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MINISTRO DA JUSTIÇA VISITA CBMA NO RIO DE
JANEIRO
Alexandre de Moraes assinou compromisso para incentivar as práticas alternativas para
solução de conflitos no país
Rio de Janeiro (DINO)

17/06/2016

Rio, 17/06/16 - O ministro da Justiça e Cidadania,
Alexandre de Moraes, esteve reunido pela manhã com o
presidente do Centro Brasileiro de Mediação e
Arbitragem (CBMA), Gustavo Schmidt.
Durante o encontro, o ministro assinou um termo de
compromisso pelo qual o Ministério da Justiça e
Cidadania se compromete a fomentar as práticas
alternativas, como a mediação e a arbitragem, para a
solução de conflitos, como forma de desafogar o
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milhões de processos em curso.
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Para o presidente do CBMA o compromisso do
Ministério da Justiça representa uma mudança da
cultura do Direito do país. "É a primeira vez que um
ministro da justiça se compromete a incentivar as vias

É a primeira vez que um ministro
da justiça se compromete a
incentivar as vias alternativas como

alternativas como meio de solução de conflitos", afirmou
Gustavo Schimdt.

meio de solução de conflitos
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