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GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMITÊ
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I.

O GRUPO

Coordenação científica: Gustavo Justino de Oliveira
Data de constituição: projeto de março de 2012
Segundo ciclo de atividades: projeto atualizado em junho de 2015
E-group: cbar_ge_arb_adm@yahoo.com.br
Subgrupos:
1.

Regime jurídico-administrativo e a arbitragem com o Poder Público

2.

Questões dogmáticas da arbitragem

3.

Arbitragem com o Poder Público no cenário internacional

4.

Cláusula Compromissória

5.

Fazenda Pública no juízo arbitral

6.

Arbitragem, regulação e fomento

7.

Mediação e autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública

Membros inscritos: 41
Reuniões ordinárias realizadas desde a fundação: 6

II.

OBJETIVO

Estabelecer, durante o ano de 2015, uma agenda temática para o Grupo de Estudos em
Arbitragem, Mediação e Administração Pública do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), diante
das inovações legislativas dos institutos no Brasil.

Proporcionar um ambiente dedicado às reflexões dogmáticas e práticas sobre as
características, limites e demais elementos que envolvem a utilização da arbitragem, a mediação e
outros meios de soluções de controvérsias no âmbito da Administração Pública. Analisar a
resolução de conflitos público-privados, especialmente em temas relacionados a contratos
administrativos e regulação setorial da ordem econômica, na expectativa de fornecer subsídios
para o desenvolvimento do tema.

III.



ESTRATÉGIAS

Consolidar os estudos já desenvolvidos pelos Subgrupos, e desenvolver a pesquisa

em novas frentes, tendo em vista o estado da arte da arbitragem e da mediação público-privada
no Brasil.



Elaborar um número temático específico para a Revista do CBAr, sobre a arbitragem

e a mediação público-privada no Brasil, tratando das inovações legislativas, além dos temas
estudados pelo Grupo de Estudos nos últimos dois anos.



Organizar os temas estudados pelo Grupo de Estudos para subsidiar o congresso

anual do CBAr, que ocorrerá nos dias 13 a 15 de setembro de 2015.

IV.
1.

DINÂMICA DE TRABALHO
Cada reunião do Grupo consiste na apresentação do tema relativo a um dos

subgrupos e conta com a presença de convidados especiais que possam contribuir para o debate
daquele tema.

2.

Após a realização de cada reunião, com a data da próxima marcada, circula-se um e-

mail para o Grupo todo, para saber do interesse de algum subgrupo em ser o apresentador da
próxima reunião.
3.

Fixa-se um prazo para que alguém se manifeste e, caso não haja resposta, os

coordenadores convidam um determinado subgrupo para se apresentar.
4.

Assim inicia-se uma troca de e-mails com os membros destes subgrupos para

organização da apresentação. Em geral, há a iniciativa de um dos membros do subgrupo para ser o
representante deste.
5.

A dinâmica de trabalho então consiste na elaboração pelo subgrupo de uma pauta

com todos os assuntos que serão abordados. Então, faz-se a distribuição de tarefas, ou seja, qual
será a colaboração que cada membro irá dar, o que em geral consiste na pesquisa mais
aprofundada de determinado assunto e envio do material aos demais.
6.

Há um apreço pela parte prática, por isso, incentiva-se que o subgrupo proponha um

estudo de caso para debate.
7.

Com o material desenvolvido pelo subgrupo em mãos, a Secretaria sob orientação

da Coordenadoria uniformiza o material e circula previamente à reunião a todos os membros do
Grupo.
8.

Incentiva-se a autonomia dos subgrupos no desenvolvimento dos trabalhos, de

forma que apenas há intervenção para propulsionar as discussões. Também existe uma
colaboração com os subgrupos na pesquisa material ou na elaboração de estudo de caso, caso
requisitem.

V.

PLANEJAMENTO PARA 2015

1.

Abrir processo de seleção para novos membros e confirmação dos membros atuais.

2.

Três reuniões ordinárias (julho, agosto e setembro) em 2015.

3.

Uma reunião extraordinária: evento de duração de um a meio dia e participação das

advocacias públicas e outras entidades representativas da arbitragem (dezembro).
4.

Elaboração de Documento de Consolidação das discussões de 2015, com sugestões

de súmulas de entendimentos (início de 2016).
5.

VI.


Quatro reuniões ordinárias em 2016 (março, junho, setembro e novembro)

RESPONSÁVEIS
Coordenação Científica

Prof. Dr. Gustavo Justino de Oliveira (gustavo@justinodeoliveira.com.br]
Al. Lorena, 800, cj. 701 - Jardins
CEP 01424-001 São Paulo SP
Tel.: +55 11 3525 7274
www.justinodeoliveira.com.br
Dr. Cesar Augusto Guimarães Pereira (cesar@justen.com.br]
Rua Joaquim Floriano, 413, cj. 111
CEP 04534-011 São Paulo SP
Tel.: +55 11 37061500
www.justen.com.br

Dr. Gustavo Fernandes (gfernandes@mayerbrown.com]
Av. Juscelino Kubitschek, 1455 / 5º e 6º andares
CEP 04543-011 São Paulo SP
Tel.: +55 11 2504 4210
www.tauilchequer.com.br


Secretários

Telma Lisowski (telma@justinodeoliveira.com.br]
Caio Cesar Figueiroa (caio@justinodeoliveira.com.br)
Al. Lorena, 800, cj. 701 - Jardins
CEP 01424-001 São Paulo SP
Tel.: +55 11 3525 7274
www.justinodeoliveira.com.br

Obs. Em anexo, cronograma de sessões do grupo para o ano de 2015

ANEXO - PROGRAMAÇÃO DE ENCONTROS PARA 2015:

Reuniões

Assuntos

Coordenação e Convidados

Apresentação da nova Coordenação Científica e
1ª Reunião Ordinária 27/07/2015, às 15h, na
sala de audiências da
FIESP

Secretários;
Apresentação dos membros;

Gustavo Justino de Oliveira

Apresentação dos temas;
Diretrizes

para

o

Cesar Augusto Guimarães Pereira
desenvolvimento

e

Gustavo Fernandes

apresentação dos temas;
Definição da próxima reunião;

2ª Reunião Ordinária – Apresentação dos temas do subgrupo: Mediação
13/09/2015,

no e autocomposição de conflitos no âmbito da

Congresso

do Administração Pública;

Anual

Cesar Augusto Guimarães Pereira

CBAr (Foz do Iguaçu – Workshop do grupo de estudos durante o
PR)

Gustavo Justino de Oliveira

Congresso Anual do CBAr (temas a definir);
...

Gustavo Fernandes

