
Ata da 35ª Reunião do GEMEP / CBAr 
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada  

03-09-2015 
 
 
 
Ata da trigésima quinta reunião do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada 
do Comitê Brasileiro de Arbitragem – GEMEP/CBAr, realizada no dia 03 de setembro de 
2015, das 09h00min às 12h00min, na Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP, sede do 
Pacheco Neto, Sanden, Teisseire Advogados, organizada em conjunto com o Grupo de 
Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:  
 
Pauta:  
 
1) Palestra “Mediação e governança familiar e societária (invisível)”, com Renata 
Bernhoefh, e debatedora Monica Mendonça Costa 
2) Mediação no Novo Código de Processo Civil  
3) Congresso do CBAr 
4) Assuntos diversos 
 
 
A reunião foi coordenada por Ana Luiza Isoldi, Claudia Frankel Grosman e Patrícia Freitas 
Fuoco, estando presentes também Adriana Adler, Alessandra Fachada Bonilha, Ana 
Beatriz Kopacek, Ana Marcato, Antonio Luis Sampaio Carvalho, Beatriz Rosa, Caio 
Aguirre, Celina Pannunzio Soares, Karla S. E Coachman, Marcello Rodante, Monica 
Mendonça Costa, Paula Chisté, Renato Herz, Sabrina de Mello Hornos, Sandra Assali, 
Silvana Dias, Sonia A. C. Frigos. Participou por audioconferência: Camila Biral. Os 
trabalhos ocorreram como segue:  
 
1) Palestra “Mediação e governança familiar e societária (invisível)”, com Renata 
Bernhoefh, e debatedora Monica Mendonça Costa 
 
A palestrante discorreu sobre o tema, explicando como e porque as famílias chegam 
procurando uma consultoria, bem como fazer um diagnóstico com base nos três sistemas 
que convivem na empresa familiar: empresa, família e patrimônio.  
 
Ressaltou que o tema teve um auge nos anos noventa, quando começou a ser estudado, 
em função do alto índice de mortalidade das empresas, e que ainda não tem muita 
literatura, pesquisa, cátedra em faculdades. Como algumas famílias conseguiam fazer o 
processo de transição e conseguiam perdurar, começou-se a observar nas análises de 
resultados que a performance dessas empresas, quando bem organizada, era muito 
superior, às não familiares. Então as famílias começaram a perceber que precisavam 
cuidar da sucessão e fazer planejamento. Na década de 90, as empresas chegavam com 
a crise instalada, hoje a procura ocorre antes da crise, com o enfoque de planejamento.  
 
Sobre o diagnóstico, informou que o trabalho deve se desenvolver na sobreposição entre 
os sistemas, onde ocorrem as confusões de papel, diálogo, linguagem. Relatou que 
primeiro são feitas conversas com cada membro da empresa, para saber a sua visão 
sobre o que esta acontecendo a partir da perspectiva de tempo: passado, presente e 



futuro, sob os três prismas: família, empresa e propriedade. É explorado o campo 
emocional. No campo da família, por um diagnóstico é estabelecido o nível de maturidade 
emocional que esta família avançou, que molda a base comportamental. Quanto menor o 
nível, mais difícil o trabalho. O campo do patrimônio é normalmente difícil para as pessoas 
enxergarem, pois confundem muito com o campo da empresa. Na família, trabalha-se o 
genograma. Na propriedade, a estrutura societária da empresa. A relação na família é 
imposta, não é livre, e essas pessoas se tornam sócias. No campo da empresa, é 
trabalhada a governança, onde as estruturas contam com um poder coletivo, e não 
individual.  
 
2) Mediação no Novo Código de Processo Civil  
    
A agenda para a apresentação dos próximos grupos: 
 

Artigos do Novo CPC Grupo Responsável Entrega do texto 
para distribuir 
previamente ao 
grupo 

Reunião para 
apresentação 

    

Art. 166: princípios Grupo 6: Patrícia 
Freitas, Vivien Lyz, 
Fernando P. M. dos 
Santos, Claudia 
Grosman 

28 de setembro 07 de outubro 

Arts. 167 a 169, 173 e 
174: cadastro de 
mediadores e câmaras 

Grupo 7: Paula Chisté, 
Vera Monteiro de 
Barros, Henrique 
Gomm e Andrea Maia 

28 de setembro 07 de outubro 

Arts. 154, 303 a 308, 334 
e 335: petição inicial, 
defesa e audiência  

Grupo 8: Camiral Biral, 
Monica Mendonça 
Costa e Ana Luiza 
Isoldi  

28 de setembro  07 de outubro  

Arts. 487, 515, 725, VIII, 
784, IV: título executivo 

Grupo 9: Felipe Kachan 28 de setembro  07 de outubro  

Art. 565: possessórias Grupo 10: Sabrina 
Hornos e Silvana Dias 

26 de outubro  05 de novembro  

Arts. 694 a 696: família Grupo 11: Gilda 
Gronowicz e Lia 
Justiniano 

26 de outubro  05 de novembro  

Arts. 221 e 313: 
prescrição 

Grupo 12: Caio Aguirre 
e Ana Marcato 

26 de outubro  05 de novembro  

Ajuste do texto para 
consolidação  

Todos  19 de novembro  02 de dezembro  

  
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. 
 
3) Congresso do CBAr 
 
Foi feito um brainstorming para pensar sobre as atividades para a sala do grupo no 
Congresso do Cbar, no dia 13 de setembro, das 14:00 às 15:30h, antes da palestra de 
mediação.  
 
Contamos com 10 pessoas para as atividades.   
 
4) 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. 
 
 
Agenda de 2015: 07 de outubro (quarta), 05 de novembro (quinta), 02 de dezembro 
(quarta) (seguida de almoço de confraternização). 
 
Próxima reunião: 
Data: 07 de outubro de 2015 
Horário: das 9h00min às 12h00min  
Local: Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP (Pacheco Neto, Sanden, Teisseire 
Advogados)  
Pauta: Grupos de estudos de Mediação no NCPC  
 
Nada mais havendo, foi por nós, Ana Luiza, Claudia e Patricia, redigida esta ata por 
memória da reunião.  
 
 

São Paulo, 03 de setembro de 2015. 
Relatoria: Ana Luiza Isoldi   
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