Ata da 41ª Reunião do GEMEP / CBAr
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada
07-04-2016
Ata da quadragésima primeira reunião do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial
Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem – GEMEP/CBAr, realizada no dia 07 de abril
de 2016, das 09h00min às 12h00min, na Al. Franca, 1050, Cerqueira César/SP, sede do
Pacheco Neto, Sanden, Teisseire Advogados e, concomitantemente, na Rua Raja
Gabaglia, 1400, 8º andar, Belo Horizonte/MG, sede do Grebler Advogados, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
Pauta:
1) a) Enunciados sobre Mediação no Novo Código de Processo Civil e na Lei de
Mediação (SP); b) Assustos institucionais GEMEP/CBAr (BH)
2) Café da Manhã, com a Presidente do CBAr, Flavia Bittar Neves
3) Assuntos diversos
Em São Paulo, a reunião foi coordenada por Ana Luiza Isoldi, estando presentes Adriana
Adler, Alexandre Palermo Simões, Ana Beatriz Kopaceck, Andrea Decourt Savelli, Antonio
Luis Pereira de Sousa, Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Christiana Beyrodt Cardoso, Dora
Awad, Fabiana Cristina Scandiuzzi, Lia Justiniano dos Santos, Marcelo Rodante, Silvia
Maria Costa Brega, Sonia A. C. Frigoli, Vera Monteiro Barros. Participou por
audioconferência Josmeyr Oliveira.
Em Belo Horizonte, a reunião foi coordenada por Claudia Grosman e Patricia Freitas
Fuoco, estando presente a Presidente do CBAR, Flávia Bittar Neves, e, também,
Alessandra Fachada Bonilha, Andrea Maia, Ana Lúcia Pereira, Danielle Ziade, Dulce
Nascimento, Felipe Morais, Fernanda Levy, Henrique Gomm Neto, Izabella Moreira
Abraão, Lucas Diniz, Pedro Ribeiro de Oliveira.
A reunião foi composta de duas partes, sendo que, na primeira, foram discutidos os
enunciados sobre mediação (em SP) e assuntos institucionais do GEMEP/CBAr (em BH),
e, na segunda, houve a integração dos participantes dos dois locais, via Skype. Os
trabalhos ocorreram como segue:

1) a) Enunciados sobre Mediação no Novo Código de Processo Civil e na Lei de
Mediação (SP)
Foram analisados vários enunciados, reprovados três e aprovado um. Os demais serão
debatidos na reunião de maio.

1) b) Assustos institucionais GEMEP/CBAr (BH)
A reunião foi aberta com a exposição da Patrícia Fuoco apontando que estão trabalhando
para melhorar a viabilização das conferências. Apesar de já termos uma plataforma,
estamos averiguando a possibilidade de alterá-la, pois, quando a reunião enseja um
debate mais dinâmico, os conferencistas acabam ficando prejudicados.

Em seguida, como tivemos alguns participantes que não são do grupo, foi aberto um
momento para apresentação institucional do grupo e, em seguida, dos participantes da
reunião.
Conforme exposto pela Patrícia Freitas Fuoco e pela Cláudia Frankel Grosman, o GEMEP
| CBAr foi fundado pela Ana Isoldi e possui um enfoque voltado para a mediação privada.
O GEMEP tem a ideia de trazer diversas perspectivas acerca do tema e congrega
pessoas de diversas áreas do conhecimento.
Almeja-se, com o GEMEP, agregar um grupo multidisciplinar, composto por pessoas de
diversas regiões. Cláudia ressaltou que todas as atas estão publicadas no site e quem
quiser se inteirar melhor acerca dos projetos do grupo, pode fazê-lo visitando a página na
internet. Foi ressaltado que subgrupos serão extremamente bem vindos e, conforme
salientado pela Patricia, temos a iniciativa de maximizar o estudo da mediação privada.
Em seguida, os participantes apresentaram-se e explanaram sua visão acerca do instituto
da mediação.


Pedro Ribeiro de Oliveira (membro do Conselho Deliberativo da CAMARB) Explanou que sua experiência com a mediação advém de quando atuava com a
advocacia de contratos. Ressaltou que, por ora, em BH temos muito pouca
experiência com o instituto e este ainda causa certo estranhamento. Ponderou que
as pessoas têm interesse, curiosidade, mas há uma perda de tempo muito grande
com as explicações do instituto às partes. Há, até certo ponto, uma tendência a
refutar a mediação. Salientou sua experiência, ainda que pequena, na CAMARB.



Henrique Gomm (Membro do GEMEP): Elogiou o GEMEP no sentido de que,
mesmo sendo via vídeo conferência ou call, o grupo preocupou-se em trazer
matérias inovadoras ao debate e estão dando diversas oportunidades de
participação. Todos nós temos experiências que gostaríamos de debater e o
GEMEP nos permite fazê-lo.



Dulce Nascimento (Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB/MG): Começou a
trabalhar com mediação, em 2003, em Portugal, mas veio para o Brasil em 2013.
Estima que o Brasil será uma sumidade em termos da mediação considerando os
grupos acadêmicos que temos, o enfoque que damos e etc. Se prontificou a
auxiliar, sempre que possível, na divulgação dos eventos do GEMEP e estabelecer
uma ponte de comunicação com organismos como a OAB/MG. Isabella questionou
sobre os cursos que a Dulce organiza. Ela informou que está organizando um
sobre “A importância do advogado na mediação”. Informou que, quando juíza, em
Portugal, ela tentava instigar a mediação. Agora em Minas Gerais, conseguiu
encontrar a OAB/MG, com o respaldo da Elaine DelaMônica e do Luiz Claudio
Chaves (VP OAB Federal) e se reuniram no intuito de fundar um curso de 40
horas, cujo objetivo é desmitificar, clarificar, e explanar a mediação de forma
crítica, sob diversas óticas. Ressaltou que a mediação e práticas colaborativas são
institutos bem diferentes.



Felipe Moraes (secretário geral da CAMARB): Monitorando o mercado, percebe
que a hora de começar a se trabalhar a mediação é agora. Teve a segunda
experiência com mediação empresarial na CAMARB. Salientou que, em breve, terá

um curso para os advogados que trabalham na arbitragem e, finalmente,
mencionou a competição de mediação empresarial. Informou que a CAMARB vem
cuidando deste case com extremo cuidado.


Andrea Maia (CBMA): Concordou com o Felipe que já há algo plantado, e agora
estamos colhendo os frutos. Também lançaram um curso sobre o instituto.



Fernanda Levy (CONIMA): Terão algumas iniciativas que visam pensar ações em
conjunto entre arbitragem e mediação. Ora, é necessário um intercâmbio de
experiências entre mediação e arbitragem.

2) Café da Manhã com a Presidente, Flavia Bittar Neves
Iniciou-se o Café da Manhã com a Presidente, em Belo Horizonte, com a participação dos
membros de São Paulo à distância.
Flávia Bittar abriu a reunião proferindo algumas palavras de boas-vindas e agradeceu aos
participantes, na qualidade de presidente do CBAr. Mencionou que o CBAr é atualmente
extremamente “mediation friendly”. O GEMEP é um importante braço de apoio do CBAr e
será uma referência em mediação empresarial no país, tanto quanto o CBAr é na área
arbitral. Disse, ainda, há duas mentalidades diferentes, mas com muitos pontos de
convergência. Flávia expôs que o CBAr busca fazer pontes com outras instituições
internacionais e que tem interesse em expandir a atividade do GEMEP neste sentido,
mencionando inclusive que levará o CBAr para a reunião da ICDR.
Um dos assuntos mencionados no encontro foi o perigo do contexto hodierno. A
ascensão da mediação traz consigo um problema que já tivemos que enfrentar quando a
arbitragem começou a emergir no Brasil. Teremos de lutar contra as instituições
inidôneas. Comentou-se sobre mediadores sem a devida qualificação, inclusive alguns se
denominando mediadores do CNJ. Assim, falou-se sobre a necessidade da aproximação
do CONIMA com o CBAr.
Patrícia ressaltou, conforme mencionado pela Flávia, que estamos diante de uma
oxigenação da mediação no país e que, juntos, temos de criar a cultura de mediação.
Flávia concordou e informou que temos de expandir o GEMEP | CBAr em outras regiões
do Brasil por meio de subgrupos regionais com a mesma visão institucional do
CBAr/GEMEP.
Patrícia mencionou que há uma grande interação entre o GEMEP e o Grupo de Estudos
de Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual e o Grupo de Arbitragem e Adm.
Pública do CBAr, sendo que foi inclusive realizado evento em conjunto na área de
Propriedade Intelectual no ano passado.
Discorreu-se a necessidade de uma aproximação do GEMEP com os Tribunais de Justiça
e a OAB, Flávia se prontificou a prestar todo o auxílio possível. E também foi falada pela
Flávia sobre a importância da união de esforços para apoio aos moots, especialmente o
da Camarb que será o primeiro do Brasil.

Após tal debate, Flávia mencionou a RBA e Lucas informou que aqueles que têm
interesse em publicar devem enviar seus artigos para rba@cbar.org.br. Neste momento
retomou-se a ideia de fazermos vídeos institucionais sobre mediação.
Flávia ressaltou que apenas membros do CBAr podem participar do GEMEP. Patrícia
informou que é o que acontece e mencionou alguns dos projetos do GEMEP, como as
guidelines (enunciados do GEMEP sobre mediação). Sobre esse aspecto Flávia
comentou que caberia uma publicação com maior destaque, como uma cartilha, por
exemplo.
A reunião se encerrou e foi extremamente produtiva em termos de consolidar que o CBAr
dará todo o apoio para que o GEMEP seja referência no Brasil em mediação.

3) 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 e-mail: assist.juridico@pnst.com.br.
Agenda de 2016: 19 de maio (quinta), 15 de junho (quarta), 07 de julho (quinta), 17 de
agosto (quarta), 15 de setembro (quinta), 19 de outubro (quarta), 10 de novembro (quinta)
e 07 de dezembro (quarta) (seguida de almoço de confraternização).

Próxima reunião:
Data: 19 de maio de 2016
Horário: das 9h00min às 12h00min
Local: Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP (Pacheco Neto, Sanden, Teisseire
Advogados). Em breve será informado o local em Belo Horizonte.
Pauta: Enunciados e resultado dos estudos de Mediação no NCPC e LM
Nada mais havendo, foi por nós, Ana Luiza e Lucas, redigida esta ata por memória da
reunião.
São Paulo, 07 de abril de 2016.
Relatoria: Ana Luiza Isoldi e Lucas Diniz

