
Cejusc do TJES treina mediadores em formação

Página Internet - Últimas Notícias
~ o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e

Cidadania (CEJUSC) realizou, na manhã de
hoje (29/4), uma reunião com cerca de 54
mediadores em formação, para dar
informações sobre a segunda etapa da
capacitação, que corresponde às atividades
práticas. A abertura foi realizada pelo Juiz
Victor Queiroz Schneider. Todas as atividades
acontecem sob a supervisão da coordenadora
do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conftitos
(NUPEMEC), desembargadora Janete Vargas
Simões.

A parte teórica foi ministrada por instrutores
I capacitados e autorizados pelo CNJ e pelo

TJES. Os futuros mediadores receberam, hoje,
todas as orientações necessarias para

, iniciarem a parte prática da formação, que
acontece nos dias 16 a 20 e nos dias 30 e 31 de maio, quando eles atuarão, sob supervisão, em processos na área de
família. Essas ações, das Varas de Familia da Comarca da Capital, foram encaminhadas por juízes, obedecendo ao ato
normativo 44/2016, publicado em 30/3.

Esse trabalho junto às Varas de Família, teve a participação do Grupo de Trabalho para implantação de Políticas Públicas
de Resolução e Prevenção de Conflitos Familiares, instituído em novembro de 2015 (Alo Normativo 267). O Grupo é
coordenado pela desembargadora Janete Vargas Simões e formado também pelos juízes de direito Antonio Carlos de
Oliveira Dutra, Ednalva da Penha Binda, Maria Inês Bermudes Rodrigues e Maria Jovita Ferreira Reisen, e tem como
objetivo principal o fortalecimento dos Métodos Consensuais de Solução de Conftitos e o estimulo à pacificação social.

De acordo com a instrutora Paula Morgado Horta Monjardim Cavalcanti, os futuros mediadores tiveram 40 horas de curso
teórico, seguindo os paràmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e, neste momento, iniciam o estágio
supervisionado de 60 horas, "Ao término do estágio supervisionado e cumpridos todos os requisitos, poderão Integrar o
cadastro de mediadores judiciais", destaca a instrutora.

Todas essas atividades estão sendo realizadas de acordo com as exigências do Conselho Nacional de Justiça.

Vitória, 29 de março de 2016 .
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