Ata da 50ª. Reunião do GEMEP | CBAr
(Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem)
realizada em 02/02/2017 – das 09:00 horas até 12:00 horas.

LOCAL: Pacheco, Neto, Sanden, Teisseire Advogados, Alameda Franca, 1050, 11º. Andar,
São Paulo, SP
PRESENTES: Lista de Presença anexa.
COORDENADORES: Alexandre Palermo Simões, Claudia Frankel Grosman. Aausência justificada da
co-coordenadora Patrícia Freitas Fuoco em virtude de sua participação como juíza da 12th ICC
International Comercial Mediation Competition em Paris, França.
ASSUNTOS TRATADOS:
1. EGROUP GEMEP |CBAr
A comunicação entre todos os membros do GEMEP será feita pelo gemep@cbar.org.br.
1.1. Responder o e-mail SOMENTE para o remetente.
1.2. Os e-mails dos membros GEMEP foram cadastrados no Egroup. Caso não esteja
recebendo, favor atualizar o seu e-mail com o Lucas Diniz, lucas.diniz@cbar.org.br.
2. SUCESSÃO DA COORDENAÇÃO GEMEP | CBAR
A Coordenação considerou ser importante iniciar um processo de renovação para
vascularizar as ideias e, ao mesmo tempo, reconhecer o tempo dedicado e preservar a
qualidade do trabalho do grupo. Ana Luiza, fundadora do GEMEP, comunicou sua saída da
coordenação e anunciou o nome do Alexandre Palermo Simões para assumir o seu lugar a
partir de janeiro de 2017, junto com a Claudia e a Patricia. Ana Luiza Isoldi ao se despedir
da coordenação do Grupo fez um histórico das atividades desenvolvidas entre 2012 e 2016,
em 49 reuniões. Comentou que, ao final de 2013, Claudia Frankel Grosman e Patricia
Freitas Fuoco, a seu convite e em razão da soma de habilidades complementares entre si,
integraram a coordenação do GEMEP com ela.
3. INTERFACE COM CBAR
Claudia Frankel Grosman esclareceu que a Coordenação do GEMEP faz interface com uma
Diretora do CBAR (regra válida para todos os Grupos de estudo CBAr a partir de Janeiro de
2017) e que no caso do GEMEP essa interface será com a Debora Visconte.
4. SUBGRUPOS GEMEP
4.1 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. Para cada Subgrupo haverá um coordenador GEMEP de interface.
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4.2. Cada Subgrupo Regional ou Temático é liderado por um ou dois responsáveis aos quais
são 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; (ii) Executar o Plano de Ação anual do Subgrupo de Trabalho; e (iii) Apresentar
relatório anual das atividades e contribuições do Subgrupo.
4.3. Qualquer membro do GEMEP que tenha interesse em participar, como membro, de
algum subgrupo, deve enviar e-mail ao responsável do subgrupo em questão, com cópia
para a coordenação do GEMEP.
4.4. Os responsáveis pelos Subgrupos se apresentaram durante a reunião, explicaram seu
plano de ação e darão andamento às suas atividades a partir desta data.
A) Subgrupos Temáticos
A.1. Mediação e Administração Pública: SUBGRUPO DE INTERFACE entre GARB
(Grupo de Estudos em Arbitragem, Mediação e Administração Pública) e GEMEP.
Responsáveis: Beatriz Rosa e Sonia Frigoli. E-mails: bia.rosa@taroba.eng.br e
soniaacf@advadm.com.br
A.2. Legislação e Poder Judiciário
Responsáveis: Fabiana Scandiuzzi Borba Franco e Silvia Maria Costa Brega - E-mails:
fabiana@scandiuzzi.com.br e silvia@simonaggio.adv.br
A.3. Mediação Privada Institucional
Responsáveis: Monica Mendonça Costa e Caio Aguirre. E-mails:
caioeaguirre@gmail.com ; mcosta@tozzinifreire.com.br (Nesta reunião foram
representados pelos membros do Subgrupo: Adriana Adler e Paola Camargo Lima)
A.4. Instituições de Ensino e Moots
Responsável: Ana Luiza Isoldi – E-mail: anaisoldi@algimediacao.com.br
A.5. Produção Intelectual e Estudo Técnico Científico
Responsável: Vera Monteiro Barros – E-mail: vera@selmalemes.com.br
A.6. Mediation Advocacy
Responsável: Izabella Abrão –E-mail: ima@grebler.com.br
A.7. Mediação e Franchising
Responsável: Melitha Novoa Prado – E-mail: melitha@novoaprado.com.br
B) Subgrupos Regionais:
B. 1. Minas Gerais
Responsáveis: Izabella Abrão e Leandro Rennó: - E-mail: ima@grebler.com.br e
leandro.renno@pucminas.br
B.2. Rio de Janeiro
Responsáveis: Mariana Souza e Inez Balbino – E-mail: mariana.souza@pbvs.com.br
e : InezBalbino@cnc.org.br
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5 .OUTROS ASSUNTOS:
Notícias membros GEMEP:
Roseli Cândido – Participando pela primeira vez esta nova integrante fez sua breve
apresentação com destaque à sua experiência com Arbitragem e interesse na Mediação.
Christiana B. Cardoso – Citou para quem eventualmente ainda não as conhecesse, as
iniciativas e as atividades desenvolvidas pelo grupo conhecido como “Café com Mediação”,
discorrendo também sobre a programação inicial para 2017.
Sandra Assaly – Contou-nos mais sobre o Caso Chapecó (Acidente Aéreo que vitimou
atletas, dirigentes do Time, jornalistas e outras pessoas) e sobre os contatos com as
famílias de vítimas, suas dúvidas, e as novidade, como a proposta de uso de Câmara de
Resolução para a determinação de indenizações e todas as dificuldades enfrentadas nessa
tarefa.
Camile Souza Costa – Contou-nos a respeito do II Seminário Mediação e Sociedade e a I
Competição Internacional de Mediação a ser realizada na cidade de Antonio Meneghetti,
RS, nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2017, o qual envolve as regras de mediação do
CAM/CCBC (“flyer” Anexo) e mais informações em www.faculdadeam.edu.br/mediacao ou
pelo e-mail: medicao@faculdadeam.edu.br
Alexandre P. Simões – Citou decisão recente do I TED da OAB/SP sobre impedimento do
Mediador atuar como advogado (Anexa).
Samuel Maimoni – Discorreu sobre a experiência bem sucedida, com Mediações, do
CEJUSC de Campinas, SP, fato inclusive celebrado e noticiado recentemente na imprensa.
Próxima Reunião agendada para 09/03/2017, no mesmo local e horário habituais.
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