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Ata da 53ª. Reunião do GEMEP | CBAr  

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

realizada em 04/05/2017 – 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 F. Grosman e Patrícia Freitas Fuoco. 

 

ASSUNTOS TRATADOS: 

 

1. SUBGRUPOS  

Teve início a reunião com a concessão da palavra a um representante de cada Subgrupo 
para que, cada um pudesse atualizar o que está sendo feito no âmbito de cada Subgrupo. 
Em linhas gerais todos estão se ocupando com o levantamento de dados e realização de 
pesquisas junto a especialistas para, de posse disso, traçar-se uma estratégia de ação e 
iniciar, no segundo semestre de 2017, a apresentação de artigos para a revista do CBAr ou 
para o nosso site. 
 
Os subgrupos que temos instalados e seus representantes e e-mails de contato são os 
seguintes: 
 

 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: Caio Aguirre e Monica Mendonça Costa 
E-mails: caioeaguirre@gmail.com e mcosta@tozzinifreire.com.br  
 

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 
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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: Inez Balbino e Mariana Souza 
E-mail: InezBalbino@cnc.org.br e mariana.souza@pbvs.com.br 

 
2. JANTAR COM O PROF. HAL ABRAMSON 

Registrado que acontecerá hoje a noite na churrascaria Fogo de Chão da Rua Augusta, a 

partir das 20:00 horas uma confraternização exclusiva para membros do GEMEP | CBAr 

com o Prof. Hal Abramson, da Touro Law Center (University of Nevada, USA), uma das 

maiores autoridades mundiais em “Mediation Advocacy”. Na ocasião e antes do jantar 

teremos um pronunciamento do Prof. Abramson e  do Dr. Pedro Ribeiro de Oliveira, Vice-

Presidente da CAMARB sobre o que está sendo debatido hoje na UNCITRAL a respeito de 

uma Lei Modelo ou de uma Convenção sobre a exequibilidade de termos de mediação 

transfronteiras, e ao final teremso a pesquisa do IMI sobre o mesmo tema apresentada 

pela Mediadora, Dra. Ana Maria Gonçalves do ICFML/IMI. 

3. CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO DO GEMEP | CBAr , EM SÃO PAULO, SP. 

Patrícia Freitas Fuoco e Claudia F. Grosman comunicaram que já se encontra em fase 

avançada de estudos a realização no final do segundo semestre deste ano de um evento 

em SÃO Paulo, em parceria com a AASP. Tal evento seria  primeiro Congresso Internacional 

de Mediação Empresarial do GEMEP/CBAr, e foi debatido com os presentes qual seria o 

melhor formato, data , horários e alguns detalhes desse evento, o qual denota a 

importância e o crescimento da Mediação Empresarial no país e no exterior, e a ampliação 

do espaço que o CBAr havia reservado no Congresso Internacional de Arbitragem de 2016 , 

em Florianópolis, SC, de um painel, para, em 2017,  todo um evento próprio, com todos os 

desafios envolvidos, ainda mais diante do tempo exíguo para organizar e realizar esse tão 

importante evento. 

A participação dos membros do GEMEP | CBAr na organização do evento e montagem dos 

painéis será necessária e fundamental para que o Congresso seja um sucesso e se 

estabeleça dentro do calendário anual da Mediação, no Brasil, como um dos seus 

melhores. 

Sugestões de nomes internacionais foram debatidas na reunião. 

 
Próxima Reunião agendada para 01/06/2017, no mesmo local e horário. 
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