
CARTA DE SÃO PAULO 

Colégio de Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem das 

Seccionais da OAB e de Entidades Nacionais - COPREMA 

 

Os Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem das Seccionais da 

OAB, juntamente com o Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), Conselho Nacional 

das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) e Associação Brasileira dos 

Estudantes de Arbitragem (ABEArb), além de um representante da Câmara Brasileira 

de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), em conjunto com os membros da 

Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (CEMCA/CFOAB), em reunião realizada no dia 21 de 

setembro de 2013, na cidade de São Paulo, resolvem publicar esta carta de princípios, 

com o intuito de fomentar e desenvolver os institutos da mediação e arbitragem no país. 

Visando atingir estes objetivos, os dirigentes aqui reunidos entendem que devem 

ser promovidas ações objetivas, no âmbito da sociedade civil organizada, que 

compreendem, sem prejuízo de outras que possam vir a serem implementadas, as 

seguintes iniciativas: 

 

1) Necessidade de implantação obrigatória e urgente, preferencialmente através 

de textos de lei, nas grades curriculares dos cursos de Direito de 

cadeiras/disciplinas/práticas jurídicas (autônomas) relativas aos mecanismos 

extrajudiciais de solução de conflitos, com o intuito de criar essa cultura nos 

estudantes; 

 

2) Estímulo à criação de grupos de estudos com foco em participação em 

competições estudantis, e o fomento à sua realização em âmbito nacional e 

regional, envolvendo as matérias de mediação e arbitragem, a fim de 

envolver a comunidade acadêmica nacional; 

 

3) Atuação parlamentar e acompanhamento legislativo de projetos de lei que 

tratem de assuntos referentes aos mecanismos extrajudiciais de solução de 

conflitos, visando dar suporte às propostas, no sentido de identificar aquelas 

nocivas ou benéficas a esses institutos; 



4) Difusão e interiorização da cultura da arbitragem e mediação no país, por 

meio de incentivo a eventos de natureza acadêmica e prática, que permitam 

levar essa realidade a locais onde ainda não se encontra disseminada; 

 

5) Elaboração de manuais de mediação e arbitragem e outros meios de 

divulgação, em conjunto com instituições especializadas, outras entidades da 

sociedade civil e poder público, visando disseminar, de forma coloquial e 

técnica, esses institutos entre a população; 

 

6) Integração com as diversas entidades do setor, bem como instituições 

especializadas idôneas, buscando a realização de ações conjuntas que visem 

implementar os objetivos aqui delineados; 

 

7) Realização de iniciativas em parceria com entidades nacionais e 

internacionais que visem à consolidação do Brasil como sede internacional 

de arbitragem; 

 

8) Criação de grupo de estudo para análise e deliberação acerca das iniciativas 

que interfiram nas ações das Câmaras de Mediação e Arbitragem, bem como 

no exercício da Mediação e Arbitragem por advogados e sociedade de 

advogados; 

 

Os integrantes deste encontro reafirmam o compromisso com a defesa 

incondicional da Mediação, Conciliação e Arbitragem como métodos de solução de 

conflitos; com a defesa das prerrogativas profissionais do advogado e com a luta pela 

efetivação da distribuição da justiça, assegurada em plano constitucional. 

 

São Paulo, 21 de setembro de 2013. 

 


