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1. Objetivo Geral da Competição: 

A Competição Brasileira de Arbitragem Empresarial CAMARB 

(“Competição”) tem como principais objetivos o estímulo do estudo da 

arbitragem no âmbito da graduação e o aperfeiçoamento de técnicas afeitas 

ao dia-a-dia da advocacia. 

A Competição desenvolve-se a partir de um caso fictício em que os 

competidores atuam como advogados das partes em conflito e, para 

estarem bem preparados para os desafios inerentes à Competição, os 

estudantes participam de treinamentos que demandam habilidades de 

trabalho em grupo, boa redação e oratória, bem como conhecimento de 

pesquisa. O caso engloba aspectos procedimentais/processuais (afeitos ao 

instituto da arbitragem) e de direito material (em especial direito civil e 

empresarial), permitindo que os alunos se aprofundem em temas diversos. 

A Competição abrange duas fases. A primeira, fase escrita, em que os 

alunos deverão elaborar um memorial para cada polo do caso que lhes for 

apresentado. A segunda, fase oral, consistente em uma simulação de 

audiência de arbitragem, em que os alunos sustentarão os pontos de 

procedimento e mérito oralmente perante três profissionais selecionados 

para atuarem como árbitros, que usualmente possuem reconhecida 

expertise técnica na área. 

O que se almeja com as competições é contribuir para a formação 

acadêmica e profissional dos estudantes. Busca-se, também, classificações 

para as rodadas finais e premiações pelos memoriais escritos e pelo 

desempenho dos oradores.  
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2. Plano de Ensino e Treinamento com calendário:  

 

 

Calendário provisório: 

Data Evento 

22/03/2021 Abertura do processo seletivo 

02/04/2021 Encerramento do prazo de inscrição 

07/04/2021 Divulgação dos aprovados para a 2ª 

etapa do processo seletivo 

11/04/2021 Entrega da primeira atividade da 2ª 

fase do processo seletivo 

15/04/2021 Entrega da segunda atividade da 2ª 

fase do processo seletivo 

19/04/2021 Divulgação dos aprovados para a 3ª 

etapa do processo seletivo 

Seletiva de 
Mooties

Formação de 
uma equipe

Análise do Caso
Pedido de 

esclarecimentos

Elaboração de 
memoriais

Entrega dos 
memoriais

Abertura da 
fase oral

Seletiva de 
oradores

Treinamento 
fase oral

Competições 
regionais

Competição
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24/04/2021 3ª fase do processo seletivo 

27/04/2021 Divulgação dos alunos selecionados 

para a equipe 

(a confirmar) Divulgação do caso 

(a confirmar) Submissão do Pedido de 

Esclarecimentos 

(a confirmar) Entrega dos memoriais escritos 

(a confirmar) Pré-CAMARB Sudeste 

(a confirmar) Pré-CAMARB Sul 

(a confirmar) Competição 

Durante todas as fases da competição serão realizados encontros1 para 

discussão de argumentos e palestras/conversas com especialistas das 

áreas, ambos para facilitar o aprofundamento do conhecimento dos 

estudantes acerca dos temas da Competição, bem como desenvolvimento 

de habilidades argumentativas. 

Durante a fase escrita, serão introduzidos métodos de redação jurídica (tal 

como IRAC e CREAC) e técnicas de pesquisa. 

Durante a fase oral, serão introduzidas técnicas de oratória e exposição 

oral de argumentos, bem como serão realizados treinos internos, com 

outras faculdades e com profissionais convidados. 

Os encontros ao longo da competição serão agendados de acordo com a 

disponibilidade do professor coordenador, dos coaches e dos participantes. 

 

 
1 Os encontros acontecerão em formato virtual enquanto perdurarem as restrições 

decorrentes da pandemia de COVID-19. 
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3. Número total de Alunos a serem selecionados: 

A equipe conterá entre 10 (dez) a 12 (doze) integrantes, sem qualquer 

restrição de semestre da graduação. Todos os integrantes serão 

devidamente inscritos como participantes da competição. 

 

4. Recrutamento e seleção da equipe 

Serão selecionados alunos que melhor demonstrarem as seguintes 

qualidades: (i) boa redação; (ii) boa oratória e expressão oral; (iii) aptidão 

para trabalho em equipe; (iv) capacidade de pesquisa nacional e 

internacional, tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais; (v) 

comprometimento; e (vi) engajamento. 

O recrutamento para a seleção da equipe contará com 3 (três) fases, a 

saber2: 

Fase 1 | Envio de currículo e carta de motivação 

Serão eliminados os alunos que não cumprirem todos os requisitos, bem 

como os que apresentarem cartas de motivação não condizentes com os 

propósitos do GEAMack. Ao final dessa primeira fase, espera-se selecionar 

aproximadamente 70% (setenta por cento) das inscrições recebidas. 

Fase 2 | Fase escrita  

A fase escrita será dividida em duas atividades:  

(i) redação com tema livre; e  

(ii) análise do caso que baseou alguma edição da competição (que 

será disponibilizado aos alunos), identificação dos pontos 

 
2 A quantidade de fases poderá ser alterada se a divulgação do caso da Competição ocorrer 

durante o mês de abril. Ademais, os atuais membros do grupo de estudo em arbitragem 

do Mackenzie (“GEAMack”) podem eventualmente ter fases do processo seletivo 

suprimidas, por já estarem envolvidos em outros projetos do GEAMack. 
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controvertidos do referido caso e elaboração de memorial 

escrito (petição) em defesa de um dos pontos controvertidos. 

Serão eliminados os alunos que não cumprirem os prazos e requisitos 

fixados, bem como serão analisadas habilidades de redação, raciocínio 

lógico e pesquisa. Ao final dessa segunda fase, espera-se selecionar até 24 

(vinte e quatro) alunos. 

Fase 3 | Dinâmica de grupo 

Os alunos serão divididos em duplas. Cada dupla irá apresentar oralmente 

os argumentos em favor de um polo do caso, utilizando como auxílio o 

material elaborado na etapa anterior da seletiva.3 

A dinâmica terá por objetivo analisar a capacidade de raciocínio lógico, 

apresentação oral de argumentos e trabalho em equipe. 

 

5. Duração da Equipe: 

A equipe terá duração até ao fim da Competição (i.e. outubro/novembro 

de 2021). 

 

6. Total de horas de extensão a serem atribuídas: 

A depender da participação de cada aluno ao longo da Competição, 

limitando-se a 50 (cinquenta) horas. 

 

7. Total de horas de pesquisa a serem atribuídas: 

 
3 Na hipótese de ser divulgado o caso da atual edição da competição antes da 3ª fase do 

processo seletivo, referida etapa poderá ser realizada com base no novo caso (para que 

os alunos que venham a integrar o time já se familiarizem com o caso que pautará a 

competição). 
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A depender da participação de cada aluno ao longo da Competição, 

limitando-se a 30 (trinta) horas. 

 

8. Equipe: 

Professores responsáveis:  Daniel Tavela Luís e Ronaldo Vasconcelos 

Head-coach: Carolina Cavalcante Assumpção. 

Coaches: Amanda Beatriz Teixeira Carvalho, Carolina Naves Silvestre e 

Raquel Assis Loures Vale.  


