
ATA DE REUNIÃO 

Comissão:  MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM  
 
 
 
 

 

Data: 23/06/2022  

Local:TELEPRESENCIAL 

Hora do Início: 14:05hs                 

Hora do Término:14:35hs 

 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES 
Todos os presentes se apresentaram e identificaram seus anseios e como podem ajudar nos trabalhos da comis- 

são. Foi proposta a realização de uma reunião mensal do grupo, preferencialmente presencial. Trimestralmente, 

 buscaremos realizar pequenos eventos/grupos de estudo e 1 vez ao ano trabalharemos para realizar 1 evento  

Maior, na forma de seminário ou congresso. Todos concordaram e se colocaram à disposição para auxiliar. 

Pelo coordenador, foi dito que ficam abertas as possibilidades de modificarmos esta pregramação na medida da 

necessidade e aprovação da maioria, sempre trabalhando com a menor formalidade e maior pontualidade possí- 

Veis para tornar nossas reuniões dinámicas e respeitar o tempo de todos. Ao final, definiu-se por trabalharmos  

Para realizar ja nos mês de julho um pequeno evento da comissão, mas aberto à participação de toda a coletivi 

dade de advogados interessados, na qual um integrante apresentará em 10 minutos uma breve exposição sobre 

Mediação e outro integrante fará uma exposição, também em 10 minutos, a respeito das linhas gerais da Arbi - 

tragem. Convidaremos também uma instituição de mediação e arbitragem para apresentar sua forma de traba - 

lho e daremos a eles 40 minutos para fazerem a apresentação. Ao final, teremos mais 30 minutpos para debates. 

Nesta ocasião, o Dr. Evandro e Dra. Elizandra ressalvaram que, caso seja possível, preferem que as reuniões  

sejam realizadas às segundas ou terças-feiras, em razões de outros compromissos. Convencionou-se que  

tentaremos sempre compatibilizar os agendamentos de maneira a atender a necessidade da maioria. Também  

Foi sugerido pela Dra. Marcia e pelo Dr. Layo a possibilidade de conhecermos a maior quantidade possível de 

Câmaras de Mediação e Tribunais Arbitrais a fim de termos acesso às mais variadas formas de solução extra -  

judicial de conflitos. Definiremos pelo grupo a melhor data e horário para o evento. Finalizada. 

 

 

Data da próxima reunião:18/07/2022 Horário:18:30hs 
 
 
 

          André Gustavo De Giorgio 

Coordenador Vice-Coordenador 
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