) vagas para a modalidade a distância, sendo 100 (cem) para o para o público interno e 500
(quinhentas) para o externo (acesso em tempo real – online ou em até 48 horas do início da transmissão).
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 26 de março a 17 de abril de 2018.
Para se inscrever, os interessados deverão:
Público interno - acessar a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, através da intranet em SAIBA SOBRE, ou pelo
site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL - ESCOLAS.
Público externo – acessar o endereço https://goo.gl/forms/1gi1zN4lrdPhIH2C3
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do candidato importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste
Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.
3. Os alunos inscritos na modalidade a distância desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para
aqueles que acessarem o curso através de smartphones.
4. Para o acesso à palestra oferecida na modalidade de ensino a distância (EAD), fica permitido o uso de
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.
5. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso à palestra, que serão enviados
para o e-mail institucional (público interno) e e-mail informado no ato da inscrição (público externo).
6. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que
providenciará os ajustes necessários no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 - entrada tarde - e 587 saída antecipada.
7. Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas.
8. Eventual ausência do servidor deverá ser justificada, em até dois dias úteis subsequentes ao dia da aula, por
intermédio dos contatos abaixo indicados.
9. A falta injustificada acarretará o cancelamento automático das inscrições já realizadas para os próximos eventos.
10. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 24/04/2018 (terça-feira)
Horário: 10h às 12h
Tema: Advocacia Colaborativa e negociação e Métodos de Solução de Conflitos
Conteúdo Programático: Origem da Advocacia Colaborativa. Conceito e Elementos Indispensáveis e Importantes.
Contrato de Participação Colaborativa. Cláusula de Retirada, Troca de Informações e Confidencialidade.

Interdisciplinaridade. Dinâmicas relacionais. Estratégias negociais & processuais. Rumos e Desafios da Advocacia
Colaborativa.
PALESTRANTE: Marcello Rodante - é mediador de conflitos empresariais e familiares, advogado e sócio de Machado
Rodante Advocacia. Docente em cursos de negociação e mediação. É mediador Certificado pelo ICFML - Instituto de
Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, Mediador da lista da CAMARB - Câmara de Arbitragem
Empresarial Brasil, co-Fundador do IBPC - Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, Responsável pela América do
Sul do GCLC - Global Colaborative Law Council. Possui formação em Mediação Transformativa básica e avançada
com o professor Joseph Folger Mediação Empresarial pelo International Institute for Conflict Prevention & Resolution
(CPR), Mediação e Negociação pela Columbia Law University. Formação em Comunicação Não-Defensiva, em
Toronto, com Sharon Ellison. Pós-Graduação (lato sensu) em Estudos de Paz e Transformação de Conflitos pela Unibr
em parceria com a Cátedra de Paz da UNESCO - Austria. Formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU). Pós-Graduado (lato senso) em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitária.
Especialista em Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas (GVLaw). Extensão em Arbitragem Comercial Internacional
pela Washington College of Law American University. Membro da International Academy of Collaborative Professionals
(IACP). Membro do Grupo de Estudos em Mediação Empresarial Privada do Cbar (GEMEP-Cbar). Membro do Comitê
Brasileiro de Arbitragem (Cbar).
METODOLOGIA: Aula expositiva.
LOCAL: Auditório do 4º andar da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado à rua da Consolação, 1483 – São
Paulo/SP.
Clique aqui para efetuar sua inscrição

