Ata da 52ª. Reunião do GEMEP | CBAr
(Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem)
realizada em 06/04/2017 – 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 e Patrícia Freitas Fuoco. (Claudia F. Grosman
ausente em função de compromissos em Boston, USA)
ASSUNTOS TRATADOS:
1. GEMEP TALKS
Dando sequencia à série de apresentações presenciais on-line, recebemos o nosso
primeiro palestrante internacional, o Dr. Gary Birnberg que tratou do tema “How to get
your clients to try Mediation?” (“Como conseguir levara seus clientes a tentar a Mediação),
o qual sendo um experiente mediador e advogado em disputas transnacionais nos
esclareceu muito bem quais são os desafios para tornar a Mediação mais conhecida e
praticada pelos empresários e membros de departamentos jurídicos de empresas, de
modo que ao final da exposição e depois de um excelente debate concluiu o apresentador
a sua palestra e apresentação com dicas de como fazer com quem experimente a
Mediação torne a novo procedimento e procure você, advogado ou mediador, todas vez
que surgir um novo conflito.
A palestra anterior do Dr. Diego Faleck e esta do Dr. Gary Birnberg serão disponibilizadas
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 sucesso que foi o IV CBAME (Quarto Congresso Brasileiro de Arbitragem e
Mediação Empresarial) realizado na sede da CAMARB em Belo Horizonte, MG, nos dias 30
e 31 de março de 2017, bem como o sucesso igualmente retumbante que foi a primeira
reunião do SubGrupo de Minas Gerais do GEMEP, realizada em 30 de março de 2017 com
um número elevado de participantes, o que só denota o acerto na instalação desse
SubGrupo., registrando-se novos agradecimentos às Dras. Flávia Bittar e Izabella Abrão e ao
Dr. Leandro Rennó.
3. REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Patrícia Freitas Fuoco registrou sua presença, como representante do GEMEP/CBAr, na
ótima reunião havida com o Des.Paulo Dimas Mascaretti, em 04/04/2017, e da qual
participaram também representantes do CONIMA, FONAME e da OAB/SP, nas pessoas de
Alessandra Fachada Bonilha, Sandra Bayer, Fernanda Levy, Roberto Pasqualin e Ana Luiz
Isoldi, estreitando o diálogo entre Mediação Judicial e Mediação Extrajudicial/Privada.
Próxima Reunião agendada para 04/05/2017, no mesmo local e horário habituais.
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