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Simpósio: 

 

RESOLUÇÕES ADEQUADAS DE LITÍGIOS. MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO, 

ARBITRAGEM E NEGOCIAÇÃO 

 

Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Alessandra Balestieri 

Vinculação Institucional: Universidade Autônoma de Lisboa 

Resumo Curricular: Mestranda em Ciências Jurídicas, pela Universidade Autônoma de 

Lisboa, Portugal, defendendo as Soluções Alternativas de Litígios – Mediação de Paz Via 

Meios Eletrônicos, como a melhor forma de solucionar conflitos bem como desjudicializar, 

humanizando o sofrimento do outro. Doutoranda em Ciências Jurídicas, pela Universidade 

Autônoma de Lisboa, Portugal. OAB RJ: Vice-Presidente da Comissão de Mediação da OAB 

Rio de Janeiro, triênio 2019 a 2021. CNJ – Conselho Nacional de Justiça: Membro da Comissão 

de planejamento e desenvolvimento de curso na modalidade a distância para capacitação de 

mediadores judiciais; IAB - Instituto dos Advogados do Brasil, membro das Comissões: Direito 

de Família e Sucessões; Direito Digital e de Mediação, Conciliação e Arbitragem. 

Advogada colaborativa atuante em negociações, contratos, imobiliário, condomínios 

edilícios, locações, família, sucessões e consumidor. Mediadora pública no NUPEMEC – 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro – TJRJ.  Mediadora da Câmara de Mediação e Arbitragem do IAB – Instituto 

dos Advogados Brasileiros. Mediadora certificada pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça. 

Árbitra e Mediadora privada da AB – Câmara de Mediação RJ, atuando nas mais diversas 

áreas.  Árbitra e Mediadora da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CBMAE – SP 

e MA. Palestrante sobre os temas de Direito das Sucessões, Mediação de 

Paz, Soluções Alternativas de Conflitos: Mediação, Conciliação e Arbitragem, levando a 

solução dos conflitos, nas mais diversas áreas públicas e privadas, para 

a desjudicialização, utilizando em muitos casos, o auxílio das Mídias Eletrônicas. Coautora do 

livro Aspectos Polêmicos do Direito Constitucional Luso Brasileiro. 

 

Nome do Coordenador 2: Daniel Blume Pereira de Almeida 

Vinculação Institucional: Universidade Autónoma de Lisboa “Luís de Camões” 

Resumo Curricular: Daniel Blume Pereira de Almeida, mestrando na Universidade Autónoma 

de Lisboa “Luis de Camões”, na área do Direito Público. É advogado, pós graduado em direito 

eleitoral, Procurador do Estado do Maranhão de carreira e professor da Escola Superior da 

Advocacia da OAB. Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por dois biênios 

(2014/2015 e 2016/2017). É escritor e autor de autor de livros de poesia e direito. Presidente da 

Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão – Aspem (2011/2014) e da Comissão da 

Advocacia Pública da OAB-MA (2013/2015). Conselheiro Federal da OAB (2013/2015 e 

2019/2021). É membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB Nacional, onde 

integra as Comissões de Direito Eleitoral e Digital. 

 

Linhas de debate (descrição do Simpósio): 
Este grupo de trabalho pretende desenvolver sua atividade no domínio das Resoluções 

Adequadas de Litígios – RAL: mediação, conciliação, arbitragem e negociação, no direito 

público e/ou privado. Concretizada por via de entidades independentes, recorrendo a 

profissionais especializados que visam a resolução de conflitos sem passar pelos tribunais de 



justiça, utilizando-se da mediação ou arbitragem ou dos julgados de paz. Expor a eficácia da 

decisão independente de homologação judicial. Ética profissional do advogado. 

A utilização de meios eletrônicos para ampliar o acesso à justiça para além sítios, 

municípios, estados, países e continentes. A mediação entre pais, filhos e familiares. Alienação 

Parental. Possibilidade de mediação e negociação nos conflitos rurais, agrários, fundiários e 

conflitos coletivos ambiental e/ou sócio cultural. 

A aplicação de RAL no âmbito do direito marítimo, nacional ou internacional.  

Celeridade e economia se apresentam como alternativas legais e eficaz, com o intuito 

de ampliar a visão na forma de elaboração da solução dos conflitos, sejam eles pré-processuais, 

extrajudiciais ou judiciais. Pretende-se, com efeito, encontrar novas ideias, estratégias e 

soluções para os conflitos litigiosos ou não, que se traduzam em soluções de qualidade 

significativa para quem busca a paz no seu direito. 

Nos últimos anos a atividade judiciária de muitos países revelou-se dispendiosa 

financeiramente e muito demorada, gerando insegurança aos litigantes. As RAL’s marcam uma 

nova visão sobre como lidar com conflitos, na mediação e na conciliação, o empoderamento 

dos atores facilita a criação do consenso por eles próprios e a realização do acordo possível de 

ser cumprido, ganha-ganha.  

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 


