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RELATÓRIO das ATIVIDADES de 2016

O GEMEP encerrou o ano de 2016 com 96 integrantes (incremento de 35% comparado ao ano de 2015) de
diferentes localidades, dentre elas: São Paulo e interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Pará, Rondônia, Maranhão, Goiás e Estados Unidos da América.

 Foram realizadas 11 reuniões de trabalho no decorrer do ano, sendo:

1. Mesa de Debates Internacional: Mediação Empresarial em Portugal - Ph.D. Catia Sophia Cebola,
Professora do Departamento de Ciências Jurídicas, Diretora do Centro de Investigação de Assuntos
Jurídicos (CIEJ), Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal.

2. Mesa de Debates Nacional: Autocomposição e mediação na Lei 13.140/15 e o projeto de lei federal
Estatuto da Desburocratização - Prof. Dr. Gustavo Justino de Oliveira e Prof. Dr. Cesar Augusto
Guimarães Pereira, coordenadores do GARB | CBAr.

3. Reunião do GEMEP simultaneamente em São Paulo e Belo Horizonte com a participação da Presidente
do CBAr, Dra. Flávia Bittar Neves, em paralelo ao III Congresso CBAME em Abril/16.

 Foi realizado o Painel Mediação GEMEP | CBAr com o tema “Consentimento na Mediação Empresarial” no XV
Congresso Internacional do CBAr em Florianópolis, em setembro/16, que contou com debatedores nacionais e
internacionais, inclusive membros do GEMEP (Alexandre Palermo Simões, Monica Mendonça Costa e Olivier
André). O painel reuniu mais de 120 participantes no primeiro dia do evento.
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 Ao longo do 1º semestre de 2016 foram debatidos e aprovados “Enunciados GEMEP - Norteadores de
interpretação sobre pontos relevantes da normatização da mediação no Brasil”, os quais estão publicados na
página do GEMEP no site do CBAr <http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/GEMEP-CBAr-
Enunciados-19-05-2016.pdf>

 O GEMEP encaminhou 5 (cinco) enunciados à I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios e
representou o CBAr no evento em Brasília, Distrito Federal, realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), em parceria com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos dias 22 e 23 de
agosto de 2016.

 O 2º semestre foi dedicado à elaboração da Cartilha GEMEP sobre “Mediação Empresarial” com o objetivo de
disseminar a cultura e fomentar sua utilização no meio empresarial. O material será apresentado ao CBAr no
início de fevereiro/17.

 Com o objetivo de incrementar a participação do GEMEP em nível nacional, promover maior interlocução entre
os associados e grupos de estudos já existentes, 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, a serem detalhados oportunamente.

http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/GEMEP-CBAr-Enunciados-19-05-2016.pdf
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 Foram realizados debates internos organizados por membros do GEMEP sobre o status da Mediação com a
Administração Pública e sobre a importância do trabalho técnico-científico voltado à mediação.

 Os membros do GEMEP também estiveram presentes em relevantes eventos no Brasil e no exterior ligados à
mediação empresarial:

(i) Moots no Brasil e no exterior (ICC - Paris; IBA-VIAC/CDRC, Viena; I Competição Brasileira de
Mediação Empresarial organizada pela CAMARB realizada na PUC - RS);

(ii) Evento organizado pela OAB de Indaiatuba a convite da Presidente da Comissão de Mediação da
OAB - Indaiatuba, que é membro do GEMEP;

(iii) Evento sobre Advocacia na Mediação organizado pela OAB - Seccional do Jabaquara, a convite da
Presidente da Comissão de Mediação desta seccional, também membro do GEMEP;

(iv) Apresentação do GEMEP em evento organizado pelo grupo “Café com Mediação”.

Foi implantada a plataforma eletrônica zoom meeting para facilitar a participação e troca de experiências em nível
nacional e internacional entre os associados.

Foram produzidos 2 artigos técnicos-científicos a serem encaminhados à Revista Brasileira de Arbitragem,
atualmente em fase de adaptação pelos respectivos autores para adequação ao NCPC e Lei de Mediação.
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