Ata da 32ª Reunião do GEMEP / CBAr
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada
10-06-2015
Ata da trigésima segunda reunião do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada
do Comitê Brasileiro de Arbitragem – GEMEP/CBAr, realizada no dia 10 de junho de
2015, das 09h00min às 12h00min, na Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP, sede do
Pacheco Neto, Sanden, Teisseire Advogados, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia:
Pauta:
1) Palestra “A mediação e as empresas familiarres”, com Marcia Setti Phebo e
Roberta Nioac Prado
2) Mediação no Novo Código de Processo Civil
3) Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação do CBAr
Assuntos Diversos
4) Congresso do CBAr
5) Assuntos diversos
A reunião foi coordenada por Ana Luiza Isoldi, Claudia Grosman e Patricia Freitas,
estando presentes também Adriana Adler, Ana Beatriz Kopacek, Antonio Luiz S.
Carvalho, Ana Cândida M. Marcato, Caio Aguirre, Celina Pannunzio Soares, Fabiana C.
P. Scanduzzi, Fernando Kachan, Fernando Pacheco Muniz dos Santos, Josmeyr Alves
Oliveira, , Karla S. E Coachman, Gilda Gronowicz, Guilherme M. Zilio, Lia Justiniado dos
Santos Paula de Magalhães Chisté, Renato Herz, Sabrina de Mello Hornos, Sandra
Assali, Silvana Dias, Sonia Andreotti Carneiro Frigoli, Vera Cecília Monteiro de Barros. Os
trabalhos ocorreram como segue:
1) Palestra “A mediação e as empresas familiarres”, com Marcia Setti e da Roberta
Nioac Prado
Roberta Nioac Prado discorreu sobre os três círculos da empresa familiar (propriedade,
família e negócio) e destacou que no Caderno de Boas Práticas de Governança
Corporativa para Empresas de Capital Fechado do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa - IBGC aborda a mediação e deve ser utilizado para difusão da mediação.
Comentou que a grande dificuldade atual da aplicação da mediação nesta seara é a falta
de cultura. Os profissionais precisam de mais informação. Acredita que no âmbito da
governança familiar, todo o processo de estruturação da governança deve ser permeado
pela mediação, ou seja, que todos os profissionais, das diferentes áreas, devem trabalhar
de acordo com os princípios da mediação.
Marcia Setti Phebo abordou que a mediação ajuda o profissional da área de planejamento
sucessório e organização patrimonial a perguntar de forma adequada e que está presente
nos três círculos apontados pela Roberta. As empresas familiares nascem da confiança,
mas também envolve ciúme, inveja, família, choque geracional, falta de dialogo, poder,
perda de controle, interferência de agregados, ódio, expectativas, dúvida se o tratamento
entre os filhos deve ser igual, profissionalismo, emoção, vaidade, medos, dilemas, vida e
morte, confito. O advogado da área societária pode criar regras para minimizar tais
questões. Comentou que o planejamento sucessório tem como objetivo evitar conflitos
futuros, proteger o patrimônio de eventuais vicissitudes e garantir a melhor inteligência

fiscal, buscando a sustentabilidade relacional e patrimonial. Introduzir a mediação no
acordo de sócios é um caminho. Opina que o mundo ideal é que a empresa familiar crie
uma agenda para mediação, por exemplo, para criação de regras e construção da
sustentabilidade da empresa, mas que também é possível criar métodos alternativos de
gestão de conflitos por meio de cláusula med-arb no acordo de acionistas.
2) Mediação no Novo Código de Processo Civil
Foi apresentado o trabalho do Grupo 3, elaborado pela Fabiana Scandiuzzi, Adriana Adler
e Jean François Teissere, sobre os arts. 139, V, 359, 932, com o tema: “o novo papel do
juiz”.
Pontos relevantes discutos:
- a importância do juiz se valer do conciliador e do mediador, em vez de diretamente
promover a conciliação e a mediação, deixando clara esta diferenciação.
- o termo “promover” do art. 139 é no sentido de estimular e encorajar, e não de ele
mesmo fazer, por força do princípio da confidencialidade.
- preferência do mediador judicial?
- no art. 359, o juiz pode fazer diretamente a conciliação ou deve remeter a um terceiro
conciliador (cejusc).
- menção equivocada da arbitragem como método consensual.
Em razão do tempo, a apresentação do Grupo 4 ficou para 02 de julho, por meio de áudio
ou vídeoconferência.
Decidiu-se reformular a agenda da apresentação dos próximos grupos, como segue:
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Os Grupos deverão encaminhar os respectivos textos para o email
anaisoldi@algimediacao.com.br nas datas acima mencionadas, para que possam ser
repassados para apreciação dos demais membros do GEMEP antes das reuniões.
Durante as reuniões, vamos adotar como sistemática de trabalho:
Cerca de 35minutos para cada grupo expor, sendo 10 minutos para exposição e 25 para
troca de ideias adotando como regra: exposição do grupo, rodada entre os participantes
para que cada um tenha a oportunidade para de fazer comentários conforme a ordem de
fala, resumo do discutido.
Após cada uma das apresentações, os demais participantes do GEMEP poderão, por
escrito, trazer suas considerações, para análise em grupo posteriormente e consolidação
de texto final.
O texto final será publicado com os nomes dos integrantes dos grupos que contribuíram
com o texto.
A meta é terminar até o final de 2015.
No dia 02 de julho, das 10:00 às 12:00 haverá apresentação do Luis Fernando Guerrero,
sobre o Novo Códifo de Processo Civil.

3) Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação do CBAr
Para 05 de Agosto está programada uma reunão conjunta com o Grupo de Propriedade
Intelectual, em que haverá uma Palestra com Marcelo Inglez.

4) Congresso do CBAr
Haverá um painel sobre Mediação no Congresso Jovem do CBAr que se realizará em 13
de setembro de 2015, em Foz do Iguaçu, sobre o tema: “Impactos do novo Código de
Processo Civil na Mediação Empresarial Privada”, tendo como palestrantes Renato Grion,
Ana Cândida Marcato, Marcelo Mazzola e Diego Faleck, e como moderador Marcello
Rodante.
5) Assuntos diversos
Em função do aumento do número de participantes, para melhor comodidade e
organização, combinou-se que a cada reunião, será encaminhada confirmação de
presença para a Srta. Elena pelo email: assist.juridico@pnst.com.br.
Nas datas em que houver um convidado especial ou Mesa de Debates, ficou combinado
que a sala de audioconferência será aberta a partir do horário definido para início dos
trabalhos, geralmente às 9h.
Agenda de 2015: 02 de julho (quinta), 05 de agosto (quarta), 03 de setembro (quinta), 07
de outubro (quarta), 05 de novembro (quinta), 02 de dezembro (quarta) (seguida de
almoço de confraternização).
02 de julho (palestra de Luis Fernando Guerrero)
05 de agosto (palestra de Marcelo Junqueira Inglez de Sousa, com o tema “Reflexos do
Novo Código de Processo Civil na Mediação empresarial e na Propriedade Intelectual”)
03 de setembro (palestra de Renata Hoft, com Monica Mendonça Costa como
debatedora, com o tema “Mediação no contexto da empresa familiar)
Próxima reunião:
Data: 02 de julho de 2015
Horário: das 9h00min às 12h00min
Local: Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP (Pacheco Neto, Sanden, Teisseire
Advogados)
Das 10:00 às 12:00 haverá apresentação do Luis Fernando Guerreiro, sobre o Novo
Códifo de Processo Civil.
Nada mais havendo, foi por nós, Ana Luiza, Claudia e Patricia, redigida esta ata por
memória da reunião.

São Paulo, 10 de junho de 2015.
Relatoria: Ana Luiza Isoldi | Claudia Frankel Grosman | Patricia Freitas Fuoco

