
  

ATA 008 DA REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 16 HORAS 
VIA PLATAFORMA ZOOM 
 
PRESENÇAS: Claudio Motta, Marcos Brafman, Paula Mark Sady, João Café, 
Adriana Avellar, Adriano Espechit, Adriano Neves, Angel Gonzalez, Arilda 
McClive, Arthur Pimentel, Vitor Estanislau, Maria Auxiliadora, Romulo Adriano 
Neves, José Epiphânio Camillo dos Santos, Alessandra Alkmim, Flávia Pereira, 
Mauricio Lambiasi, Márcio Favilla, Luis Guelman, Letícia Trivellato, Roberta 
Portela, Adriana Avellar, Valéria Mattoso, Alípio José Miranda, Cristina Neves, 
Juliana Morais, Rômulo Garcia, Hernani Castro, Carlos Cesar de Lima, Paulo 
Rogério, Fernanda Lana, Silvio Soares Nazaré, Ana Cláudia Paranaguá, Cintia 
Paes, Otávio Elisio Alves de Brito, Marcia Rosa,  Rodrigo Araújo 
 
ABERTURA: Marcos Brafman/Vice-presidente da ACMinas e Coordenador 
dos Conselhos Empresariais – Quero justificar a ausência do Presidente José 
Anchieta que está em uma viagem. Em seu nome, meus cumprimentos ao 
Presidente Claudio Motta, aos seus Vice-Presidentes, Luiz Guelman e Márcio 
Favilla, aos Conselheiros e convidados aqui presentes, em especial nossa 
palestrante Paula Sady. Parabenizo o Presidente Claudio Motta por mais esta 
iniciativa tão importante para que os nossos Associados considerem a alternativa 
da Mediação em suas relações comerciais e que possamos promover uma 
sinergia entre a CAAEB e a nossa CAMEAC – Câmara de Mediação Empresarial 
ACMinas coordenada pelo nosso Presidente do Conselho Empresarial de 
Assuntos Juridicos – Dr. João Café que certamente poderá contribuir muito neste 
debate e nas nossas possibilidades futuras neste importante campo da 
mediação. Mas como costuma dizer o nosso Presidente Anchieta, a palavra não 
me pertence. Temos muito a ouvir nesta reunião de hoje que tenho absoluta 
certeza será de grande proveito. Portanto, encerro agradecendo muito a 
presença de todos, mais uma vez parabenizando e agradecendo aos membros 
do Conselho pelo importante trabalho voluntário que desenvolvem nesta Casa. 

Claudio Motta / Presidente do Conselho de Relações Internacionais – 
Obrigado Marcos Brafman pelas suas palavras e apoio, mas é graças a esse 
time, que podemos estar aqui neste momento. Agradeço aos nossos 
conselheiros e convidados. Hoje teremos a palestra da Dra. Paula Sady, Diretora 
Executiva e fundadora da CAAEB, mediadora de conflitos Sênior Judicial, 
Advogada colaborativa da área Empresarial e de Sucessões, Coordenadora 
Executiva da CaMC OAB-RJ. Ela nos falará da verdadeira essência da 
mediação. Agradeço à Paula por aceitar nosso convite, a quem passo 
imediatamente a palavra. 
 
Pronunciamento da Dra. Paula Mark Sady – Mediação – Preservando 
Relações Comerciais no Comex - Bom dia a todos. Inicio agradecendo ao Vice-
Presidente da ACMinas, Marcos Brafman por ter acolhido esta apresentação, 
através do Conselho de Relações Internacionais, ao Sílvio Soares Nazaré e à 
Valéria Mattoso, que nos representa em Belo Horizonte.  Agradeço, também, ao 
Arthur, que nos fez acreditar no sonho e fez acontecer a Câmara em Comex. 



  

Agradeço, finalmente, a presença de todos, pois somente assim a Mediação se 
faz conhecida. Seguiu-se a apresentação. 
 
Palavras Claudio Motta – Obrigada Paula, como sempre objetiva e direta. Me 
sinto sempre como um aprendiz em suas palestras. A construção do diálogo é 
que possibilita a realização das coisas. 
 
Palavras Marcos Brafman – Parabéns pela brilhante apresentação. Você falou 
sobre os objetivos e cláusulas contratuais. Pergunto, na sequência, quais são os 
obstáculos para que a “mediação” entre com força no mundo dos negócios? 
Paula Mark Sady – Nossos desafios para alavancagem da mediação em nosso 
país são os advogados que não fomentam a Mediação junto aos seus clientes. 
Quem mais fomenta são as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte, embora todo oficial de justiça e o nosso código de ética diz da 
necessidade desta fomentação, até mesmo devido a grandes processos em 
nosso judiciário. Eticamente, temos que primeiramente indicar e se o nosso 
cliente não aceitar, partimos para o judiciário. Este trabalho está sendo feito há 
10 anos e se o advogado não informa, não tem como a sociedade ter 
conhecimento. É mais uma questão de mudança na cultura. Presidente Claudio 
Motta – Trabalho com mediação desde os meus 21 anos, sem mesmo saber 
exatamente o que era. Temos que mostrar e informar aos advogados que 
mediação não é o confronto, mas sim o diálogo, permanente e determinado. 
Valéria Mattoso – Agradeço a oportunidade de trazer este debate de mediação 
no Comércio Exterior. Como advogada, sempre preferi a mediação, tentando a 
conciliação entre os meus clientes. No litigioso, ao final dos processos, ocorre 
uma interrupção das relações comerciais, o que não é saudável. Por outro lado, 
o próprio Judiciário está colapsado e tem feito um trabalho de conscientização 
da Mediação. No exterior, já é bem praticado e isto é um instrumento bem mais 
viável e econômico. Temos a consciência que a ACMinas tem a CAMEAC. 
Penso que podemos realizar uma parceria com a CAAEB, o que seria muito 
viável, oportunidade em que convido o Dr. João Café para estudarmos a 
possibilidade desta parceria.  
 
Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos, Dr. João Café 
Novais – Parabéns pela felicidade do convite à Paula e à CAAEB. Cumprimento 
a todos e ao Marcos Brafman que coordena os conselhos com maestria, bem 
como a Paula e Valéria Mattoso. Fico muito feliz em ver outras pessoas 
debatendo sobre a mediação, que acho ser mais falada do que praticada. É  
momento de dor das partes para que possam dar-se as mãos solucionando os 
problemas. É verdade que se o advogado tranca a porta para a mediação, os 
clientes não var aderir a esta forma de solução de conflitos. Um exemplo, sobre  
um eventual fornecedor da Fiat, se ele ganha a causa, não será mais fornecedor 
da Fiat, mas pela mediação poderá abrir formas de diálogo, podendo até haver 
uma melhoria nos contratos e projeção para novos negócios futuramente. No 
futuro, certamente, vamos olhar para o passado e percebermos que andamos 
muito, até que este assunto da mediação seja natural. Não existe perda de tempo 
em tentar mediar e eu só vejo vantagens. Criamos a CAMEAC aqui em MG, mas 
muitos de nós advogados ainda estão de certa forma tímidos. E quanto à 
parceria, podemos conversar e ajustar formas de atuar no mercado. Por fim, 
gostaria de citar mais uma situação real. Em São Paulo, um juiz interrompeu um 



  

processo e pediu às partes que buscassem a mediação. Se em 60 (sessenta) 
dias não resolvessem a situação, poderiam voltar à justiça. É realmente muito 
difícil até que possamos conseguir difundir adequadamente este assunto.  
Vamos juntos conversar para ajustarmos os meios necessários para o 
incremento da Mediação. Obrigado e parabéns.  
 
Palavras do Sílvio Soares Nazaré – Agradeço a oportunidade de ouvir a Paula 
Sady, bem como a Valéria Mattoso e acho oportuna a sugestão da parceria. 
Cumprimentos ao Arthur pela simbiose de ações conjuntas. Se o Senador Marco 
Maciel estivesse vivo, estaria feliz em ver que um projeto seu, que teve duras 
ações para aprovação, está hoje concretizado e aprovado por lei. Parabéns a 
todos.  
 
Vice-Presidente Márcio Favilla – Parabéns pela apresentação e pelo 
competente trabalho. Em maio foi criada a Câmara Nacional de Mediação de 
Turismo e Eventos. Participei de seu lançamento e afirmo que os propósitos são 
semelhantes aos que foram apresentados pela Dra. Paula Sady. Há uma grande 
sinergia entre a Câmara e a CAAEB. Parabéns! 
 
Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Sr. Marcos 
Brafman – Em primeiro lugar, parabéns ao Presidente Claudio pela excelente 
reunião e pelo seu entusiasmo em fazer reuniões semanais, o que só traz 
benefícios aos nossos associados. Agradeço à Paula por aceitar o convite da 
palestra e à Valéria Mattoso com a sua presença e experiência. Ao João Café 
agradeço pelo que vem fazendo e trazendo benefícios para os empresários, bem 
como aos nossos associados. Obrigado ao Conselho, por exercer seus objetivos 
e propósitos, bem como aos nossos 18 (dezoito) Conselhos Empresariais. 
Agradeço pelo trabalho voluntários de todos os nossos Conselheiros, de todos 
os nossos Conselhos, que contribuem para que a ACMinas atinja sempre os 
seus propósitos. Presidente Claudio Motta – Nosso Conselho é eclético e isto 
me dá imenso prazer de fazer, de poder trazer sempre novos ensinamentos, 
novas oportunidades e novos caminhos para trilharmos juntos. 
 
 
ENCERRAMENTO: E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente 
Claudio Motta agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. 
Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021 
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