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SIMPÓSIO ONLINE No 78 
 

Simpósio: 

 

MEDIAÇÃO COMO MECANISMO E GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Guilherme Bertipaglia Leite da Silva 

Vinculação Institucional: Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP 

Resumo Curricular: Advogado. Formador de Instrutores em Mediação Judicial do Conselho 

Nacional de Justiça. Especialista em Métodos Alternativos de Solução de Conflitos pela Escola 

Paulista da Magistratura (EPM). Mediador judicial e extrajudicial. Experiência em Mediação 

Judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Amapá e Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região. Experiência em atuação, assessoria e apoio para advogados e mediações 

e negociações. Coordenou em âmbito nacional o Curso de Mediação no Novo CPC do Damásio 

Educacional. Coordenador do Curso de Mediação Judicial na Fundação Armando Álvares 

Penteado – FAAP. Docente em graduação e pós-graduação. Professor na FAAP e Escola 

Paulista da Magistratura. Palestrante. Coordenador do Livro "Visão Multidisciplinar das 

Soluções de Conflitos no Brasil" e da Obra Comemorativa “Tratamento Adequado dos 

Conflitos – Obra Comemorativa da primeira década da Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça” obras coletivas com a participação dos maiores nomes do Brasil no tema, 

e participação de ministros do STJ e STF. Consultor Jurídico. Consultor em Mediação e 

Negociação. Menção Honrosa na categoria Mediação e Conciliação Extrajudicial (2017) pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

 

Nome da Coordenadora: Letícia Amorim Marques Pereira 

Vinculação Institucional: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FDRP/USP) – Grupo de Pesquisa 

Resumo Curricular: Advogada e Mediadora; Graduada em Direito pelo Centro Universitário 

Uniseb-Estácio-Ribeirão Preto; Mediadora formada pelo Curso de Mediação Judicial, nos 

termos da Resolução 125/2010, na sede do 2º Cartório de Registro Civil de Ribeirão Preto ; 

Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Faculdade Damásio 

Educacional de São Paulo; Pós-Graduada em Direitos Humanos pelo Instituto Ius Gentium 

Conimbrigae (IGC/CDH) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra- Portugal; e 

Especialista em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais pela Faculdade Legale 

 

Linha(s) de debate: 
1 – Mediação nas esferas Judicial e Extrajudicial: Desafios e oportunidades do uso da 

mediação no Poder Judiciário e no campo privado, seus impactos e reflexos – A linha de debate 

tem enfoque na discussão acerca dos desafios presentes e futuros da mediação judicial e 

extrajudicial como meios de solução de disputas, que carregam diversas oportunidades de 

aperfeiçoamento da metodologia e ampliação do método na garantia efetiva de acesso à justiça, 

soluções justas e na implementação de soluções adequadas para problemas reais na esfera 

privada e públicas. 

2 – Mediação como mecanismo e garantia do acesso à justiça em disputas envolvendo 

tecnologia, internet e inovação – A linha de debate tem enfoque na utilização da mediação em 

disputas envolvendo tecnologia, internet e inovação com o fim de buscar estabilidade nas 

relações, bem como a garantia de soluções justas, equilibradas e que se amoldem à realidade 

do contexto fático-conflituoso que envolvam tais assuntos. O avanço acelerado da tecnologia e 
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a lentidão das regulamentações geram grandes desafios, bem como a ausência de decisões claras 

de tribunais superiores e insegurança jurídica ainda presente nessas esferas. 

 

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

Inglês (X) 

Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM No 78 
 

Symposium: 

 

MEDIATION AS A MECHANISM AND GUARANTEE OF ACCESS TO JUSTICE 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Guilherme Bertipaglia Leite da Silva 

Institution: Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP 

Curricular Summary: Lawyer. Instructor of Instructors in Judicial Mediation of the Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Expert in Alternative Conflict Resolution Methods from the Escola 

Paulista da Magistratura (EPM). Judicial and extrajudicial mediator. Experience in Judicial 

Mediation in the Tribunal de Justiça de Sao Paulo, Tribunal de Justiça do Amapá and Tribunal 

Reginal Federal da 3ª Região. Experience in support for lawyers in mediations and negotiations. 

Acted as coordinator at the national level in Brazil of the “Curso de Mediação no Novo CPC” 

of Damasio Educacional. Coordinator of the Judicial Mediation Course at Fundação Armando 

Álvares Penteado - FAAP. Teacher in graduate course and graduate degrees. Professor at FAAP 

and Escola Paulista da Magistratura. Panelist. Coordinator of the Book "Visão Multidisciplinar 

da Soluções de Conflitos no Brasil" and of the Commemorative Book " Tratamento Adequado 

dos Conflitos – Obra Comemorativa da primeira década da Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça" collective books with the participation of the prominent names Brazil on 

the subject, and with the participation of Supreme Court ministers. Consultant in mediation and 

negotiation. Honorable mention in the category Mediation and Extrajudicial Conciliation 

(2017) by the Conselho Nacional de Justiça 

 

Name of Coordinator 2: Letícia Amorim Marques Pereira 

Institucion: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FDRP/USP) - Research Group 

Curricular Summary: Lawyer and Mediator;  Graduated in Law from the Uniseb-Estácio-

Ribeirão Preto University Center;  Mediator formed by the Judicial Mediation Course, under 

the terms of Resolution 125/2010, at the headquarters of the 2nd Civil Registry Office of 

Ribeirão Preto;  Postgraduate in Labor Law and Procedural Labor Law at Faculdade Damásio 

Educacional de São Paulo;  Postgraduate in Human Rights by the Ius Gentium Conimbrigae 

Institute (IGC/CDH) of the Faculty of Law of the University of Coimbra- Portugal;  and 

Specialist in Privacy and Protection of Personal Data from Faculdade Legale 

 

Line(s) of discussion: 
1 - Mediation in the Judicial and Extrajudicial Spheres: Challenges and opportunities of 

use mediation in the Judiciary and in the private field, its impacts and reflexes - The line focuses 

on the discussion about the present and future challenges of judicial and extrajudicial mediation 

as means of dispute resolution, which carry several opportunities for improving the 

methodology and expanding the method in the effective guarantee of access to justice, fair 

solutions and the implementation of adequate solutions to real problems in the private and 

public spheres. 

2 – Mediation as a mechanism and guarantee of access to justice in disputes involving 

technology, internet and innovation – The line of discussion focuses on the use of mediation in 

disputes involving technology, internet and innovation in order to seek stability in relationships, 

as well as the guarantee of fair, balanced solutions that conform to the reality of the factual-

conflictual context involving such matters. The accelerated advancement of technology and the 
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slow pace of regulations create major challenges, as well as the absence of clear decisions from 

higher courts and legal uncertainty still present in these spheres. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 

Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA No 78 
 

Simposio: 

 

MEDIACIÓN COMO MECANISMO Y GARANTÍA DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: Guilherme Bertipaglia Leite da Silva 

Vinculación Institucional: Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP 

Resumen curricular: Abogado. Instructor de Instructores en Mediación Judicial del Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Experto en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos por la 

Escola Paulista da Magistratura (EPM). Mediador judicial y extrajudicial. Experto en 

Mediación Judicial en el Tribunal de Justiça de Sao Paulo, Tribunal de Justiça do Amapá y 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Experto en actuación, asesoría y apoyo para abogados 

en mediaciones y negociaciones. Actuación como coordinador a nivel nacional en Brasil el 

Curso de Mediación en el Nuevo CPC del Damasio Educacional. Coordinador del Curso de 

Mediación Judicial en Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. Docente en graduación 

y postgrado. Profesor en FAAP y Escola Paulista da Magistratura. Altavoz. Coordinador del 

Libro "Visão Multidisciplinar da Soluções de Conflitos no Brasil" y de la Obra Conmemorativa 

“Tratamento Adequado dos Conflitos – Obra Comemorativa da primeira década da Resolução 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça” obras colectivas con la participación de los mayores 

nombres de Brasil en el tema, y con participación de ministros del STJ y STF. Consultor en 

mediación y negociación. Mención honorífica en la categoría Mediación y Conciliación 

Extrajudicial (2017) por el Conselho Nacional de Justiça 

 

Nombre de la Coordinadora 2: Letícia Amorim Marques Pereira 

Vinculación Institucional: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FDRP/USP) - Grupo de Investigación 

Resumen curricular: Abogada y Mediadora;  Graduada en Derecho por el Centro 

Universitario Uniseb-Estácio-Ribeirão Preto;  Mediadora graduada por el Curso de Mediación 

Judicial, en los términos de la Resolución 125/2010, en la sede de la 2ª Oficina del Registro 

Civil de Ribeirão Preto;  Posgrado en Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en la 

Universidad Damásio Educacional de São Paulo;  Posgrado en Derechos Humanos por el 

Instituto Ius Gentium Conimbrigae (IGC/CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Coimbra- Portugal;  y Especialista en Privacidad y Protección de Datos Personales por la 

universidad Legale 

 

Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 
1 - La Mediación en el ámbito judicial y extrajudicial: Desafios y oportunidades para el 

uso de la mediación en el Poder Judicial y en el campo privado, sus impactos y reflejos - La 

línea se centra en la discusión sobre los retos presentes y futuros de la mediación judicial y 

extrajudicial como medios de solución de controversias, que conllevan diversas oportunidades 

para mejorar la metodología y ampliar el método en la garantía efectiva del acceso a la justicia, 

las soluciones justas y la implementación de soluciones adecuadas a problemas reales en los 

ámbitos público y privado. 

2 – La mediación como mecanismo y garantía de acceso a la justicia en conflictos que 

involucren tecnología, internet e innovación – La línea de discusión se centra en el uso de la 

mediación en conflictos relacionados con tecnología, internet e innovación con el fin de buscar 

estabilidad en las relaciones, así como la garantía de soluciones justas y equilibradas que se 

ajusten a la realidad del contexto fáctico-conflictual en que se encuentran involucradas tales 
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materias. El avance acelerado de la tecnología y la lentitud de las regulaciones crean grandes 

desafíos, así como la ausencia de decisiones claras de los tribunales superiores y la inseguridad 

jurídica aún presente en estos ámbitos. 

 

Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 
Portugués (X) 

Inglés (X) 

Español (X) 


