
REGULAMENTO SISTEMATIZADO E COMPARADO DAS AÇÕES 
DE CAPACITAÇÃO E DO BANCO DE DADOS DA POLÍTICA DE 
TRATAMENTO ADEQUADO DE CONFLITOS 
 
 

I) Regras Gerais - Introdução 

 

Em consonância com objetivos almejados pela Resolução CNJ Nº 125 de 2010, em 

especial, a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos com vistas a garantir uma boa execução dessa 

política pública, este Conselho editou a supracitada norma, a qual pretende regulamentar todas 

as capacitações desenvolvidas nessa temática - Cursos de Formação de Instrutores em Mediação 

e Conciliação Judiciais, de Cursos de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais ou de 

Formação de Conciliadores Judiciais, de Cursos de Formação de Instrutores de Expositores das 

Oficinas de Divórcio e Parentalidade e de Cursos de Formação de Expositores das Oficinas de 

Divórcio e Parentalidade – e instituir o Sistema de Controle de Ações de Capacitação em 

Mediação e Conciliação do CNJ – ConciliaJud. 

Esse novo programa pretende ser uma ferramenta para agregar todas as informações 

das capacitações realizadas - incluindo os nomes dos docentes, discentes, data, local, 

frequência, avaliações de desempenho – bem como dos itinerários formativos dos mediadores, 

conciliadores, instrutores, formadores e expositores. Assim, todos os sistemas antes existentes, 

como o Cadastro Nacional de Instrutores da Justiça Consensual Brasileira – CIJUC, o Cadastro 

Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores – CCMJ e o Cadastro Nacional de Expositores 

de Oficinas de Divórcio e Parentalidade – CEODP, serão absorvidos pelo ConciliaJud; em outras 

palavras, os dados desse cadastro serão migrados por esse novo sistema. 

Com esse novo marco regulatório, importante ressaltar que os tribunais possuirão mais 

autonomia para organizar e coordenar as capacitações nas suas regiões, visto que estarão, por 

exemplo, habilitados a oferecer, sem a participação do CNJ, cursos de formação de instrutores 

em mediação e conciliação. Nesse sentido, esses órgãos do Poder Judiciário possuirão um perfil 

mais amplo no sistema, em função de suas atribuições, como alimentar o sistema com as 

informações dos cursos ministrados e dos seus respectivos alunos, verificar o preenchimentos 

dos requisitos necessários a realização dos cursos pelos candidatos para fins de deferimento da 

inscrição, bem como, por meio de seu NUPEMEC, aprovar os relatórios confeccionados pelo 

instrutor em formação, avaliar pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão do parte 

prática do curso de formação de instrutores, atestar a conclusão da etapa prática do curso de 



formação de instrutores para fins de emissão do certificado, entre outras funções arroladas no 

supracitado regulamento. 

 

II) Curso de Formação de Instrutores em Mediação e Conciliação 

Judiciais 

 

No entanto, a experiência mínima em tratamento adequado de conflitos, como 

mediador ou conciliador, passou de 2 (dois) para 4 (quatro) anos da data que foi obtida 

a certificação.  

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 5 o Para participar do Curso de 
Formação de Instrutores em Mediação e 
Conciliação Judiciais, é necessário o 
preenchimento dos seguintes requisitos: 
IV – apresentar certificado de conclusão 
de Curso de Formação de Mediadores 
Judiciais ou de Curso de Formação de 
Mediadores e Conciliadores Judiciais; 
V – comprovar experiência em 
tratamento adequado de conflitos, como 
mediador ou conciliador, pelo prazo 
mínimo de 4 (quatro) anos, contados da 
data da certificação a que se refere o 
inciso IV; e 
 

Art. 3º Para participar do curso de 
formação de instrutor é necessário o 
preenchimento dos seguintes requisitos:  
IV – apresentar certificado de curso de 
capacitação de mediador judicial (para 
formação de instrutor em mediação 
judicial) ou de conciliador (para formação 
de instrutor em conciliação), expedido 
há, pelo menos, 02 (dois) anos; 
V – comprovar experiência em 
tratamento adequado de conflitos 
(mediação, no caso de instrutor em 
mediação judicial) por, no mínimo, 02 
(dois) anos, contados da data da 
certificação, mediante a apresentação 
de documentos relativos à atuação; 
 
 

 

 

Alteração na proporção de aluno por instrutor na etapa teórica dos cursos (de 8 

alunos p/ 16 alunos por instrutor). 

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 8 o O Curso de Formação de Instrutores 
em Mediação e Conciliação Judiciais é 
composto das seguintes etapas: 
§ 2 o A etapa teórica deve ser ministrada em 
codocência, observado o limite de 16 

Art. 7º O curso de formação de instrutores é 
composto de 2 (duas) etapas: uma teórica, 
correspondente a 40 horas-aula, e outra 
prática, a ser desenvolvida na forma dos 
artigos 10 e 11 deste regulamento.  



(dezesseis) cursistas por formador e de 32 
(trinta e dois) alunos por turma. 

 

Parágrafo único. O curso de formação de 
instrutores em mediação judicial e/ou 
conciliação será ministrado em codocência, 
deverá limitar-se ao número de 08 (oito) 
cursistas por formador de instrutor e 
totalizar, no máximo, 32 (trinta e dois) alunos 
por turma.  
 

 

Nesse novo regulamento, o instrutor em formação poderá obter aprovação na etapa 

teórica ainda que não tenha frequentado integralmente às aulas, desde que por motivo 

justificado e limitada a ausência a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 9 o A aprovação na etapa teórica fica 
condicionada a:  
I – comprovação de 100% (cem por cento) de 
frequência nas aulas, exceto ausência por 
motivo justificado desde que limitada a 20% 
(vinte por cento) da carga horária total do 
curso, situação que implicará a conclusão de 
atividade estabelecida pelo formador do 
curso; e 
II – avaliação técnica de docência, em 
conformidade com os critérios estabelecidos 
no art. 10 deste regulamento. 

Art. 8º Os participantes do curso deverão ter 
frequência de 100% (cem por cento) e ser 
aprovados em avaliação técnica de docência.  

 

 

Na etapa teórica, a avaliação técnica de docência, agora, será realizada pelos próprios 

formadores. 

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 10. A avaliação técnica de docência será 
realizada, pelos próprios formadores, 
durante a execução da etapa teórica do 
curso.  
§ 1 o A avaliação consistirá na análise de aula 
simulada ministrada pelo cursista, na qual 
serão observados os seguintes fatores:  
I – conhecimento teórico sobre o tema da 
aula;  
II – capacidade de comunicação, organização 
e uso de recursos didático- pedagógicos que 
possibilitem a interação com os alunos, tais 
como estratégias de metodologias ativas; 

Art. 9º A avaliação técnica será realizada por 
comissão composta de 03 (três) formadores, 
preferencialmente de outros Tribunais, 
indicados pelo Comitê Gestor da 
Conciliação.  
§ 1º A avaliação poderá ser presencial ou à 
distância, por meio de videoconferência, 
Skype ou outra ferramenta tecnológica 
disponível, e consistirá na análise de aula 
ministrada pelo instrutor em formação, na 
qual serão avaliados os seguintes aspectos:  
I – conhecimento técnico acerca do tema da 
aula;  



 III – postura condizente com os princípios e 
objetivos que norteiam a Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado de 
Conflitos de Interesse, nos termos do Código 
de Ética de Conciliadores e Mediadores 
Judiciais contido no Anexo III da Resolução 
CNJ n. 125/2010.  
§ 2 o Serão habilitados ao cumprimento da 
etapa prática os cursistas que obtiverem 
encaminhamento favorável dos formadores 
responsáveis pela avaliação técnica. 

II – capacidade de comunicação, organização 
e uso de recursos didáticos;  
III – postura condizente com os princípios e os 
objetivos que norteiam a Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado de 
Conflitos de Interesse (Anexo III, Código de 
Ética de Conciliadores e Mediadores 
judiciais). 
 § 2º Serão habilitados ao cumprimento da 
etapa prática somente os cursistas que 
obtiverem parecer favorável da comissão que 
efetuar a avaliação técnica. 
 § 3º Concluída a etapa teórica, o Comitê 
Gestor da Conciliação incluirá o nome do 
participante no Cadastro Nacional de 
Instrutores da Justiça Consensual Brasileira 
(CIJUC) e o qualificará como “instrutor em 
formação”.  
§ 4º Efetuado o cadastro, o participante 
receberá comunicação eletrônica contendo 
login e senha para acesso ao CIJUC e à 
declaração de término da etapa teórica. 
 
 

 

 

O prazo para conclusão da etapa prática passou de 1(um) para 2 (dois) anos, sendo que 
cabe, agora, ao Coordenador do Nupemec vinculado ao tribunal promotor do Curso de 
Formação de Instrutores em Mediação e Conciliação Judiciais apreciar os pedidos de 
prorrogação de prazo; e, não mais, a Comitê Gestor da Conciliação. 

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 12 - § 6o O prazo previsto no caput 
deste artigo poderá ser prorrogado por mais 
um ano, mediante justificativa a ser 
apresentada pelo instrutor em formação ao 
coordenador do Nupemec vinculado ao 
tribunal promotor do Curso de Formação de 
Instrutores em Mediação e Conciliação 
Judiciais, que ficará responsável por apreciar 
e decidir a solicitação de prorrogação. 

Art. 10 § 6º O prazo previsto no caput deste 
artigo poderá ser prorrogado por mais 01 
(um) ano, mediante justificativa a ser 
apresentada pelo Coordenador do 
NUPEMEC. 

 
Vige agora a exigência de atuação como instrutor em formação, sem remuneração, em 

apenas 1 (um) Curso de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais realizado 

exclusivamente pelo CNJ ou por órgãos de tribunal dentro desse prazo, em detrimento da 

exigência da norma anterior de o instrutor ministrar 3 (três) para certificação como instrutor. 

Existe agora a possibilidade de o instrutor em formação obter certificado antes dos 2 anos 

estipulados para conclusão da etapa prática, mediante a entrega do relatório de 

acompanhamento de ao menos um aluno que tenha completado o estágio supervisionado, 



permanecendo responsável pela supervisão e entrega do relatório de acompanhamento do 

estágio dos demais cursistas. 

 

Novo regulamento Regulamento anterior 

Art. 12. A etapa prática deve ser concluída no 
prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da 
data da certificação da conclusão da etapa 
teórica, mediante atuação como instrutor em 
formação, sem percepção de remuneração 
pelo exercício de atividade docente, em 1 
(um) Curso de Formação de Mediadores e 
Conciliadores Judiciais realizado 
exclusivamente pelo CNJ ou por órgãos de 
tribunal. 
 
§ 5º O instrutor em formação será certificado 
antes do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, mediante a entrega do relatório de 
acompanhamento de ao menos um aluno 
que tenha completado o estágio 
supervisionado, permanecendo responsável 
pela supervisão e entrega do relatório de 
acompanhamento do estágio dos demais 
cursistas. 

Art. 10. Para concluir a formação, mediante o 
cumprimento da etapa prática, o cursista 
deverá ministrar, no prazo de 01 (um) ano, 
contado da data de expedição da declaração 
de cumprimento da etapa teórica, 03 (três) 
cursos de capacitação de mediadores 
judiciais e/ou de conciliadores, não 
remunerados, organizados por Tribunais na 
forma da Resolução CNJ n. 125/2010.  
 

 

O prazo de validade dos certificados de instrutores aumentou de 1 ano para 2 anos, 

sendo que findo esse o instrutor, neste novo regulamento, terá outra opção para revalidar o seu 

certificado, além de ministrar um curso de formação de mediadores e conciliadores, ao concluir 

pelo menos uma ação de capacitação de aprofundamento docente. 

 

Novo Regulamento Regulamento Anterior 

Art. 51. O Cadastro Nacional de Instrutores 
da Justiça Consensual Brasileira (CIJUC) será 
formado por instrutores certificados nos 
Cursos de Formação de Instrutores em 
Mediação e Conciliação Judiciais ou nos 
Cursos de Formação de Instrutores de 
Expositores das Oficinas de Divórcio e 
Parentalidade, na forma estabelecida nos 
artigos 11, 13, 29 e 31 deste regulamento. 
§ 1o Após o período de 02 (dois) anos da 
data de expedição do certificado de 
conclusão do Curso de Formação de 
Instrutores em Mediação e Conciliação 
Judiciais ou do Curso de Formação de 
Instrutores de Expositores das Oficinas de 

Art. 12 A certificação do participante do curso 
de que trata este regulamento será expedida 
pelo Comitê Gestor da Conciliação após 
avaliação dos documentos por ele inseridos 
no CIJUC. § 1º O certificado terá validade de 
01 (um) ano, contado da data de sua emissão. 
§ 2º A revalidação deverá ser feita em 
periodicidade anual. § 3º Para revalidar o 
certificado, o instrutor deverá ministrar, 
durante o período de validade, pelo menos 
01 (um) curso de capacitação de mediadores 
judiciais (no caso do instrutor de mediação 
judicial) ou de conciliadores (no caso do 
instrutor de conciliação), de forma gratuita, 
nas mesmas condições referidas nos artigos 
10 e 11. 



Divórcio e Parentalidade, a permanência da 
inscrição do instrutor no CIJUC fica 
condicionada a: 
I – atuação, sem percepção de remuneração 
pelo exercício de atividade docente, 
conforme o caso, em pelo menos 01 (um) 
curso de formação de mediadores e/ou 
conciliadores judiciais ou curso de formação 
de expositores das oficinas de divórcio e 
parentalidade, por ano, na forma prevista 
nos artigos 12 e 30 deste regulamento; ou 
II – certificação em pelo menos 01 (uma) 
ação de capacitação de aprofundamento 
docente, por ano, oferecida pelo tribunal 
ou pela escola judicial em que atua. 

 

A análise da documentação comprobatória da realização dos cursos de formação de 

mediadores e conciliadores para fins de obtenção do certificado de instrutor e de sua 

revalidação, antes inserida no sistema antes no CIJUC e analisada pelo Comitê Gestor, será, 

agora, incluída no ConciliaJud e sua análise ficará a cargo dos tribunais. 

 

Novo Regulamento Regulamento Anterior 

Art. 3o Os tribunais e as instituições 
responsáveis pela realização dos cursos a 
que se refere o art. 1o devem avaliar o 
preenchimento dos requisitos estabelecidos 
neste regulamento pelos alunos 
interessados em participar das ações de 
capacitação, atestando a aptidão destes 
para, conforme o caso, atuarem como 
instrutor, mediador judicial, conciliador 
judicial ou expositor, como etapa obrigatória 
para o deferimento das inscrições. 
§ 1o Os documentos apresentados pelos 
interessados ficarão sob a guarda do órgão 
de tribunal ou da instituição de formação 
promotora do curso, como condição 
necessária para o deferimento da inscrição e 
do cadastro no ConciliaJud. 
Art. 51, § 2o Caberá ao tribunal no qual atua 
o instrutor o cadastro no CIJUC das 
informações relativas ao cumprimento da 
condição estabelecida nos incisos I ou II do 
§ 1o deste artigo. 

Art. 12. A certificação do participante do 
curso de que trata este regulamento será 
expedida pelo Comitê Gestor da Conciliação 
após avaliação dos documentos por ele 
inseridos no CIJUC. 

 

 

 



III) Curso de Formação de Mediadores e Conciliadores 

 Agora há regulamento deste Conselho acerca do Curso de Formação de Mediadores e 

Conciliadores, posto que antes somente a Resolução 125 do CNJ dispunha acerca dessas 

capacitações. 

 Uma grande solicitação dos tribunais e outras instituições formadoras atendida consiste 

na introdução do método de ensino à distância para formação de mediadores e conciliadores. 

 

 Destaca-se que agora a inscrição no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 
Conciliadores será automática, a qual acontecerá após o órgão de tribunal ou a instituição de 
formação reconhecida atestará a conclusão com êxito do módulo prático no ConciliaJud. Assim, 
não será mais necessário o próprio medidador ou conciliador solicitar o seu cadastro. 

 
Novo Regulamento 

Art. 20. O órgão de tribunal ou a instituição de formação reconhecida atestará a conclusão 
com êxito do módulo prático no ConciliaJud, mantendo a guarda dos relatórios dos 
trabalhos realizados nas sessões do estágio supervisionado. 
§ 1o Atestada a conclusão do módulo prático, o cursista será qualificado como “mediador 
e/ou conciliador judicial”, terá acesso à certificação de conclusão do Curso de Formação de 
Mediadores e Conciliadores Judiciais, por meio do ConciliaJud, e constará do Cadastro 
Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores do ConciliaJud, observada a condição de 
permanência estabelecida no § 1o do art. 52 deste regulamento. 
§ 2o O certificado de conclusão de conclusão do Curso de Formação de Mediadores e 
Conciliadores Judiciais é imprescindível para atuação perante o Poder Judiciário. 

 
 Deve-se ressaltar também a criação de exigência para permanência no referido cadastro 

estabelecida no § 1o do art. 52 deste regulamento. 
 

Novo Regulamento 

§ 1o Após o período de 04 (quatro) anos da data de expedição do certificado de conclusão 
no curso de formação de mediadores e conciliadores judiciais, a permanência da inscrição 
do mediador e do conciliador no CCMJ fica condicionada à atuação durante esse período, 
sem percepção de remuneração, em sessões de mediação e/ou conciliação de 10 (dez) 
processos distintos tramitados no âmbito dos tribunais. 

 

 

Novo Regulamento 

Art. 18. 4o Os órgãos de tribunal reconhecidos pela Enfam poderão oferecer a etapa teórica 
dos cursos destinados à formação de mediadores judiciais na modalidade de ensino a 
distância, desde que utilizado o curso compartilhado pelo CNJ e assegurada a mediação de 
tutoria por instrutores em formação ou por instrutores cadastrados no Cadastro Nacional de 
Instrutores da Justiça Consensual Brasileira (CIJUC) do ConciliaJud e que tenham certificação 
para atuar na educação a distância, respeitado o limite de 50 (cinquenta) alunos por tutor. 
§ 5o Os cursos destinados à formação exclusiva de conciliadores judiciais poderão ser 
realizados na modalidade a distância, com utilização de material produzido pela própria 
instituição promotora do curso, desde que assegurada a mediação de tutoria por instrutores 
em formação ou por instrutores cadastrados no Cadastro Nacional de Instrutores da Justiça 
Consensual Brasileira (CIJUC) do ConciliaJud e que tenham certificação para atuar na 
educação a distância. 



IV) Dos Cursos de Formação de Instrutores de Expositores das Oficinas de 
Divórcio e Parentalidade 
 

Esse curso corresponde a uma inovação deste novo regulamento, sendo que sua 

estrutura é semelhante à do Curso de Formação de Instrutores em Mediação e Conciliação. 

Novo Regulamento 

Art. 25. Os Cursos de Formação de Instrutores de Expositores das Oficinas de Divórcio e 
Parentalidade serão ministrados por formadores com cadastro vigente no Cadastro Nacional 
de Formadores de Instrutores do ConciliaJud. 
Art. 26. O Curso de Formação de Instrutores de Expositores das Oficinas de Divórcio e 
parentalidade é composto pelas seguintes etapas: 
I – etapa teórica, de 16 (dezesseis) horas-aula; 
II – etapa prática, que consiste em ministrar aulas em curso de formação de expositor, na 
forma do art. 30 deste regulamento. 
§ 1o A etapa teórica deve contemplar, entre outras, atividades que possibilitem aos 
cursistas aplicar os conhecimentos técnicos e didático-pedagógicos desenvolvidos durante o 
curso e que serão objeto da análise a que refere o art. 28 deste regulamento. 
§ 2o A etapa teórica deve ser ministrada em codocência, observado o limite de 12 (doze) 
cursistas por formador e de 24 (vinte e quatro) alunos por turma. 
Art. 27. A aprovação na etapa teórica fica condicionada a: 
I – comprovação de 100% (cem por cento) de frequência nas aulas; e 
II – avaliação técnica de docência, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 
28 deste regulamento. 
(...) 
Art. 30. A etapa prática deve ser concluída no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da 
data da certificação da conclusão da etapa teórica, mediante atuação como instrutor de 
expositor em formação, sem percepção de remuneração pelo exercício de atividade 
docente, em 2 (dois) Cursos de Formação de Expositores das Oficinas de Divórcio e 
Parentalidade realizados por tribunal. 
(...) 
§ 2o Na codocência deve ser observado o limite de 10 (dez) cursistas por instrutor e 
instrutor em formação e de 60 (sessenta) alunos por turma. 

 

V) Dos Cursos de Formação de Expositores das Oficinas de Divórcio e 
Parentalidade 
 
 Neste curso, destaca-se que alteração nas regras correspondem a transferência de 

prerrogativas do CNJ para o tribunal que realizará a capacitação na inclusão dos expositores em 

formação no sistema e a avaliação das oficinas ministradas por esses na parte prática. 

Novo Regulamento Antigo Regulamento 

Art. 37 § 1o Após o término da etapa teórica, 
o órgão promotor do curso deverá informar a 
conclusão com êxito desta etapa pelo cursista 
no ConciliaJud, que receberá a qualificação 
de “expositor em formação”. 
(...) 

Art. 9º Após o término da etapa teórica, o 
formador deverá encaminhar ao Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 
do Poder Judiciário (CEAJUD) do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que atuará sob 
supervisão do Comitê Gestor da Conciliação, 
a lista de presença e a relação dos aprovados 



Art. 38. A etapa prática deve ser concluída no 
prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da 
data da certificação da conclusão da etapa 
teórica, mediante 15 atuação como expositor 
em formação, sem percepção de 
remuneração pelo exercício de atividade 
docente, em 05 (cinco) Oficinas de Divórcio e 
Parentalidade realizadas exclusivamente por 
tribunal. 
§ 1o O prazo previsto no caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
mediante justificativa a ser apresentada pelo 
expositor em formação ao coordenador do 
Nupemec vinculado ao tribunal promotor do 
Curso de Formação de Expositores das 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade, que 
ficará responsável por apreciar e decidir a 
solicitação de prorrogação. 
Art. 39. Concluída a etapa prática, o tribunal 
atestará a conclusão com êxito desta etapa 
pelo cursista no ConciliaJud, assim como 
deverá manter a guarda dos seguintes 
documentos, preferencialmente em meio 
eletrônico, elaborados conforme modelo 
constante do Anexo deste regulamento: 
I – documentos comprobatórios de 
atendimento dos requisitos exigidos para 
deferimento da inscrição do cursista; 
II – listas de frequência dos participantes das 
oficinas (pais, mães e filhos, conforme o 
caso); 
III – avaliações preenchidas pelos 
participantes das oficinas; e 
IV – declaração preenchida pelo Cejusc ou 
Nupemec da localidade de realização da 
Oficina atestando o desempenho do 
expositor. 
§ 1o Para cumprimento deste artigo, poderão 
ser consideradas somente as oficinas que 
tenham sido efetivamente avaliadas pelos 
participantes, mediante o preenchimento do 
respectivo formulário de avaliação. 
§ 2o Atestada a conclusão da etapa prática, o 
cursista será qualificado como “expositor”, 
terá acesso à certificação de conclusão do 
Curso de Formação de Expositores das 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade, por 
meio do ConciliaJud, e constará do Cadastro 
Nacional de Expositores das Oficinas de 
Divórcio e Parentalidade do ConciliaJud, 
observada a regra de permanência 

para inclusão dos nomes dos cursistas no 
Cadastro Nacional de Expositores das 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade (CEODP). 
(...) 
§ 3º Concluída a etapa teórica, o Comitê 
Gestor da Conciliação, por meio do do 
CEAJUD, incluirá o nome do participante no 
CEODP e o qualificará como “expositor em 
formação”. 
Art. 10. Para concluir a formação, mediante o 
cumprimento da etapa prática, o cursista 
deverá ministrar, no prazo de 01 (um) ano, 
contado da data de expedição da declaração 
de cumprimento da etapa teórica, 5 (cinco) 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade, não 
remuneradas, observadas as diretrizes 
estabelecidas neste regulamento. Parágrafo 
único. O prazo previsto no caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por mais 1 (um) ano, 
mediante justificativa a ser apresentada pelo 
Coordenador do NUPEMEC. 
Art. 11. A comprovação da realização de cada 
uma das 5 (cinco) Oficinas de que trata o 
artigo 10 deverá ser feita mediante a inclusão 
dos seguintes documentos no CEODP, pelo 
próprio expositor em formação, elaborados 
conforme modelo constante do Anexo II 
deste regulamento: I ‐ listas de presença 
assinadas pelos participantes das oficinas 
(pais, mães e filhos, conforme o caso); 
II ‐ avaliações preenchidas pelos 
participantes das oficinas; III – declaração 
preenchida pelo CEJUSC da localidade de 
realização da Oficina atestando o 
desempenho do expositor. 
(...) 
Art. 12. A certificação do participante do 
Curso de Formação de Expositores de 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade será 
expedida pelo Comitê Gestor da Conciliação 
após avaliação dos documentos inseridos no 
CEODP pelo próprio participante. § 1º A 
avaliação de que trata o caput será realizada 
pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
de Servidores do Poder Judiciário (CEAJUD) 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). § 2º O 
certificado terá validade de 1 (um) ano, 
contado da data de sua emissão. 



estabelecida no § 1o do art. 53 deste 
regulamento. 
 
(...) 
 
Art. 53. O Cadastro Nacional de Expositores 
das Oficinas de Divórcio e Parentalidade 
(CEODP) é formado pelos expositores 
certificados nos Cursos de Formação de 
Expositores das Oficinas de Divórcio e 
parentalidade, nos termos previstos nos 
artigos 37 e 39 deste regulamento. 
§ 1o Após o período de 02 (dois) anos da data 
de expedição do certificado de conclusão do 
Curso de Formação de Expositores das 
Oficinas de Divórcio e Parentalidade, a 
permanência da inscrição do instrutor no 
CEODP fica condicionada à atuação, sem 
percepção de remuneração pelo exercício de 
atividade docente, em pelo menos 01 (uma) 
Oficina de Divórcio e Parentalidade 
promovida por tribunal, por ano, na forma 
estabelecida no art. 38 deste regulamento. 

 

Destaca-se que o prazo de validade da certificação em questão aumento de 1 ano para 2 anos, 

conforme regra do Art. 53, § 1º do novo regulamento. 

 

VI) Cadastro Nacional de Formadores de Instrutores (CNFI) 

 

Esse cadastro foi criado por este novo regulamento para reunir os formadores 

habilitados pelo CNJ para ministrarem os cursos de formação de instrutores; todavia, ressalta-

se que antes esses profissionais eram cadastrados em aba própria do CIJUC, sendo 

regulamentado de forma apartada. 

Houve apenas duas mudanças substâncias no regramento desse banco: 

1) Subtração da avaliação de manutenção dos formadores com periodicidade de 3 anos: 

 

Antigo Regulamento 

Art. 8º O Formador cadastrado no CIJUC será submetido a um programa gradual de 
aprofundamento docente, mediante a participação em cursos periódicos ofertados pelo CNJ 
ou pela ENFAM. 
§ 1º Fica estabelecida a periodicidade de 3 (três) anos para a avaliação da manutenção ou não 
do Formador no CIJUC. 
§ 2º A permanência do Formador no CIJUC fica condicionada à participação dele no programa 
de que trata o caput deste artigo e à apresentação da respectiva certificação, no caso de 
participação em curso ofertado pela ENFAM, que pode ser encaminhada em formato digital 
para o endereço eletrônico conciliar@cnj.jus.br. 



 

2) Alteração do modo de inserção dos formadores, os quais poderão solicitar, diretamente, 

a sua inclusão no ConciliaJud, sem a necessidade de serem indicados nem pelo 

NUPEMEC, nem pelo Comitê Gestor. 

 

Novo Regulamento Antigo Regulamento 

Art. 50 Fica instituído o Cadastro Nacional 
de Formadores de Instrutores (CNFI), 
formado por profissionais habilitados a 
atuar nos Cursos de Formação de 20 
Instrutores em Mediação e Conciliação 
Judiciais e/ou nos Cursos de Formação de 
Instrutores de Expositores das Oficinas 
de Divórcio e Parentalidade. 
 
§ 2o O formador que preencher os 
requisitos estabelecidos no § 1o deste 
artigo ou os órgãos do tribunal ao qual 
estiver vinculado poderão requerer, por 
meio do ConciliaJud, a sua inclusão no 
CNFI, mediante o preenchimento dos 
dados cadastrais e upload dos 
respectivos documentos 
comprobatórios. 
 
§ 3o Caberá ao Comitê Gestor da 
Conciliação verificar o cumprimento dos 
requisitos e aprovar a inclusão do 
formador no CNFI. 
§ 4o O formador cadastrado será 
submetido a um programa gradual de 
aprofundamento docente, mediante a 
participação em cursos periódicos 
ofertados pelo CNJ, pela Enfam ou pela 
escola judicial do tribunal ao qual estiver 
vinculado. 
§ 5o O Comitê Gestor da Conciliação 
poderá determinar a exclusão dos 
formadores que não atenderem às 
disposições deste regulamento. 

Art. 4º A aprovação dos indicados será 
feita pelo Comitê Gestor da Conciliação, 
após análise da documentação 
apresentada. 
Art. 5º O Formador aprovado terá seu 
nome incluído no CIJUC, no qual 
constarão também as informações 
básicas necessárias para consulta (dados 
pessoais, endereço de e-mail, telefone 
para contato, mini currículo, 
especialidade, segmento da Justiça). 
(...) 
Art. 9º O Comitê Gestor da Conciliação 
poderá determinar a exclusão do CIJUC 
dos Formadores que não atenderem às 
disposições deste regulamento. 
§ 1º O NUPEMEC poderá submeter à 
apreciação do Comitê Gestor da 
Conciliação a indicação de outro 
Formador, em substituição ao que fora 
excluído do CIJUC. 
§ 2º A indicação de outro Formador 
poderá ser feita também pelo Comitê 
Gestor da Conciliação. 

 

VII) Regras de Transição 

 

Destaca-se que os dados do CIJUC, do CCMJ e do CEODP serão migrados para o 

ConciliaJud; sendo que, os prazos aplicados a esses mediadores e conciliadores terão como seu 

marco inicial a entrada em vigor desse regulamento, o qual acontecerá 45 dias após o dia 14 de 

abril de 2020, data da sua publicação. 



Ressalta-se, também, que as validações pendentes nos cadastros acima ficarão a cargo 

dos tribunais, os quais terão o prazo de 6 meses para fazê-las. Nesse caso, os prazos descritos 

na norma se iniciarão a sua contagem a partir da inclusão dos profissionais nos seus respectivos 

cadastros. 

Por fim, os antigos regulamentos dos Curso de Formação de Instrutores em Mediação e 

Conciliação (fevereiro de 2018), Cursos de Formação de Expositores das Oficinas de Divórcio e 

Parentalidade (setembro de 2018) poderão ser aplicados aos cursos iniciados quando da entrada 

em vigor do novo regulamento e aos cursos que se iniciarem até 60 dias após o início da vigência 

do novo regulamento. 


