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MARIA CECÍLIA DE ARAUJO ASPERTI 
 
INFORMAÇÃO PESSOAL 

 

Data de Nascimento: 03/03/1986 

Endereço residencial: Av. Rebouças, 399, apto 101, Jardim Paulista, São Paulo, SP 
Cel: (11) 99512-1133  

E-mail: cecilia.asperti@gmail.com / maria.asperti@fgv.br  

 
 
APRESENTAÇÃO 

 
Professora de Direito Processual e Mediação de Conflitos na Escola de Direito da Fundação 
Getulio Vargas de São Paulo, onde atualmente coordena a Clínica de Mediação e Facilitação de 
Diálogos.  
 
É mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP), tendo 
desenvolvido sua dissertação de mestrado no tema “A Mediação e a Conciliação de Demandas 
Repetitivas”, publicado pela Editora Fórum (São Paulo, 2019).  
 
Foi pesquisadora visitante na Universidade de Yale pelo programa Fox International Fellowships 
(2011-2012), onde desenvolveu pesquisa no tema “Acesso à justiça por meio do acordo: análise 
da promoção de meios consensuais pelo Judiciário” (“Accessing Justice Through Settlement: 
Analysis of the promotion of consensual dispute resolution by the Judiciary”). 
 
Co-autora do “Manual de mediação e conciliação na Justiça Federal” (Brasília: Conselho da 
Justiça Federal, 2019) e do relatório de pesquisa “Estudo qualitativo sobre boas práticas em 
mediação no Brasil” (Ministério da Justiça, 2014).  
 
Mediadora credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atuação no Centro 
Judicial de Solução de Conflitos (CEJUSC) de São Caetano e em procedimentos ad hoc.  
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) 

Professora da Graduação e Pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), desde 2016, nas áreas de processo civil, mediação e prática 
jurídica. Atuou como pesquisadora em estudos empíricos relacionados a acesso à justiça e meios 
adequados de solução de conflitos: “Estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação de 
conflitos” (2014); “Acesso à justiça, morosidade e litigiosidade” (janeiro/2010-dezembro/2010); e 
“Judiciário e arbitragem” (2007-2008).  

 

Pesquisadora integrante do Centro de Direitos Humanos e Empresas (FGV DIREITO SP) 
Pesquisadora integrante do centro, com atuação em pesquisa aplicada em temas relacionados 
ao diagnóstico de danos socioeconômicos e de parâmetros para sua reparação em casos de 
desastres.  
 
Morelli & Asperti Advogados  
Sócia na área de contencioso cível, contratos e direito de família 
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Departamento Jurídico XI de Agosto – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
Advogada orientadora responsável por instruir os alunos/plantonistas na condução de seus 
casos, orientando-os quanto a estratégia a ser adotada e peças processuais a serem redigidas, 
mediante supervisão e revisão. 
 
 
TRABALHOS PUBLICADOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS 

 
(Vide currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4298238Z5)  
 
 
OUTROS CURSOS 

  

• Formação em Mediação (módulo teórico): parte teórica de 80hrs/aula oferecido pelo 
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da DIREITO GV, coordenado por Eduardo T. 
Hidal e Lia Sampaio (2014). 
 

• Formação em Mediação (módulo prático – estágio supervisionado): parte prática de 
80hrs/aula oferecido pelo Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da DIREITO GV, 
coordenado por Eduardo T. Hidal e Lia Sampaio (2015). 
  

• Mediation Training: curso de 40hrs/aula para mediadores reconhecido pelo Alternative 
Dispute Resolution Office of the State Court of New York (maio/2012).   

 

• Estágio prático de mediação (“shadowing”) no centro de resolução de disputas JAMS 
(Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) em Nova Iorque (junho/2012).  
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