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Ano 1 - Número 01/2016 
Brasília-DF, 21 JANEIRO 2016 
Quinta-feira 
 
 

INFORMATIVO 
 CEBRAMAR 

 
Todos somos importantes.  
Nós fazemos o CEBRAMAR. 

 
Presidente: Ministro Cláudio Santos  
Vice-Presidente: Eutália Maciel Coutinho 
 
S.M.A.S Trecho 03, Conjunto 03, Sala 217, Bloco B2, Edificio 
The Union CEP 70.610-050, Brasília-DF. Telefone (61) 3041-
3350/81605519 (Tim)  cebramar@cebramar.org.br 

 
O CEBRAMAR deseja plena realização 
pessoal e profissional em 2016 a seus 
associados, membros e alunos, 
agradecendo o apoio, a colaboração e a 
confiança que tem recebido, na certeza 
de que, juntos,  trabalhamos  pelo 
crescimento e aprimoramento da 
Arbitragem e da Mediação como 
formas adequadas de resolução dos 
conflitos em nossa sociedade.  
 
Aniversários 

 
Parabenizamos os nossos associados que 
aniversariam no primeiro trimestre do ano: 
 

Marli Correia Santos Bezerra  04/01 

Américo Pedro Bianchini 09/01 

Helena Maria Costa 13/01 

Pedro Pereira Nepomuceno  29/01 

Anna Maria Marques de Almeida   06/02 

Arthur Antônio Magalhães 

Fonseca  

08/02 

Wilde Maria Silva Justiniano 

Ribeiro 

10/02 

Eutália Maciel Coutinho  28/02 

Ângela Silveira Banhos 08/03 

Eduardo Machado Dias  05/03 

Suzana Borges Viegas de Lima  22/03 

 
 

Informes 

 

EXERCÍCIO DE 2015 
Em 2015, o CEBRAMAR concentrou esforços 
para a realização da I CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE ARBITRAGEM NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIAÇÃO, 
ocorrida nos dias 12 e 13 de junho de 2015, 
no The Union, em Brasília, com a parceria da 
CBMAE-Câmara Brasileira de Mediação e 
Arbitragem Empresarial e CACB-
Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil. O evento foi 
excelente, contou com a participação de 
ilustres nomes de estudiosos e juristas 
debatendo temas atuais e importantes  
voltados às formas adequadas de solução 
de conflitosr  Foi uma ótima oportunidade 
para reciclar,  adquirir conhecimentos e 
formar novos relacionamentos 
profissionais.  

 

No dia 05.12.2015, foi realizado o ALMOÇO 

DE CONFRATERNIZAÇÃO de fim de ano do 
CEBRAMAR,  para o qual foram convidados 
todos os seus  associados, membros e 
familiares.  A Dra. Eutália Maciel Coutinho, 
representando o  Ministro Cláudio Santos 
recebeu os convidados, abriu o evento e 
agradeceu aos membros e a cada associado 
pela colaboração, que permite ao 
CEBRAMAR continuar trabalhando na 
prevenção e solução extrajudicial de 
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conflitos e na difusão dos respectivos 
conhecimentos. Foi feita homenagem à Dra. 
Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho,  
com a entrega do certificado de Associada 
Benemérita, e à Dra. Ana Luiza Piatti, de 
Associada Colaboradora, títulos concedidos 
pelo Conselho Deliberativo do CEBRAMAR, 
em reconhecimento às especiais e 
relevantes contribuições que ofertaram 
para os objetivos da nossa entidade. O 
evento, proporcionou agradável encontro 
entre os associados, membros e suas 
famílias, promovendo momentos de 
diversão e um saboroso almoço de 
confraternização pelo findar de mais um 
ano de lutas e conquistas.   
 

 
 

 
 

 

 Matérias divulgadas 

 
Foram divulgados pelo CEBRAMAR, na 
primeira semana de janeiro de 2016, os 
seguintes assuntos:  
 
- link fornecido pelo Dr. Roberto Adam 
sobre o vídeo do ministro Luis Felipe 

Salomão, do STJ, que registra o 
fortalecimento da arbitragem com a nova 
lei e destaca as principais mudanças da 
trazidas pela Lei 13.129/15.  
http://www.adambrasil.com/arquivos/769
5/ 
 
- link fornecido pelo associado e secretário-
geral Dr. José Maurício Lima, contendo 
relevantes informações acerca dos 
parâmetros curriculares dos cursos de 
formação de conciliadores e mediadores 
judiciais.   
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80921-
divulgados-novos-parametros-curriculares-
para-capacitar-mediador-e-conciliador 
 
- link fornecido pelo associado  Dr. Assis 
Pereira, complementados pelos 
comentários e o texto da PEC 108/2015, 
colaboração do associado e Diretor de 
Arbitragem Dr. Francisco José Chali, sobre  a 
Proposta de emenda constitucional, de 
autoria do senador Vicentinho Alves (PR-
TO), a qual tramita na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, 
para incluir  inciso ao artigo 5º da 
Constituição visando a estabelecer o 
emprego de meios extrajudiciais de solução 
de conflitos como um direito fundamental. 
http://www.conjur.com.br/2016-jan-
02/pec-inclui-solucao-extrajudicial-direito-
fundamental 
 
  
Cursos 

 

PLANO DE ENSINO 2016 

 

 

 

O Plano de Ensino 2016 foi aprovado pelo 
Colegiado Diretor, contemplando cursos de 
formação e atividades de sensibilização que 
o CEBRAMAR pretende realizar. O referido 
plano já foi disponibilizado no site desta 

http://www.adambrasil.com/arquivos/7695/
http://www.adambrasil.com/arquivos/7695/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80921-divulgados-novos-parametros-curriculares-para-capacitar-mediador-e-conciliador
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80921-divulgados-novos-parametros-curriculares-para-capacitar-mediador-e-conciliador
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80921-divulgados-novos-parametros-curriculares-para-capacitar-mediador-e-conciliador
http://www.conjur.com.br/2016-jan-02/pec-inclui-solucao-extrajudicial-direito-fundamental
http://www.conjur.com.br/2016-jan-02/pec-inclui-solucao-extrajudicial-direito-fundamental
http://www.conjur.com.br/2016-jan-02/pec-inclui-solucao-extrajudicial-direito-fundamental
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instituição para download. As atividades de 
ensino serão abertas com a palestra a ser 
proferida pela associada e diretora adjunta. 
Professora Sandra Maria de Freitas, no dia 
16 de fevereiro, às 19h, na sede do 
CEBRAMAR, sobre o Livro Como chegar ao 
SIM – como fazer acordos sem fazer 
concessões, de Roger Fisher e William Ury, 
para a qual todos os associados, membros e 
alunos estão convidados. 
 

 
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) 

 

 

 

 


