Ata de Reunião | 02.12.2014
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada | GEMEP
Participantes:
Ana Luiza Isoldi, Claudia Grosman, Patricia Freitas Fuoco (GEMEP)
Rafael F. Alves (CBAr)
Pauta:
Relatório do ano de 2014
Discussão do Planejamento Estratégico para 2015 do GEMEP
Feed-back da Diretoria do CBAr
Temas discutidos:
1) Lista de discussão | mailing CBAr
Temas relativos à mediação empresarial para fomento da discussão na lista/mailing do CBAr
devem ser enviados previamente à Natalia Lamas e Flavia Mange.
2) Associação ao CBAr
As reuniões do GEMEP são restritas aos membros do CBAr. Manter o atual controle de
participação feito pelo GEMEP. Confirmar novos membros diretamente no site do CBAr e/ou por
email ao CBAr.
3) Comunicação ao CBAr
Solicitações à Louise (estagiária do CBAr) para inclusão de atas ou artigos no site devem ser
enviadas ao Rafael Alves em cópia.
4) Agenda de reuniões 2015
4.1. Agenda de 2015 do GEMEP: 05 de fevereiro (quinta), 05 de março (quinta), 08 de abril
(quarta), 07 de maio (quinta), 10 de junho (quarta), 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).
4.2. Criar agenda conjunta do CBAr (Rafael Alves).
5) Padronização de comunicações do GEMEP
Enviar a Rafael Alves os e-mails e comunicações utilizadas pelo GEMEP como modelo (Patricia
Freitas Fuoco).
6) Competições
6.1. O CBAr poderá dar apoio institucional às competições de mediação no Brasil e no exterior,
sem exclusividade e mediante solicitação do time. CBar está apoiando equipes de SP e pediu a lista
de todos participantes.
6.2. Competidores da próxima competição em fevereiro/2015 (Ana Luisa Isoldi):
PUC (Ana Luisa Isoldi e Alexandre Palermo), FGV (Diego Faleck), USP e Faculdade de Vitória - ES.

7) Projeto de Lei de Mediação
Continuar o acompanhamento do Projeto de Lei no Congresso. Aproximação do GEMEP com o
Grupo de Estudos de Assuntos Legislativos (Ana Luisa Isoldi).
8) Pacto de Mediação
Considerando a recente assinatura do Pacto de Mediação pela sociedade civil, o GEMEP enviará ao
CBAr o pacto para adesão do CBAr ao movimento (Patricia Freitas Fuoco/Rafael Alves).
9) Revista Brasileira de Arbitragem
Rafael propôs a criação de uma seção na RBA para publicação de artigos científicos produzidos por
membros do GEMEP, de acordo com as regras estabelecidas pelo CBAr, Kluwer e ABNT, com
periodicidade trimestral e mediante aprovação do Conselho Editorial da Revista. O tema foi
recebido com alegria pelo GEMEP e será discutido pela Diretoria do CBAr (Rafael Alves).
10) Road Show para fomento da mediação empresarial
Dada a importância do tema mediação empresarial e a crescente demanda nos escritórios e
empresas foi sugerido ao CBAr a realização de road shows, organizados pelos participantes do
GEMEP, para fomento e divulgação do tema em Câmaras de Comércio, Câmaras de Mediação e
Arbitragem e Universidades. A periodicidade será oportunamente definida. Não deverá haver
ônus para o CBAr. O tema será discutido pela Diretoria do CBAr (Rafael Alves).
11) Congresso Anual promovido pelo CBAr
Diante da crescente discussão acadêmica do tema, foi sugerido ao CBAr a inserção de um painel
no Congresso Anual do CBAr sobre o tema mediação. O GEMEP se colocou à disposição para
sugerir uma pauta com temas relevantes e de interesse do público do evento, em sua maioria
arbitralista, bem como sugestão de juristas, professores e especialistas no tema para participarem
dos debates. O tema será discutido pela Diretoria do CBAr (Rafael Alves).
12) Discussão do Planejamento Estratégico para 2015 do GEMEP
Aguardamos a autorização do CBAr para publicação do mesmo na página do GEMEP.

