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RELATÓRIO das ATIVIDADES de 2013

A partir de Outubro/2013, o GEMEP passou formalmente a ser coordenado em conjunto
por Ana Luiza Isoldi, Claudia Frankel Grosman e Patricia Freitas Fuoco.

Foram realizadas reuniões mensais no decorrer de 2013.

Houve a implantação do uso do skype para incluir os participantes de São Paulo e outras
cidades.

O público alvo não se resumiu 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.



RELATÓRIO das ATIVIDADES de 2014

 A partir de 2014, as reuniões de trabalho passaram a ser presenciais e por audioconferência, o que possibilitou
a participação de membros do CBAr de outras localidades do Brasil e do exterior. Foram realizadas 11 reuniões de
trabalho no decorrer do ano.

Houve significativo aumento do público participante no decorrer de 2014. Novos integrantes se afiliaram ao
CBAr para participarem do GEMEP e antigos membros do CBAr passaram a frequentar ativamente as reuniões. Em
2014, o GEMEP contava com 49 integrantes ativos.

No primeiro semestre de 2014, o GEMEP se dedicou a estudar o Projeto de Lei da Mediação a convite do CBAr e
apresentou um parecer técnico.

O segundo semestre de 2014 foi dedicado à produção intelectual individual ou em coautoria. Foi superada a
meta de 3 trabalhos acadêmicos para encaminhamento à Revista Brasileira de Arbitragem. Além disso, foram
produzidos artigos para publicação na página do GEMEP no site do CBAr.

Foram realizados 3 eventos no formato de Mesa de Debates. O convite foi aberto a todos filiados ao CBAr:

1. Questões criminais na mediação empresarial - Prof. Dr. Fernando Capez.
2. A visão do advogado sobre a mediação privada - Dr. Elias Marques de Medeiros Neto, Diretor Jurídico da

Cosan S/A.
3. Mediação no contexto empresarial - Prof. Dr. Hermes Marcelo Huck, Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados.

Membros do GEMEP participaram do lançamento do Pacto de Mediação na FIESP/CIESP em 11/11/2014.

Foi restruturada a página do GEMEP no site do CBar em português e inglês e criados documentos padronizados
para gestão interna do GEMEP de modo a incrementar e profissionalizar a comunicação (e-mails, convites etc).
Referidos documentos foram compartilhados com o CBAr, a pedido da Diretoria (Dr. Rafael Alves).



RELATÓRIO das ATIVIDADES de 2015

O GEMEP encerrou 2015 com 72 integrantes de diferentes localidades, dentre elas: São Paulo e interior, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Rondônia, Goiás e Estados Unidos da
América.

Foram realizadas 11 reuniões de trabalho no decorrer do ano, sendo 5 eventos no formato de Mesa de Debates:

1. Mediation Advocacy - Prof. Alyson Carrel, Clinical Assistant Professor and Assistant Director - Center on
Negotiation and Mediation, Northwestern University School of Law.

2. Mediação no contexto da empresa familiar - Márcia Setti Phebo, Pompeu, Longo, Kignel e Cipullo
Advogados, e Roberta Nioc Prado, coordenadora do GEEF - Grupo de Estudos de Empresas Familiares da
FGV – Direito, SP.

3. As inovações e reflexos do novo CPC em relação à mediação empresarial - Dr. Luis Fernando Guerrero,
Lobo & de Rizzo.

4. Reflexos do novo Código de Processo Civil e da nova Lei de Mediação para a Mediação Empresarial e a
Propriedade Intelectual - Marcelo Junqueira Inglez de Souza, Demarest Advogados (Reunião conjunta
com o Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação do CBAr)

5. Mediação e governança familiar e societária (invisível), Renata Bernhoefh, Höft - Bernhoeft & Teixeira
Transição de Gerações.



RELATÓRIO das ATIVIDADES de 2015
 Foram criados 12 Grupos de Trabalho com o objetivo de analisar os artigos relacionados à mediação no novo Código

de Processo Civil. No transcorrer dos trabalhos, o escopo foi ampliado com a aprovação da Lei de Mediação. Nas
reuniões de trabalho foram apresentadas as conclusões de cada Grupo para debate com os demais participantes.
Diante da polêmica e relevância de alguns temas, o GEMEP decidiu elaborar enunciados norteadores com o
entendimento do Grupo.

 Primeira participação do GEMEP no Evento dos Jovens (CBAr, ABEArb, ICC-YAF, ICDR Y&I, YIAG-LCIA), no XIV
Congresso Internacional de Arbitragem - CBAr com o tema “Impactos do Novo Código de Processo Civil na Mediação
Empresarial Privada”. Na mesma ocasião, o GEMEP promoveu sala de trabalho aberta aos participantes do evento
com a simulação de um case de mediação empresarial.

 Foram realizados estudos e pareceres técnicos sobre o Projeto de Lei de Mediação a convite da Diretoria do CBAr.

 Também a pedido da Diretoria do CBAr, a coordenação do GEMEP analisou e apresentou sugestões ao Formulário
de Avaliação de Satisfação do Usuário proposto pelo CNJ.

 Foram produzidos 2 artigos em versão digital, publicados no website do CBAr, e 2 artigos científicos de acordo com
as regras da Revista Brasileira de Arbitragem, atualmente em fase de revisão para adaptação às novas legislações
(NCPC e Lei de Mediação).
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