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Ata da 51ª. Reunião do GEMEP | CBAr  

(Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem)  

realizada em 09/03/2017 – 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. Patrícia Freitas Fuoco. 

ASSUNTOS TRATADOS: 

 

1. GEMEP TALKS  

Inaugurada a série de apresentações presenciais on-line com palestrantes nacionais e 
internacionais de destaque. 
 
A honra do primeiro GEMEP TALKS coube ao Dr. Diego Faleck que tratou do tema DSD  
DESIGN DE SISTEMAS DE DISPUTAS, com a maestria que lhe é peculiar, em apresentação 
muito bem elaborada e que foi seguida de calorosos debates. 
 
A palestra do Dr. Diego Faleck será disponibilizada no site do CBAr, na página do GEMEP, 
em breve para acesso por qualquer associado do CBAr. 
 
2. IV CBAME – Belo Horizonte, MG 

Registrado o convite feito pelo Dr. Leandro Rennó a todos os coordenadores do GEMEP 

para participarem de mesa no IV CBAME ( Quarto Congresso Brasileiro de Arbitragem e 

Mediação Empresarial) a ser realizado na sede da CAMARB em Belo Horizonte, MG, nos 

dias 30 e 31 de março de 2017, sendo que na mesa estarão presentes além do próprio Dr. 

Leandro e dos Coordenadores do GEMEP, a Dra. Ana Luíza Isoldi e a Dra. Izabella Abrão, 

responsável pelo SubGrupo Regional de Minas Gerais do GEMEP, tratando de competições 

de Mediação, e cuidando de temas como a organização de competições internacionais e 

nacionais, o papel do coach (treinador de equipes), a seleção de alunos, o papel do julgador 

(expert assessor), o que as competições traz de benefícios para estudantes que querem ser 

advogados na mediação, e o que as competições trazem de benefício a quem quer se 

capacitar como mediador  

A mesa em questão será precedida por uma simulação da final da I COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO organizada pela CAMARB em 2016, em Porto Alegre, com a 

participação de membros das equipes de negociadores e de mediação campeãs nessa 

simulação; 

Aproveitando da ida dos coordenadores do GEMEP a Belo Horizonte, em 30 de março de 

2017, as Dras. Flávia Bittar e Izabella Abrão e o Dr. Leandro Rennó darão início aos 

trabalhos do SubGrupo Reginal de Minas Gerais, estando a reunião agendada para a manha 

daquele dia na sede da CAMARB. 

Próxima Reunião agendada para 06/04/2017, no mesmo local e horário habituais. 


