Ata da 44ª Reunião do GEMEP / CBAr
Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada
14-07-2016
Ata da quadragésima quarta reunião do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial
Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem – GEMEP/CBAr, realizada no dia 14 de julho
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) Apresentação de novos membros
2) Subgrupos de Trabalho: Temáticos e Regionais
3) Participação do GEMEP no XV Congresso do CBAr | Painel de Mediação
4) Elaboração das perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP|CBAr
5) Utilização da Plataforma ZOOM
6) Informações gerais
A reunião foi coordenada por Ana Luiza Isoldi, Claudia Frankel Grosman e Patricia Freitas
Fuoco, estando presentes Adriana Adler, Antonio Luis Pereira de Sousa, Antonio Luiz
Sampaio Carvalho, Amanda Federico Lopes Fernandes, Caio Aguirre, Christiana Beyrodt
Cardoso, Dora Awad, Ivaldo Correira Prado Filho, Karla Coachman, Monica Mendonça
Costa, Paola Camargo Lima, Renata Porto Adri, Silvia Maria Costa Brega, Vivien Lys
Porto Ferreira da Silva. Participaram a distância: Alexandre Palermo Simões, Angelica
Walker, Eduardo Vieira, Gary Birnberg. Os trabalhos ocorreram como segue:
1) Apresentação de novos membros
Foi realizada a apresentação dos novos membros, a qual estará sujeita a validação pela
Diretoria do CBAr quanto aos aspectos relacionados à filiação: Paola Camargo Lima,
Renata Porto Adri, Amanda Federico Lopes Fernandes, Ivaldo Correia Prado Filho, Liana
Gorberg Valdetaro.
2) Subgrupos de Trabalho: Temáticos e Regionais
Em linha com o Planejamento Estratégico - GEMEP 2016 e com objetivo de incrementar a
participação do GEMEP em nível nacional, promover maior interlocução entre os
associados do CBAr e entre os grupos de estudos já existentes, bem como possibilitar o
aprimoramento dos estudos e debates sobre mediação empresarial e viabilizar o
intercâmbio de experiências em nível internacional, foi deliberada a criação de
Subgrupos de Trabalho, que se dividirão em Subgrupos Regionais e Temáticos, os quais
ficarão sob a coordenação do GEMEP, conforme disposto abaixo:
2.1. Cada Subgrupo Regional ou Temático seguirá o Planejamento Estratégico anual,
bem como estará subordinado à Coordenação do GEMEP que fará a interface necessária
com a Diretoria do CBAr.
2.2. Cada Subgrupo Regional ou Temático será liderado por um ou dois responsáveis
(“Facilitadores/Coordenadores do Subgrupo”), aos quais serão atribuídas as seguintes
responsabilidades: (i) Apresentar anualmente o Plano de Ação do Subgrupo de Trabalho

para aprovação da Coordenação do GEMEP em linha com o Planejamento Estratégico
aprovado pela Diretoria do CBAr até o dia 1º de Dezembro de cada ano, exceção feita
para o ano-calendário de 2016; (ii) Executar o Plano de Ação anual do Subgrupo de
Trabalho; (ii) Apresentar relátorio anual das atividades e contribuições do Subgrupo.
2.3. Inicialmente foi deliberada a criação dos seguintes Subgrupos Temáticos:
A) Subgrupos Temáticos:
A.1. Mediação e Administração Pública: GEMEP e GARB (Grupo de Estudos em
Arbitragem, Mediação e Administração Pública)
Objetivo: Promover a interlocução entre os dois grupos de estudos visando o alinhamento
dos temas, troca de experiências e compartilhamento de ideias com o objetivo de
fomentar o estudo, otimizar tempo e recursos. Promover reuniões e eventos conjuntos
anuais.
Responsáveis: Beatriz Rosa e Sonia Frigoli
Membros: Antonio Luis Pereira de Sousa, Ivaldo Correia Prado Filho, Renata Porto Adri
A.2. Mediação e Propriedade Intelectual: GEMEP e Grupo de Grupo de Estudos
Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação
Objetivo: Promover a interlocução entre os dois grupos visando o alinhamento dos temas,
troca de experiências e compartilhamento dos assuntos com o objetivo de fomentar o
estudo, otimizar tempo e recursos. Promover reuniões e eventos conjuntos anuais.
Responsáveis: a definir
Membros: a definir
A.3. Legislação e Poder Judiciário
Objetivo: Promover a interlocução entre a mediação privada e o Poder Judiciário. Manter
o GEMEP atualizado sobre legislação (resoluções/provimentos), jurisprudência e políticas
públicas. Analisar eventuais impactos da mediação judicial na mediação privada e viceversa. Promover reuniões de aproximação com o Poder Judiciário e seus interlocutores. .
Responsáveis: Ana Marcato
Membros: Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Alessandra Fachada Bonilha, Dora Awad,
Ivaldo Correira Prado Filho, Silvia Brega
A.4. Mediação Privada Institucional
Objetivo: Promover pesquisas sobre o mercado de mediação privada junto às Câmaras
Privadas e Centros que administram mediações empresariais. Manter o GEMEP
atualizado sobre os regulamentos e custos, bem como sobre a vinculação ou não das
Câmaras aos Tribunais de Justiça do país. Promover pesquisas com base nas estatísticas
disponibilizadas pelos referidos centros (números de mediações realizadas; valores
envolvidos).
Responsáveis: Monica Mendonça Costa e Caio Aguirre
Membros: Adriana Adler, Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Christiana Beyrodt Cardoso,
Dora Awad, Eduardo Vieira, Silvia Brega, Paola Camargo Lima
A.5. Instituições de Ensino e Moots

Objetivo: Disseminação do instituto nas universidades em nível de graduação e pósgraduação. Disponibilizar informações sobre os moots no país e no exterior. Promover
encontros no modelo Y-Mediation (younger mediators). Aproximar GEMEP das
instituições de ensino no exterior.
Responsáveis: a definir
Membros: Amanda Fernandes, Ivaldo Prado
A.6. Produção Intelectual
Objetivo: Fomentar a elaboração e publicação de artigos técnico-cientítidos na Revista do
CBAr e página do GEMEP. Identificar temas de interesse e estimular a pesquisa pelos
membros do grupo. Planilhar os artigos existentes e acompanhar osartigos pendentes de
conclusão. Orientar os membros do GEMEP sobre os requisitos para publicação na
Revista do CBAr (conteúdo, regras da Kluwer, ABNT, entre outras).
Responsáveis: Vera Monteiro Barros (a confirmar)
Membros: Renata Porto Adri
2.4. Inicialmente foi deliberada a criação de Subgrupos Regionais nos estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e na região Sul do país. Referidos Subgrupos estão em fase de
discussão e alinhamento com os futuros responsáveis que se voluntariaram nas últimas
reuniões.

3) Participação do GEMEP no XV Congresso do CBAr
O GEMEP foi convidado a participar do XV Congresso do CBAr em setembro de 2016,
por meio de um painel dedicado exclusivamente à mediação. O painel terá 1h15’ de
duração, será o primeiro evento do Congresso e acontecerá no dia 25/09/2016, na cidade
de Florianópolis. 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 moderador, o qual será um
mediador integrante do GEMEP. A mesa será conduzida em inglês, pois contará com a
presença de Olivier André, VP do CPR, NY, USA. Perguntas desafiadoras serão enviadas
às coordenadoras via email. Foram feitas várias sugestões de nomes para os demais
debatedores.
Participantes confirmados: Alexandre Palermo Simões (debatedor/moderador), Monica
Mendonça Costa (debatedora) e Olivier André (debatedor).
Participantes aguardando confirmação: Rafael Peteffi e Frederico Straube (debatedores)
4) Elaboração de perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP|CBAr
Adriana Adler e Silvia Maria Costa Brega apresentaram a primeira minuta do material
informativo que será distribuído/disponibilizado no Congresso do CBAr e em outros
ambientes institucionais e empresariais a serem definidos em conjunto com a Diretoria do
CBAr, visando o fomento da mediação empresarial. Foram apresentadas sugestões pelo
grupo. Nova minuta será enviada por Adriana e Silvia, que circulará entre os demais
integrantes do grupo para comentários e sugestões.

5) Utilização da Plataforma ZOOM
Também foi comunicado que o GEMEP utilizará doravante a plataforma ZOOM,
possibilitando a participação remota de seus membros, por vídeo e áudio conferência, em
todas as reuniões mensais.A utilização do ZOOM visa fomentar a participação e troca de
experiências em nível nacional e internacional entre os associados. Facilitará a
interlocução com os demais Grupos de Estudos do CBAr, possibilitará reuniões conjuntas
e viabilizará o incremento do número de debates com convidados de renome no cenário
nacional e internacional.
Para acesso à plataforma, pedimos que os membros sigam os passos abaixo:
Passo 1 - Realizar o download do Zoom Cloud Meetings:
http://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe (totalmente gratuito)
Passo 2 - Instalar o Zoom Cloud Meetings.
Passo 3 - Após a instalação acima, a aplicação será executada. Então, clique em
“Join a Meeting”.
Passo 4 - Inserir o ID da conferência: 333 384 6624 e seu nome
Passo 5 - Após ter preenchido os campos a cima, clique em “Join”
*Atenção: Deixaremos de utilizar a audioconferência e passaremos a usar
unicamente o ZOOM.
** É possível utilizar a plataforma via smartphone.

6) Informações Gerais
Em função de questões de agenda, será antecipada a reunião outubro para o dia 05.
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: 15 de setembro (quinta), 05 de outubro (quarta), 10 de novembro
(quinta) e 07 de dezembro (quarta) (seguida de almoço de confraternização).
Próxima reunião:
Data: 17 de agosto de 2016
Horário: das 9h00min às 12h00min
Local: Al. Franca, 1050 – Cerqueira César/SP (Pacheco Neto, Sanden, Teisseire
Advogados).
Pauta :
 Finalização do item acima - Perguntas e respostas sobre Mediação – GEMEP |
CBAr Alinhamento final sobre o Painel de Mediação | XV Congresso do CBAr
 Subgrupos de Trabalho
 Discussão sobre produção de artigos técnico-científícos: Revista CBAr e site, prazo
e responsáveis.

 Apresentação sobre como elaborar um trabalho científico pela Vera Monteiro de
Barros, das 11:00 às 12:00h.
Nada mais havendo, foi por nós, Ana Luiza, Claudia e Patricia, redigida esta ata por
memória da reunião.
São Paulo, 14 de julho de 2016.
Relatoria: Ana Luiza, Claudia Frankel Grosman e Patricia Freitas Fuoco

