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Sexta-feira 
 

INFORMATIVO 
 CEBRAMAR 

 
" 

“Sempre que pensamos, fazemos o mundo em 
estilhaços. Mas, também sempre, logo, 

insensivelmente, vamos erguendo com eles, de 
novo, uma linda ponte”. 

 (Richard Dhemel) 
 

Presidente: Francisco Cláudio de Almeida Santos 

Vice-Presidente: Eutália Maciel Coutinho 
 

Telefone : 61 3041-3350 
SMAS Trecho 3, Conjunto 3, Edifício The Union 

sala 217-B2 CEP 70.007-915, Brasília-DF 

cebramar@cebramar.org.br 
 

 
DESTAQUE: Em novembro, o 
Informativo CEBRAMAR não circulou. 
Nesta edição, contemplamos as 
notícias dos dois últimos meses do ano. 
 
CONVITE: Colaborem enviando matérias e 
informações de interesse para que sejam 
apreciadas e publicadas neste Informativo. 
Participem deste instrumento de 
integração do CEBRAMAR. Contato: 
cebramar@cebramar.org.br, aos cuidados 
de Anna Maria, sob o título Matéria para 
Informativo CEBRAMAR.  
Boa leitura!   
        
Aniversariantes do mês 

Parabenizamos e cumprimentamos  
os colegas membros e associados do 
CEBRAMAR que aniversariaram no mês de 
novembro e os completam mais um ano de 
vida em dezembro:  Verônica Maria de 

Almeida Campos (05/11), Antônio 
Rodrigues da Silva  (19/11), Bernardina 
Vilhena de Souza  (29/11), Francisco José 
Cahali (12/12), Assis dos Santos Pereira 
(22/12) e  Maria Dionne de Araujo Felipe 
(26/12), desejando felicidades, realizações 
e sucesso.  PARABÉNS aos aniversariantes. 
 

Notícias 

 
  - I CONFERÊNCIA NACIONAL 
Reserve a data de 11 e 12 de junho de 
2015 para participar da I CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE ARBITRAGEM NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS , a ser realizada em Brasília-DF.  
 

 
 
- SAÍDA DA DIRETORA SAMIRA IASBECK 
 Comunicamos o pedido de desligamento 
da Dra. Samira Iasbeck de Oliveira, da 
Diretoria de Ensino, em razão de 
compromissos profissionais e familiares. O 
pedido foi recebido com tristeza pela 
importância e pelo excelente trabalho que 
vinha desenvolvendo junto ao CEBRAMAR. 
Agradecemos pelo seu empenho e 
dedicação na disseminação de 
conhecimentos das soluções adequadas de 
conflitos, em especial, da Mediação.  O 
CEBRAMAR permanece de portas abertas, 
aguardando o retorno da Dra. Samira, tão 
logo seja possível. 
 
- NOVOS DIRETORES 
- Em 04.09.2014, em reunião da Diretoria,  
foram indicados e aprovados os nomes da 
associada Anna Maria Marques de Almeida 
para diretora adjunta da Diretoria Social, 
Cultural e de Comunicação, acumulando a 
Diretoria adjunta de Ensino, e de Pedro 

mailto:cebramar@cebramar.org.br


2 
 

Pereira Nepomuceno para diretor adjunto 
da Diretoria de Assuntos Legislativos e 
Institucionais. 
 
- Na Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 12.11.2014 foram indicados e 
aprovados, os nomes das associadas Anna  
Maria Marques de Almeida, como Diretora 
de Ensino,  e de Sandra Maria de Freitas, 
como Diretora adjunta da mesma área.  
 
Aos novos diretores,  desejamos uma 
gestão promissora, com boas realizações, 
em prol da missão e finalidades do 
CEBRAMAR. Sejam bem-vindos. 
 
- LANÇAMENTO DE LIVRO 
O CEBRAMAR esteve presente no 
lançamento do livro Como assim, dinheiro 
não dá em árvore? de Waldir Leôncio 
Netto, filho da Diretora de Ensino Anna 
Maria e do Desembargador Waldir Leôncio 
Júnior, ocorrido no TJDFT, no dia 
19.11.2014, no Memorial,  Espaço 
Desembargadora Lila Pimenta Duarte. O 
autor é estatístico e Planejador Financeiro 
Pessoal com Certificação CFP (Certified 
Financial Planner) concedida pelo Instituto 
Brasileiro de Certificação de Profissionais 
Financeiros (IBCPF). O livro do autor 
participou de processo seletivo, sendo 
selecionado pela Comissão designada pela 
Portaria GPVP/TJDFT nº 22/2014, em 
conformidade com o Edital nº 02/2013 da 
SERAMI/SEGD/Primeira VP/TJDFT.   

 
Waldir Leôncio Netto, estudando a 
realidade brasileira, explica e ensina, com 
base na Matemática Financeira e nos 
princípios da Probabilidade, utilizando 

linguagem clara e objetiva, caracterizada 
pelo bom humor e simplicidade, como 
elaborar o próprio planejamento financeiro 
e cuidar das finanças pessoais para ter 
melhor  qualidade de vida. 

 

 

 
O CEBRAMAR deseja sucesso ao jovem 
autor. 
 
- SEMANA DA MEDIAÇÃO DA UnB 
A Vice-Presidente, Dra. Eutália Maciel 
Coutinho, participou, como palestrante, da 
Semana da Mediação da UnB, realizada nos  
dias 17, 18 e 19 de novembro de 2014, no 
auditório Joaquim Nabuco. O evento foi 
realizado pelo Grupo Consenso, com o 
apoio do IBDFAM. A Dra. Eutália 
apresentou o tema Os métodos adequados 
de resolução de conflitos como meio de 
acesso à Justiça e o papel do advogado. 
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- SELO DE QUALIDADE TJDFT 
Foram agraciados com o Selo de Qualidade 
da 2ª. Vice-Presidência do TJDFT, instituído 
pela Portaria GSVP 42, de 19/11/14,  os 
associados do CEBRAMAR Eutália Maciel 
Coutinho, Vice-Presidente e Diretora de 
Mediação, na qualidade de Mediadora, e 
Pedro Pereira Nepomuceno, Diretor 
adjunto,  como Conciliador, pelo esforço e  
contribuição para consolidar as formas 
adequadas de solução de conflitos, no 
âmbito do TJDFT. Parabéns aos 
homenageados. Que o CEBRAMAR, em 
2015, pela atuação compromissada e 
entusiasta de seus associados, continue 
esse importante trabalho junto ao TJDFT, 
colaborando com a pacificação social. 

 
 
- PLANO DE ENSINO 2015 
Foi encaminhado, esta semana, por e-mail, 
convite aos associados para participarem, 
por meio de pequeno questionário, da 
construção do planejamento de ensino do 
CEBRAMAR para o próximo ano. A 
contribuição de todos se faz importante 
para possibilitar o levantamento de 
informações que contemplem as 
necessidades exigidas pelo mercado e, 
também, as expectativas dos nossos 
associados.  As sugestões poderão ser 
encaminhadas ao CEBRAMAR até o dia 
10.01.2015. 
 
- CONTRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO 
Todos os membros e associados do 
CEBRAMAR foram convidados para o 
almoço de confraternização realizado no 
dia 6 de dezembro, no restaurante do 
Hotel Quality, no The Union, para celebrar 

o fim de um ano de muitas atividades, 
trabalho, empenho e boas 
conquistas.  Contamos com a presença de 
familiares dos nossos associados e de 
alunos da 3ª. Turma do Curso Básico de  
Mediação. O ilustre Presidente, Ministro 
Cláudio Santos, abriu o evento, saudando 
os convidados com palavras de 
agradecimento e satisfação pelo momento 
informal de convívio que aproxima ainda 
mais membros e associados. Foram 
sorteados brindes e autografados 
exemplares do livro Direito de Acesso à 
Justiça e a Mediação, pela simpática autora 
Dra. Márcia Terezinha Gomes Amaral, juíza 
de direito aposentada do TJDFT. O evento 
contou com a organização das queridas 
Dra. Luanna Dourado e da Dra. Eutália. 
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Cursos realizados 

 

- CURSO DE ARBITRAGEM COMERCCIAL 
INTERNACIONAL  
A  Dra.  Fabíola Luciana Teixeira Orlando 
Souza, Diretora Social, Cultural e de 
Comunicação do CEBRAMAR, brindou 
nossa associação com vagas gratuitas para 
o Curso de Arbitragem Internacional, 
ministrado pelo Prof. Andrew Guzman, da 
Universidade de Berkeley (Califórnia, EUA), 
ocorrido em Brasília, no mês de novembro.  
O critério para o sorteio considerou os 
associados pontuais com os pagamentos 
das contribuições sociais, sendo 
contemplados: Asiel Henrique de Sousa, 
Gabriel de Oliveira e Pedro Pereira 
Nepomuceno. 
 
- CURSO DE CONCILIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 
PARA ADVOCACIA PÚBLICA 
O CEBRAMAR realizou, nos dias 30 e 31 de 
outubro e 01 de novembro, o curso 
Fundamentos de Conciliação e Negociação 
para a Advocacia Pública, ministrado pela 
Dra. Eutália Maciel Coutinho e pelo Dr. 
Umberto Suassuna Filho, elaborado 
especialmente para a ANPPREV, em 
retribuição à parceria que foi estabelecida 
enquanto o CEBRAMAR esteve sediado em 
suas dependências, no Ed. Belvedere. O 
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curso teve como objetivo proporcionar aos 
participantes reflexões acerca do papel do 
advogado público como agente positivo de 
mudanças dentro da Administração 
Pública.  

 
 
- WORKSHOP CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 
COM O DIREITO SISTÊMICO 
O CEBRAMAR, em parceria com a 
instituição A PONTE-Evolução Individual e 
Coletiva, realizou, no dia 18 de novembro,  
o Workshop Mediação e Conciliação com o 
Direito Sistêmico, ministrado pelo Dr. Sami 
Storch, juiz de direito do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia. O evento possibilitou 
entender o conflito com base nas leis 
sistêmicas e permitiu a vivência prática da 
constelação familiar. O emprego das 
técnicas e princípios das constelações 
sistêmicas têm conseguido, segundo o 
magistrado e professor, altos índices de 
conciliações na resolução das desavenças 
levadas ao judiciário. O Wokshop foi 
destinado a mediadores, conciliadores, 
profissionais, estudantes de direito e 
pessoas interessadas em conhecer essa 
técnica que auxilia na resolução de 
discórdias e pacifica todo o sistema.  

 
 

- 3º CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO 
Esta turma foi criada para atender aos 
alunos que se interessaram pelo curso, mas 
que não conseguiram participar da 2ª. 
Turma de Mediação. O curso, realizado de 
24.11 a 06.12.2014,  foi ministrado pela 
Dra. Eutália Maciel Coutinho, Dr. Umberto 
Suassuna Filho e Dr. Pedro Pereira 
Nepomuceno. O conteúdo ministrado 
observou  as diretrizes do Conselho 
Nacional de Justiça-CNJ, transmitindo os 
conhecimentos teóricos e proporcionando 
a participação de todos nas simulações de 
conflitos.  Nas dinâmicas, os alunos - 
vivenciando os papéis de parte, mediador e 
advogado - realizaram sessões individuais e 
conjuntas; puderam utilizar as ferramentas 
para provocar mudanças; identificaram 
questões, interesses e sentimentos; 
resolveram as questões apresentadas pelas 
partes e colocaram em prática a redação 
do acordo.   O curso proporcionou a 
necessária formação e capacitação na 
pacificação das disputas entre as 
pessoas. Agora, os alunos devem ficar 
atentos às comunicações de chamada para 
estágio que são divulgadas, por e-mail,  
pelo CEBRAMAR. 
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- CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 
SUPERVISORES EM MEDIAÇÃO 
O CEBRAMAR marcou o fim de suas 
atividades de ensino de 2014 com o Curso 
de Capacitação de Supervisores em 
Mediação, realizado de 08 a 12 de 
dezembro. O curso foi ministrado pelo 
Professor Júlio César Rodrigues de Melo e 
teve como objetivo formar supervisores 
para auxiliarem no aperfeiçoamento das 
atividades dos mediadores. Além da parte 
teórica, os alunos colocaram em prática 
competências e habilidades adquiridas 
durante o curso, por meio das dinâmicas 
de casos simulados.   

 

 

 

 
 
 

Momento Convívio CEBRAMAR 
 

Mensagem de Natal 

por Cícero Avelar  

Chegamos ao Natal. Data em que a Igreja 
Católica volta mais de 2000 anos no tempo, 
para buscar a energia e o magnetismo 
daquela época do nascimento do Cristo, 
para ver se consegue tocar os corações das 
pessoas. Mesmo com toda modernidade 
dos dias atuais, consideramos, ainda, ser 
um tempo de se expor os sonhos, de 
externar sentimentos, de avaliar 
caminhadas. Neste Natal, quero falar 
carinhosamente o quanto ainda tenho de 
sonhos nesta vida; o quanto espero poder 
viver em harmonia. E ainda poder 
presenciar as pessoas com vidas menos 
amargas; também menos amedrontadas, 
menos reclusas. Quero levar minha palavra 
amiga aos cantos por onde passar, na 
pretensão de poder me alegrar com o 
pouco que puder ajudar com esse sonho. 
Querer que as pessoas sejam mais felizes 
não é tão impossível. Mudar as cabeças das 
pessoas é ato impossível., mas estimulá-
las, contagiá-las, induzi-las e inspirá-las é 
um sonho possível.   
 
É assim que, neste Natal, eu quero tentar 
chegar com este ânimo até todas as 
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famílias: pais e filhos. Filhos nossos que 
vieram pela força da vida para a vida, 
cumprindo desígnios que fogem ao nosso 
poder; que têm trajetórias próprias, 
escaladas tangenciais. Todavia, são filhos 
que assistimos de perto seus primeiros 
passos; o lento crescimento de cada um; as 
peculiaridades próprias e as tendências,  às 
vezes bem diferentes do que sonhamos, 
mas, como disse, eles possuem vida 
própria, trajetórias individuais, caminhos 
diferentes dos nossos. Mesmo assim, 
acredito ser possível a amizade aberta, sem 
barreiras que nos impeçam externar nossas 
diferenças, sem expor as mágoas em 
primeiro plano.  
 
Ao tratar sobre a família ideal, Hammed, 
no livro Renovando Atitudes, esclarece que 
“a formação do grupo familiar tem como 
finalidade a educação, implicando, porém, 
outros tantos fatores como amor, atenção, 
compreensão, coerência e, sobretudo, 
respeito à individualidade de cada 
componente do instituto doméstico”. 
Reforçando, Hammed diz ainda que “é 
importante compreendermos que, mesmo 
em família, não viemos à Terra só para 
fazer o que queremos, para satisfazer 
nossos caprichos ou nos agradar, pois não 
devemos nos ver como devedores ou 
cobradores uns dos outros, mas como 
criaturas companheiras que vieram 
cumprir uma trajetória evolutiva, ora 
juntas no mesmo séquito consangüíneo.”  
 
Os modelos de família de muitos séculos se 
transformaram. Foram substituídos, 
porque pensam as novas cabeças de hoje; 
a vida anda pra frente e esse passado já 
não serve. Mesmo assim, o conceito de pai 
e de mãe, ainda continuam permeados de 
um certo carinho, de um respeito que só 
para aqueles que enxergam mais adiante 
que os demais, conseguem vislumbrar. E 
assim, ainda vemos muitos filhos 
valorizando seus pais. Até porque temos 
todos os tipos de pais, como também 
temos todos os tipos de filhos. Temos os 
filhos sem pais, que levam a vida em 
buscas frenéticas à procura dos pais, 

querendo a qualquer custo achá-los. Ter 
alguém para chamar de pai ou de mãe. 
Temos pais angustiados pelos filhos, que 
cresceram e seguem suas estradas da vida. 
Temos os filhos cujos pais estão bem 
próximos, ao seu lado, mas não conseguem 
enxergá-los. Temos pais sedentos de amor 
para dar aos filhos, todavia, eles não 
conseguem entender o gesto e tampouco 
aceitam a oferta. Temos filhos chorando, 
porque não entendem os pais e querendo-
os por perto, mas estes estão seguindo 
suas vidas, segundo seus discernimentos. 
Temos pais ausentes e filhos que correm 
aos seus colos, buscando afeto, carinho, 
mas encontram as portas fechadas.  
 
Enfim, poderíamos enumerar muitos filhos 
que sofrem e pais que sofrem também, 
mas considerando as proporções de 
tempos disponíveis para cada um, segundo 
a lei da natureza, perceberemos que os 
pais ficam em desvantagem, porque o seu 
tempo é inversamente proporcional ao do 
filho, enquanto o deste é esperado com 
certa ansiedade, para que passe rápido. O 
tempo dos pais está congelado aos poucos 
dias que lhe restam para finalizar sua 
missão.  
 
Pais e Filhos, aproveitem bem o tempo: se 
encontrem, se amem e se respeitem nesse 
momento da vida, pois é o caminho para se 
chegar a um excelente estágio de nossa 
existência. Que o Natal seja uma 
oportunidade para esse encontro familiar. 
 
Deixo aqui meu abraço a todos os 
membros, associados, professores e 
colegas de curso, lembrando somente que 
estamos em uma corrida contra o tempo. 
Feliz Natal. (Brasília, 12/12/2014. Cícero 
Avelar F. Sá, ex-aluno da 2ª. Turma do Curso 
Básico de Mediação do CEBRAMAR). 
 

Recesso CEBRAMAR 
 

- Recesso CEBRAMAR 
Conforme já comunicado aos nossos 
associados, o CEBRAMAR entrará em 
recesso no próximo dia 22 de dezembro 
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(segunda-feira), retornando suas atividades 
no dia 07 de janeiro de 2015 (quarta-feira). 
 

Que em 2015 
Possamos continuar juntos o trabalho 

pela consolidação e engrandecimento do 
CEBRAMAR  como instituição de 

excelência, compromissada com a 
pacificação social. 

O CEBRAMAR deseja a todos os membros, 
associados e suas famílias um Natal feliz e 

um Ano novo de boas oportunidades e 
grandes conquistas. 

 
CEBRAMAR é uma associação sem fins lucrativos que 
tem por finalidade a prevenção e a solução de 
conflitos, pelos métodos de pacificação social 
existentes, bem como pela difusão de 
conhecimentos relativos a esses métodos. 

 

 

 
“Unir-se é um bom começo, 

 manter a união é um progresso, 
e trabalhar em conjunto é a vitória”. 

(Henry Ford) 


