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PROPOSTA de TRABALHO do GEMEP:
Em 2012 o GEMEP foi criado visando:
A elaboração de artigos com conteúdo acadêmico para informação
e divulgação ao público alvo.
Abordagem e estudo de temas de relevância atual relativos à
mediação empresarial privada.
Atingir o público alvo formado por advogados, mediadores,
árbitros, acadêmicos, bem como instituições, universidades,
câmaras e associações que administrem ou fomentem a mediação
empresarial.

RELATÓRIO das ATIVIDADES em 2013:
 Foram realizadas reuniões mensalmente no decorrer do ano de 2013.
Desde maio/2013 as reuniões vêm sendo realizadas no escritório de uma das cocoordenadoras do GEMEP, localizado na Alameda Franca, 1050, 11º andar, São Paulo, SP.
A participação nas reuniões pode ser feita também via skype, especialmente para aqueles
participantes de outras cidades.
O público participante não se resume apenas a mediadores, mas também advogados,
árbitros, acadêmicos e fomentadores dos métodos alternativos de solução de
controvérsias.
Com aportes vindos de diferentes ramos do Direito, os debates do GEMEP passaram a ser
mais interessantes e aprofundados, o que acarretou um significativo incremento de
participantes.
Houve significativo aumento da frequência dos participantes nas reuniões mensais e
engajamento de novos integrantes.
A partir de Outubro/2013, o GEMEP passou formalmente a ser coordenado em conjunto
por Ana Luiza Isoldi, Claudia Grosman e Patricia Freitas Fuoco.

OBJETIVOS do GEMEP para 2014:
Aprofundar os estudos e incremento dos trabalhos visando incentivar a
pesquisa, estudo, divulgação e desenvolvimento da mediação empresarial.
Incrementar a publicação e divulgação de artigos e trabalhos acadêmicos
no site do CBAr e na Revista Brasileira de Arbitragem.
Promover mesas de debates com a participação de reconhecidos
especialistas visando a discussão de temas da atualidade, especialmente em
função da futura promulgação da lei de mediação.

Fomentar o diálogo e a troca de experiências entre árbitros, mediadores e
advogados da área empresarial.
Difundir os objetivos do GEMEP entre o demais associados do CBAr de
modo a fomentar a participação de novos colaboradores, especialmente
árbitros e advogados.

METAS para INCREMENTO da produção
intelectual:
 elaboração de 3 (três) artigos a serem apresentados ao Conselho

Editorial da Revista Brasileira de Arbitragem, visando sua publicação no
decorrer do ano de 2014, em conformidade com as regras e parâmetros
requeridos pela Revista.
 fomento à elaboração de artigos individuais ou em coautoria pelos
integrantes do GEMEP visando a publicação na Revista Brasileira de
Arbitragem também em conformidade com suas regras.
 publicação de artigos relacionados a temas da atualidade no âmbito da
mediação empresarial, elaborados pelo GEMEP, seus subgrupos ou
individualmente pelos seus integrantes para veiculação a todos os demais
associados e disponibilização no site do CBAr em espaço destinado para
este fim.

METODOLOGIA de TRABALHO para alcance das METAS:
Seleção de temas e apresentação de pauta ao Conselho Editorial da Revista
Brasileira de Arbitragem e à Diretoria do CBAR com os assuntos de maior repercussão
no âmbito da mediação empresarial.
Divisão do integrantes do GEMEP em pequenos subgrupos visando o aumento da
eficiência, produtividade e celeridade na produção e elaboração dos trabalhos.
Realização de pesquisas bibliográficas e de campo no âmbito do direito brasileiro e
do direito comparado.
Análise, seleção e estudo do material pesquisado, bem como compartilhamento do
material entre os integrantes dos grupos e subgrupos.
Discussão dos temas e debates para alinhamento em reunião.
Preparação das reuniões com envio antecipado da pauta.
Circulação dos artigos entre os integrantes dos grupos e subgrupos para
comentários e finalização do trabalhos.
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