Ata da 43ª Reunião do GEMEP / CBAr
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada
15-06-2016
Ata da quadragésima terceira reunião do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial
Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem – GEMEP/CBAr, realizada no dia 15 de junho
de 2016, 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: Mediação Empresarial em Portugal com a Professora Ph.D. Catia Sophia
Cebola
2. XV Congresso do CBAr | Painel de Mediação
3. Elaboração das perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP|CBAr
4. Subgrupos Temáticos e Regionais
5. Jornada “Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios”
A reunião foi coordenada por Claudia Frankel Grosman e Patricia Freitas Fuoco, estando
presentes Adriana Adler, Alessandra Fachada Bonilha, Beatriz Rosa, Caio Aguirre,
Christiana Beyrodt Cardoso, Dora Awad, Fabiana Cristina Scandiuzzi Borba Franco,
Renato Herz, Sonia A.C. Frigoli, Gilda Gronowicz, Andrea D. Tavelli, Jean François
Teisseire, Karla Coachman, Silvia Maria Costa Brega, Beatriz C. Mattos, Sabrina M.
Hornos, Celina Panunzio Soares. Participaram a distância: Camile Costa e Camila
Machado de Assunção. Foi previamente informada e justificada a ausência da
coordenadora Ana Luiza Isoldi.
Os trabalhos ocorreram como segue:
1)Palestra sobre Mediação Empresarial em Portugal com a Professora Ph.D. Catia
Sophia Cebola
A palestra proferia pela Prof. Catia abordou o histórico da legislação em Portugal, que
culminou na promulgação da Lei de Mediação. Ela trouxe um rápido estudo comparado
de outros país da União Europeia que influenciaram Portugal. A apresentação seguiu os
slides distribuídos antecipadamente aos membros do GEMEP que basicamente trataram
dos princípios da mediação, do seu enquadramento legal, da executoriedade do acordo
realizado em mediação, dos aspectos processuais da mediação civil e comercial, da
convenção de mediação e do estatuto jurídico-profissional dos mediadores. Foram
debatidos aspectos práticos da mediação em Portugal, bem como os casos elegíveis à
mediação na esferal laboral, cível e comercial, bem como na área de família. Foram
abertos para debates e perguntas. Circulará juntamente com esta ata as leis que tratam
do tema em Portugal, os slides, bem como o material comentado na palestra a respeito de
um leading case na área, relacionado à responsabilização do mediador por perdas e
danos.

2) Participação do GEMEP no XV Congresso do CBAr
O Grupo foi informado que teremos um espaço de 1h15’ no Congresso do CBAr, que
acontecerá antes do Congresso Jovem. Decidimos organizar uma atividade contando com
debatedores de renome nacional e internacional em formato de debates. Conversamos
sobre possíveis nomes de debatedores, sendo um deles debatedor e facilitador que será
um mediador integrante do GEMEP. A mesa será conduzida em inglês, pois contará com
a presença do Olivier do CPR. Sugestões de nomes e perguntas desafiadoras deverão
ser enviadas as coordenadoras via email.
3) Elaboração de perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP|CBAr
Pretende-se organizar um material informativo que possa ser distribuído no Congresso do
CBAr e em outros ambientes empresariais. Adriana Adler e Silvia Maria Costa Brega
ficaram de desenhar uma sugestão de temas/perguntas que serão debatidas na próxima
reunião. Além disso será definido de que forma este trabalho será finalizado.
4) Subgrupos Temáticos e Regionais GEMEP
Serão organizados Subgrupos Regionais (RJ, BH e Curitiba) e Temáticos abaixo listados:
1. GEMEP e GARB (Grupo de Estudos em Arbitragem, Mediação e Administração
Pública)
2. Legislação e Poder Judiciário
3. Mediação Privada Institucional
4. Instituições de Ensino/Moots
5. Artigos acadêmicos para a Revista do CBAr
Todos os participantes do GEMEP foram convidados a pensar se querem participar de um
dos subgrupos e, em caso positivo, em qual deles.
Observações:
 Cada grupo terá dois responsáveis.
 O planejamento dos trabalhos será elaborado após a constituição dos subgrupos.
 Os subgrupos e responsáveis serão definidos na próxima reunião do GEMEP, dia
14/07. Em caso de ausência, os interessados devem se manifestar via email
direcionado as coordenadoras.
 Estes subgrupos trabalharão paralelamente as reuniões do GEMEP.
5) Jornada “Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios”
O GEMEP encaminhou 5 (cinco) enunciados a Jornada. A Diretoria do CBAr aprovou os
mesmos sem nenhuma modificação.
Ficou aberto aos integrantes do GEMEP se manifestarem via email às coordenadoras,
caso tenham interesse em preparar a justificativa e enviar algum dos enunciados que não
foram usados pelo grupo. O prazo para envio se encerra no dia 17/06.

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: 14 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).
OBS: foi alterada a data da reunião de JULHO para o dia 14.
Próxima reunião:
Data: 14 de julho de 2016
Horário: das 9h00min às 12h00min
Local: Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP (Pacheco Neto, Sanden, Teisseire
Advogados).
Pauta :
 Formação dos Subgrupos Temáticos e Regionais
 Fechamento do Painel de Mediação | XV Congresso do CBAr
 Definição do trabalho: Perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP|CBAr Distribuiremos este material no Congresso do CBAr.
Nada mais havendo, foi por nós, Claudia e Patricia, redigida esta ata por memória da
reunião.
São Paulo, 15 de junho de 2016.
Relatoria: Claudia Frankel Grosman e Patricia Freitas Fuoco

