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PLANO DE AÇÃO 2022 

Comissão de Mediação e Arbitragem 

Coordenação: Filipe Starke 

 

• O que será feito? 
 
- Reuniões mensais da comissão, preferencialmente toda última sexta-feira do mês, às 8h30. 
Tem-se como objetivo que em todas as reuniões sejam tratados temas informativos sobre 
a mediação e a arbitragem, bem como assuntos administrativos e a organização dos 
eventos descritos abaixo.  
 
- Evento de bate papo entre câmaras de mediação e arbitragem, advogados e empresários 
no Centro de Inovação de Blumenau (CIB) no dia 25 de agosto, a partir das 18h. Será feito 
um bate papo mais informativo na área do café do CIB, buscando difundir conhecimento 
sobre o tema. Falaremos sobre conceito de mediação e arbitragem, custos dos processos e 
vantagens e desvantagens. 
 
- No segundo semestre, elaboração, em conjunto com câmaras de mediação e arbitragem 
da região, OAB e instituições de ensino superior, de regulamento para competição arbitral 
a ser realizada em nossa região no ano de 2023. Novamente buscando difundir a cultura da 
mediação e da arbitragem. 
 
- Elaboração de certificação para as câmaras da região pela OAB de Blumenau. Esse 
certificado teria uma série de utilidades: facilitaria a integração com o Poder Judiciário nas 
situações necessárias, daria credibilidade às câmaras e traria mais conhecimento sobre 
esses meios de solução de conflitos. 
 

• Por que será feito? 
 
- O principal desafio da Comissão de Mediação e Arbitragem é bastante claro: difundir a 
cultura da mediação e da arbitragem, através das reuniões e dos eventos a serem realizados. 
 
- As atividades da Comissão de Mediação e Arbitragem servirão para ampliar a informação 
e o conhecimento sobre os temas para os advogados de nossa região e para o público em 
geral, que necessita conhecer sobre as possibilidades desses métodos de solução de 
conflitos. 
 
- Com eventos tais como a Competição de Arbitragem, será possível difundir a cultura desse 
tipo de solução de conflito entre os profissionais do futuro e os do presente. 
 

• Onde será feito? 
 
- Reuniões: na sede da OAB de Blumenau e de forma virtual. 
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- Bate e papo entre câmaras, advogados e empresários: no Centro de Inovação de 
Blumenau (CIB). 
 
- Competição de arbitragem: a definir, possivelmente na sede da OAB ou em instituição de 
ensino participante. 
 
- Regulamento para certificação de câmaras: será feito nas próprias reuniões. 

 
• Quando será feito? 

 
-Reuniões: mensalmente, na última sexta-feira do mês, às 8h30. 
 
- Bate-papo sobre Arbitragem: 25 de agosto de 2022, a partir de 18h. 
 
Competição de arbitragem: o regulamento e a busca de participantes será elaborado no 
segundo semestre de 2022, visando a ocorrência da primeira edição da competição no 
primeiro semestre de 2023. 
 
- Regulamento para certificação de câmaras: ao longo do segundo semestre. 
 

• Por quem será feito 
 
- Bate-papo sobre Arbitragem: CIB, advogados, câmaras de arbitragem e empresários 
interessados. 
 
- Competição de arbitragem: o regulamento e a formação das parcerias será feito no 
segundo semestre de 2022, visando a ocorrência da primeira edição da competição no 
primeiro semestre de 2023. 
 
- Regulamento para certificação de câmaras: ao longo do segundo semestre. 
 

• Quanto vai custar? 

- Os eventos propostos não terão custos. O CIB já aceitou realizar o evento de forma gratuita 
e a competição arbitral será feita com parcerias com as instituições de ensino. 

FILIPE STARKE 
OAB/SC 42.872-B 

Coordenador da Comissão de Mediação e Arbitragem 


