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MUDAM OS TEMPOS.
A ENGENHARIA CONTINUA 
VENCENDO DESAFIOS.

CONTRATE UM ENGENHEIRO

Para a sua segurança, exija A.R.T.  
Anotação de Responsabilidade Técnica.

www.crea-mg.org.br

A engenharia é muito mais do que planejar, viabilizar e produzir.  
Ela está presente em todos os momentos de nossas vidas.

Há milênios a humanidade sonha, o engenheiro realiza e grandes 
avanços acontecem, que abrangem forma e conteúdo, produtividade, 
beleza e funcionalidade, segurança e qualidade de vida.

Assim tem sido desde que surgiu a roda até  
quando conquistamos o espaço.

Contrate um profissional habilitado para 
projetar, planejar e executar com eficiência.

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia 



É com grande responsabilidade que preparamos para você a primeira edição es-
pecial da Vértice da Câmara de Mediação e Arbitragem CMA/CREA-MG, que tem 
por objetivo apresentar métodos que vem auxiliando a resolução dos conflitos 

na engenharia, agronomia e outras profissões de base tecnológica abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea. 

O conflito não é um fator negativo, torna-se negativo quando as partes não esco-
lhem a forma adequada de solucioná-lo. Trazê-los sempre ao Poder Judiciário, como 
habitualmente observamos, não se tem mostrado a melhor opção. Os mais de cem 
milhões de processo que tramitam no Judiciário estatal contribuem sobremaneira 
para seu congestionamento, trazendo como consequência a morosidade na solução 
de eventuais disputas. Ainda, os custos com essas disputas representam mais de 3% 
do PIB brasileiro, sendo que, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o custo da máquina pública para seu julgamento é cerca de três vezes superior 
ao valor do que se pede. 

Assim, muitas vezes, uma decisão do julgador estatal, mesmo que tecnicamente 
correta, torna-se injusta em razão do tempo, vez que em 10, 15 ou 20 anos provavel-
mente uma empresa ou um profissional da área tecnológica, que teve uma sentença 
favorável, já não mais poderá usufruir de seu benefício. Por isso, nosso entendimento 
é de que a solução de conflitos na engenharia, além de tecnicamente correta, deve ser 
célere.

Deste modo, focado em atender os interesses da sociedade no que tange aos con-
flitos de engenharia, agronomia e áreas tecnológicas, o Crea-Minas criou a Câmara de 
Mediação e Arbitragem – CMA/CREA-MG, em 2012, visando contribuir na gestão da 
construção de soluções de conflitos através da humanização dos procedimentos de 
resolução de controvérsias, com o propósito de preservar os relacionamentos empre-
sariais e interpessoais. 

Por outro lado, para atuar nesse seguimento, é necessário muito mais que ter a 
formação nas diversas áreas tecnológicas e/ou do direito, além de entendimento de 
práticas contratuais. É preciso manter uma disciplina de estudos, participar de even-
tos e promover constante leitura de artigos, livros e afins, além de empregar um rigor 
técnico e ético inquebrantáveis. 

Nesta publicação você terá acesso a artigos técnicos de renomados profissionais, 
que têm se destacado por seu conhecimento e inovação em seus trabalhos diários re-
lacionados à solução de conflitos, como a negociação, conciliação, mediação, Comitê 
de Resolução de Disputas, arbitragem e arbitragem expedita. Esperamos, assim, apre-
sentar e elucidar os diversos caminhos existentes para solucionar conflitos, pautados 
na integridade, ética, transparência e respeito, comprometidos no fortalecimento do 
progresso social e valorização profissional.

Que seja útil a leitura! 

Jobson Andrade 
Presidente do Crea-Minas

E D I T O R I A L

A SOLUÇÃO DOS CONFLITOS NÃO PODE DEMORAR

Clémenceau Chiabi Saliba Junior 
Presidente da CMA/CREA-MG
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A EXPERIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO NO 
CREA-MINAS 

Resumo: Diariamente, em suas relações interpessoais, o homem se vê envolvido em conflitos que são solucionados, 
na maioria das vezes, através da negociação direta entre as partes envolvidas. O ato de negociar para resolver seus 
problemas é inato no ser humano que busca, através deste artifício, solucionar suas demandas. Este ato natural pode 
ser desenvolvido através de técnicas de negociação e da prática, tendo o condão de possibilitar o diálogo e manutenção 
de um relacionamento harmônico. Apoiado neste conceito, o Crea-Minas utiliza a negociação como forma de efetivar a 
recuperação de valores devidos por profissionais e empresas que apresentam débitos antigos relativos a anuidades, ou 
outras taxas, sem criar para o profissional algum tipo de constrangimento, possibilitando, ainda, a reativação de seu 
registro e a sua atividade profissional. A opção por essa forma de solução de conflito demonstra uma opção alternativa 
e mais adequada ao exercício autoritário do poder.

Palavras-chave: Negociação. Crea-Minas. Conselho profissional.

Poder, para Max Weber, é a possibilidade de impor sua 
própria vontade sobre a conduta de outra pessoa. A teoria 
já está superada, pois hoje se buscam soluções que somem 
as diferenças para encontrar uma solução que contempo-
rize semelhanças e dessemelhanças, sem ferir ou excluir 
ninguém. Este o desafio é enfrentado por inúmeras pes-
soas todos os dias, que se posicionam diante de situações 
conflitantes. A solução costumeira, é diante de um conflito,  
ou impor a própria vontade ou ceder, evitando aborreci-
mentos. Mas a negociação nos mostra uma terceira via, a 
busca do acordo por meio do diálogo, minimizando ou eli-
minando as barreiras e diferenças.

É este processo de relacionamento interpessoal, no 
qual as partes envolvidas no conflito entabulam conver-
sação para resolverem sua demanda, que chamamos de 
negociação: pode ser desde um simples diálogo com um 
colega de trabalho até um longo e complexo processo de 
conversações entre dois países, envolvendo vários repre-
sentantes.

Hoje, a negociação é uma ciência e, muitas vezes, uma 
arte. Uma ciência, pois seu conhecimento é adquirido atra-
vés do estudo e da prática, baseada em princípios e com-
portando vários conjuntos de saberes. É, também, uma 
arte, pois nela se identificam elementos próprios, como a 
criatividade, a sensibilidade e a intuição.

Existem vários métodos e abordagens para conduzir 
e facilitar processos de negociação, tendo grande renome 
o Método da Universidade de Harvard, descrito por Roger 
Fisher, William Ury e Bruce Patton no livro “Getting to Yes”.

O método propõe a negociação de acordos sem conces-

sões e baseia-se em quatro pontos fundamentais: pessoas, 
interesses, opções e critérios. Conforme descrito no livro, 
pode-se, muito sumariamente, resumir o método nos pon-
tos a seguir:

a) devem-se separar as pessoas do problema; 

b) concentrar-se nos interesses e não nas posições; 

c) trabalhar junto para criar opções que satisfaçam às 
duas partes; e 

d) buscar obter êxito na negociação com pessoas que 
são mais poderosas, recusando-a a ceder às pressões 
ou a recorrer a truques sujos.

No caso do Crea-Minas, a negociação é utilizada como 
ferramenta para obter melhores resultados no seu intento 
e a obrigação legal, de receber os débitos antigos relativos 
a anuidades ou outras taxas. Tendo iniciado com sucesso a 
prática, o Crea-Minas tem, hoje, seu exemplo seguido por 
outros conselhos profissionais.

Em junho de 2016, o Crea-Minas firmou convênio com 
a Justiça Federal com o intuito de dar aos profissionais em 
débito a oportunidade de resolverem suas pendências de 
modo célere e descomplicado, uma vez que, por força legal, 
o Conselho é obrigado a ajuizar ação de cobrança destes 
valores. A negociação se inicia através de um contato te-
lefônico, quando se esclarecem os interesses e se verifica 
a possibilidade de um acordo, sendo o fato formalizado 
por carta posterior. Caso fracasse esta primeira tentativa, é 
agendada uma reunião no Centro Judiciário de Conciliação 
da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (Cejuc), onde 

Elizete Ponciano de Farias 
Advogada, mediadora certificada ICFML e mestranda pelo Programa de Máster en Resolución 

de Conflictos y Mediación de Universidad Europea Del Atlántico. 

Luis Carlos Andrade Pimenta 
Engenheiro e mediador certificado ICFML. 
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Gráfico 1- Tipos de negociações. 

Dados do Cejuc - julho de 2016/ maio2017.

ocorre a negociação presencial.

O gráfico 1 demonstra o sucesso das negociações que 
ocorrem na Justiça Federal, com 59% de acordos realizados 
em audiência e 29% de acordos realizados pela via admi-
nistrativa, que são aqueles onde o acordo surge no início da 
negociação sem a necessidade de realizar audiência entre 
as partes. Em números, verifica-se que, somente no período 
dejulho de 2016 à maio de 2017, foram apurados valores 
que montam quantia acima de um milhão de reais, que 
resultaram em uma economia social superior a este valor, 
pois não se acionou o judiciário que teria custos superiores 
ao apurado para administração dos inúmeros processos.

Esta negociação não é uma barganha, mas uma opor-
tunidade de restabelecimento de comunicação e relaciona-
mento, quando se expõem os pontos de vistas e as neces-
sidades. As negociações realizadas pela CMA/Crea-Minas, 
juntamente com o Cejuc, tem o condão de promover solu-
ções eficazes e céleres para todos os profissionais das enge-
nharias e da agronomia.

REFERÊNCIAS

WEBER. M. Economia e Sociedade: fundamentos da socio-
logia compreensiva. 4a. ed. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 2009.

FISCHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Como chegar ao sim. 2a. 
ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005.



VÉRTICEESPECIALCMA
A
RT
IG
O
S

8

A CONCILIAÇÃO TÉCNICA DA CMA/CREA-MG
 

Resumo: As atividades das engenharias e da agronomia permeiam nossa sociedade impactando, direta ou indireta-
mente, o cotidiano de todas as pessoas. Esta constante atividade faz com que o exercício profissional fique sujeito a 
confrontar-se, por vezes, com interesses ou opiniões de pessoas as mais diversas. Este confronto poderá vir a se tornar 
um conflito que, não solucionado, poderá desaguar no Judiciário, como uma ação proposta pela parte interessada, que 
intenciona ver sua necessidade atendida. Entretanto, o congestionamento que ocorre hoje no sistema judiciário brasi-
leiro fará com que esta busca de solução não encontre uma resposta breve, nem seja apreciada a contento. Percebendo 
esta situação, em 1992, na esteira da criação dos Juizados Especiais, o Crea-Minas iniciou a prática da conciliação nas 
demandas envolvendo profissionais, empresas e comunidade em geral. Hoje, a prática se desenvolveu absorvendo 
ferramentas da mediação e se estruturando como uma alternativa mais eficiente e célere frente a morosidade do Judi-
ciário.

Palavras-chave: Conciliação. Mediação. Conflito. Engenharia. Agronomia.

O conflito pode ser entendido como a divergência de 
opinião ou oposição de interesses interpessoais; assim, 
ele está associado a necessidades não atendidas, a desejos 
frustrados, que podem, ou não, levar o sujeito a algum tipo 
de reação. O conflito pode ser pontual, sem causas subja-
centes, ou perdurável, com causas subjacentes. Para reso-
lução de um conflito perdurável é necessário atuar sobre 
todos os elementos – aparentes e ocultos –, sob pena de 
provocar rupturas posteriores, caso estes elementos não 
sejam solucionados.

Os conflitos surgem nas mais diversas formas de rela-
ções humanas, como familiares, sociais, empresariais, de 
serviços, comerciais e outras. Assim, também no exercício 
das atividades da engenharia surgem conflitos, quer seja 
na prestação de serviços, elaboração e execução de proje-
tos, como nas relações organizacionais e empresariais.

Com foco na resolução dos conflitos, gerados nas diver-
sas atividades das engenharias, a CMA/CREA-MG realiza 
uma conciliação técnica junto as partes envolvidas, quando 
um terceiro, neutro e imparcial, incentiva a construção de 
uma solução mutuamente aceitável, respeitando o interes-
se e o vínculo existente.

Nessa conciliação, propõe-se a construção de uma so-
lução para o conflito aparente, trazido pelas partes, sem 
impedir ou relegar os aspectos subjacentes que, se verifi-
cados, serão acolhidos pelo conciliador e inseridos na pau-
ta de trabalho. Para tanto, são utilizadas técnicas tanto de 
conciliação como de mediação, uma vez que a dinâmica de 
trabalho permite avaliar e decidir de forma a dar aos par-
ticipantes as melhores oportunidades de construção de um 

acordo firme e duradouro.

Os casos, em sua maioria, envolvem a engenharia ci-
vil, mas também ocorrem casos relacionados à agrimen-
sura, mecânica, elétrica e demais engenharias. O fato das 
demandas serem, predominantemente, advindas do meio 
urbano e de pessoas físicas, explica a prevalência dos ca-
sos de engenharia civil, bem como a ocorrência de casos de 
agrimensura que tratam da demarcação de áreas. 

Estes conflitos surgem, em geral, de relações de con-
sumo não satisfeitas, quando uma das partes contrata um 
serviço (ou projeto) e não tem sua expectativa atendida. 
A pessoa insatisfeita tentará, em uma negociação direta, 
a correção do trabalho ou a devolução do valor pago. Não 
obtendo êxito nesta tentativa, ela buscará sua satisfação 
por outros meios. Em geral, a busca pela satisfação de seus 
interesses desaguará no Judiciário, acarretando uma série 
de custas ao profissional ou empresa, como é o caso dos 
honorários advocatícios, perícias, custas processuais, entre 
outros. Caso o interessado opte por buscar sua satisfação 
através de um procedimento de conciliação ou mediação 
no Crea-Minas, as custas serão apenas a taxa de abertura 
do procedimento, hoje, junho de 2017, no valor de R$45,00. 
Como nesse procedimento não há obrigação de estar as-
sistido por advogado ou apresentar perícia técnica, não há 
outros gastos. Outra vantagem é que o procedimento de 
conciliação é mais célere, sem a formalidade e a burocracia 
características do Judiciário.

A prática atual da CMA/CREA-MG se inicia com uma 
avaliação do caso e de suas características, para então fazer 
contato com a parte contrária, informando sobre a deman-

Luis Carlos Andrade Pimenta  
 Engenheiro e mediador certificado ICFML.

Vanessa Couto 
Assistente Social, mediadora e facilitadora de Práticas Restaurativas
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da e convidando-a para participar do procedimento. Caso 
o convite seja aceito, ocorre uma troca de documentos que 
pode, inclusive, resultar em acordo. Caso contrário, é mar-
cada uma sessão de conciliação para buscar a construção 
participativa da solução. Essa sessão será conduzida por 
um terceiro, imparcial e neutro – conciliador – que utiliza 
técnicas que possibilite às partes construírem um acordo.

É importante ressaltar que este terceiro deve, todo 
tempo, agir dentro de estrita observância da ética e do 
profissionalismo, sem acusar ou defender qualquer das 
partes, de forma direta ou mesmo indireta. Sendo um 
profissional ligado à área do conflito, terá facilidade em 
compreender a questão e facilitar o diálogo, podendo, se 
necessário, ser um elemento esclarecedor quanto a técnica. 
Muitos problemas surgem da dificuldade de comunicação e 
compreensão estabelecida entre as partes e, muitas vezes, 
uma conversa organizada e respeitosa é capaz de criar um 
entendimento comum sobre a demanda e, consequente-
mente, um acordo.

Com isto, o Crea-Minas abre para profissionais e empre-
sas um canal de resolução de conflitos que mantém o res-
paldo da técnica, dá celeridade na resolução da demanda, 
evita custos desnecessários e resguarda a atividade pro-
fissional. Pelo lado social, com esta iniciativa, o Conselho 
reforça sua responsabilidade com a comunidade, oferecen-
do a possibilidade de solucionar seus próprios conflitos de 
forma técnica, segura e respeitosa, privilegiando o diálogo 
de uma forma acessível.
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DESMISTIFICANDO A MEDIAÇÃO EM CONFLITOS DE 
ENGENHARIA
Resumo: De modo simples e objetivo, pretendemos desmistificar a Mediação enquanto meio de solução de conflitos de 
engenharia. As controvérsias surgem, normalmente, na medida em que as partes envolvidas têm interesses distintos. 
Nas obras de engenharia, temos o fenômeno de que o interesse maior entre as empresas envolvidas é o mesmo, ou seja, 
terminar a obra a contento. Nesse sentido, entendemos a Mediação como um meio acessível e eficaz de gestão de confli-
tos apontando a pertinência e seus benefícios. 

Palavras chave: Mediação. Conflitos. Engenharia. 

O sofisticado é simples e desafiador. Assim é a Media-
ção e a nossa proposta para essas breves palavras. Faze-
mos aqui um convite ao diálogo que desmistifique a práti-
ca da Mediação. Um olhar direto, objetivo, que certamente 
não tem a pretensão de esgotar o tema, mas que pretende 
apresentar a Mediação como um meio acessível e eficaz de 
gestão de conflitos, especialmente na área da engenharia.

A sofisticação está nas técnicas aplicadas pelo me-
diador, terceiro imparcial devidamente capacitado para 
exercer o ofício da Mediação. A simplicidade está na infor-
malidade e na flexibilidade do procedimento, que embora 
estruturado, pode se adaptar às circunstâncias do caso e 
da vontade das partes. O desafio se encontra na mudança 
cultural em como gerimos nossos conflitos, um verdadei-
ro despertar e retomada do poder de decisão, atualmente 
fortalecido pela recente Lei de Mediação e dispositivos no 
Código de Processo Civil. 

O que o engenheiro espera ao iniciar uma obra é ter-
miná-la a contento, no prazo e no custo previstos, de forma 
que seu cliente fique satisfeito e principalmente retorne a 
contratá-lo. Para as empresas de engenharia é muito im-
portante estabelecer relações com seus clientes e fornece-
dores de forma que os conflitos sejam solucionados  o mais 
suavemente possível. 

O mundo da engenharia também é permeado por rela-
ções de interdependência (subcontratos) e uma informali-
dade enorme. Muitos serviços são executados com contra-
tos verbais ou se escritos muito simples de tal forma que o 
que prevalecerá é a informalidade. Informalidade significa 
não só decisões tomadas em reuniões na maior parte das 
vezes sem ata, mas decisões in loco, devido a algum aconte-
cimento cuja solução tenha que ser rápida e no instante da 
ocorrência. Decisões são passíveis de erros, e quanto mais 
rápido tivermos que tomá-las, maior o risco de erro. Mas é 

assim! A Mediação pode ser utilizada como meio de solu-
ção de controvérsias mais rápido e efetivo, no momento da 
necessidade.

Outro ponto que devemos abordar é a possibilidade, 
bastante real, de aparecer durante a execução do contra-
to ou obra, algum avanço tecnológico que pode vir a be-
neficiar o funcionamento do empreendimento, mas pode 
afetar o custo consideravelmente. Este tipo de ocorrência é 
também fruto de conflito, pois o cliente pode querer incor-
porar algo novo que não havia sido previsto.

Lembremos também, quando falamos de relações co-
merciais são pessoas que se relacionam. Nesse sentido, a 
adoção da Mediação auxilia na solução dos conflitos de 
forma efetiva e pode se dar já na fase do estabelecimento 
contratual, por meio de uma cláusula de mediação ou, sur-
gido o conflito, por meio de um compromisso de mediação.

A Mediação pode se dar ad hoc ou institucional, ou seja, 
com ou sem a administração do procedimento de Mediação 
por uma Câmara de Mediação.1 A Mediação também pode 
ocorrer no âmbito privado ou no âmbito judicial, a depen-
der de alguns fatores como, por exemplo, a existência de 
um processo judicial e da vontade das partes.

O processo de escolha do mediador (ou dos mediadores 
em comediação) passa por questões objetivas como análise 
curricular, experiência na área, valor dos honorários, bem 
como subjetivas, em especial a empatia inicial. Indicações 
de outros usuários, rol de mediadores disponíveis nas Câ-
maras de Mediação e a consultoria dos advogados podem 
ser de grande auxílio nesse momento.

1 ___  Para informação sobre Câmaras de Mediação consulte o 
Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - 
Conima Disponível em www. conima.org.br

Fernanda Rocha Lourenço Levy 
Mediadora certificada pelo International Mediation Institute (IMI). Sócia do Instituto D´accord. 

Advogada. Doutora em Direito pela PUC/SP.  Vice-presidente do Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima).

Beatriz Rosa 
Engenheira de produção mecânica, MBA em Geração Distribuída e Cogeração e especialização 

em Engenharia de Defesa. Atua como árbitra e/ou mediadora em diversas câmaras. Diretora 
ouvidora do Conima e membro do CBAr.
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O procedimento de Mediação, como já falado, é ao mes-
mo tempo estruturado e flexível, podendo sofrer variações, 
mas seguindo um roteiro. A primeira reunião, denominada 
pré-mediação, é uma oportunidade para a apresentação do 
trabalho proposto, esclarecimento de dúvidas, estabeleci-
mento de um primeiro contato entre os mediandos, seus 
advogados e mediador.

Caso estejam de acordo em participar do procedimen-
to de Mediação, os mediandos e mediador assinarão ter-
mo de compromisso de mediação que contempla de con-
fidencialidade relativa aos documentos e aos relatos dos 
participantes, assim como da impossibilidade de qualquer 
integrante ser indicado como testemunha em qualquer 
processo exterior ao de mediação, seja de que natureza for. 
A confidencialidade é princípio essencial da Mediação.

Considerando que a Mediação é pautada também no 
princípio da boa-fé e da colaboração entre os envolvidos, 
espera-se que os mediandos cooperem durante o procedi-
mento de Mediação, participando de forma a esclarecer os 
fatos relevantes para a solução do conflito em discussão.

Durante o procedimento, as fases da Mediação vão se 
desenvolvendo sob a batuta do mediador, passando pela 
troca de informações e versões, construção da agenda, ge-
ração de opções, negociações e construção do acordo par-
cial ou integral. Um caminho, repetimos, sofisticado, sim-
ples e instigante que prestigia integralmente a vontade 
das partes.

Sugerimos que as empresas de engenharia tenham 
consciência de que a  melhor forma de gerenciar os con-
flitos nas empresas de engenharia, sejam estes conflitos 
gerados por relacionamentos entre empresas clientes ou 
fornecedoras, é a escolha, de preferência antes do início do 
conflito, do método de solução de controvérsias que aju-
dará a rede orgânica das relações contratuais a encontrar 
alternativas para o caminho melhor e mais curto para a 
conclusão do contrato (entrega da obra). 
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MEDIAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMINHO PARA SOLUÇÃO 
DOS CONFLITOS: IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE 
ENGENHARIA
Resumo: As consequências do  consumismo, com a utilização progressiva de recursos naturais, aumentaram significa-
tivamente os conflitos relacionados ao meio ambiente. No Brasil, nas mais diversas esferas dos poderes públicos tra-
mitam processos administrativos que espelham conflitos ambientais. Por fim, o Poder Judiciário é instado a solucionar 
demandas ambientais através de ações populares, ações civis públicas, ações ordinárias, ações com pedidos de tutelas 
emergenciais, ações penais e outras medidas judiciais.  Por outro lado, a Mediação constitui uma esperança no diálogo 
entre as partes na busca de soluções consensuais. A relevância do meio ambiente ecologicamente equilibrado exige um 
redesenho no modelo de solução de conflitos, privilegiando a reparação do dano e a solução mais completa  possível 
das suas consequências jurídicas . A  Mediação Ambiental envolvendo todos os atores do conflito poderá trazer uma 
única, ampla e definitiva composição que atenda a sociedade de maneira mais rápida, econômica e com menos riscos. 

Palvaras-chave: Mediação Ambiental. Conflitos. Ministério Público. Semad. Crea-Minas

O século XX foi marcado pelo despertar da consciên-
cia internacional sobre a gravidade da crise ecológica e a 
necessidade de aliar o desenvolvimento econômico com a 
preservação do meio ambiente. A engenharia assume pa-
pel de destaque na proteção ambiental, pelas consequên-
cias de suas atividades sobre o ambiente, submetendo-se 
aos princípios da legalidade, da prevenção e precaução. O 
engenheiro deve zelar para que os projetos de engenha-
ria e as obras obedeçam à legislação, atendam aos órgãos 
ambientais de controle, neutralizando ou minimizando os 
impactos ambientais negativos. 

 A ampla legitimidade concedida pela Constituição 
Federal para a proteção ambiental concede titularidade 
aos mais diversos atores do tecido social para reivindicar 
direitos e proteção: o cidadão, a comunidade impactada, a 
coletividade, as empresas, organizações não governamen-
tais, o Ministério Público e os órgãos públicos destinados ao 
controle e a proteção ambiental. 

As mais diversas esferas dos poderes públicos são palco 
para a instauração e tramitação de processos administra-
tivos que espelham inúmeros conflitos ambientais, muitas 
vezes decorrentes do mesmo fato. 

Processos administrativos infracionais tramitam nos 
diversos órgãos públicos da Administração Pública Federal 
ou Estadual, destinados a aplicação de penalidades e rece-
bimento de multas pecuniárias. No âmbito do Ministério 

Público, tutor do meio ambiente, há centenas de conflitos, 
deflagrados em procedimentos de investigação, nos inqué-
ritos civis ou penais. Por fim, o Poder Judiciário é instado a 
solucionar demandas ambientais através de ações popula-
res, ações civis públicas, ações ordinárias, ações com pedi-
dos de tutelas emergenciais, ações penais e outras medidas 
judiciais.

Por outro lado, nos dias atuais, tem-se observado su-
cesso no uso de métodos autocompositivos como a Media-
ção Ambiental, que é um procedimento não adversarial, 
flexível, de participação voluntária, onde um terceiro im-
parcial e sem poder decisório, facilitador do diálogo entre 
as partes, possibilita aos mesmos gerarem soluções con-
sensuais próprias, adequadas, eficientes e céleres para os 
seus conflitos, negociando em boa-fé e de forma confiante, 
agendas comuns nos interesses. Há a necessidade de um 
olhar sinérgico e colaborativo entre os envolvidos nos con-
flitos ambientais, devendo ser equilibrado o poder entre os 
envolvidos, a fim de se alcançar soluções mais ágeis e que 
possam resguardar o patrimônio ambiental.

A Mediação Ambiental deve contar com uma equipe 
de profissionais com conhecimento técnico da matéria, 
devidamente capacitados, treinados e habilitados para o 
exercício deste procedimento. Recomenda-se a interdisci-
plinariedade da participação dos mediadores neste traba-
lho, que poderá contar com a escolha entre os mediadores 

Beatriz Aguiar Bovendor Veloso 
Advogada, psicóloga, mediadora, doutoranda da UFMG

Célia Pimenta Barroso Pitchon 
Advogada ambientalista,  ouvidora geral do Estado de Minas Gerais (ago/2011 - jan/2015),  

Consultora do Crea-Minas

Clémenceau Chiabi Saliba Junior  
Presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias de Engenharia de Minas Gerais/

Ibape-MG e presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-Minas (CMA/CREA-MG)
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advindos de formação diversa, como engenheiros, advoga-
dos, geólogos, dentre outros, considerando a complexidade 
do caso concreto. O empoderamento das partes deve gerar 
possibilidade de que o diálogo entre os envolvidos permi-
ta soluções viáveis, executáveis e condizentes com todo o 
escopo do dano socioambiental na diversidade das ques-
tões que o envolvam, bem como observando-se os limites 
do impacto ambiental no contorno da legislação própria e 
aplicável.

A relevância da Mediação constitui uma esperança no 
diálogo entre as partes na busca de soluções consensuais, 
tendo seu marco legal a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 
– Lei de Mediação.

Na Mediação, a construção conjunta do acordo é inclu-
siva, acomoda os interesses e as necessidades das partes, 
favorecendo a defesa e proteção do meio ambiente. Caso se 
efetive o entendimento entre as partes, deverá, então, ser 
redigido o Termo de Acordo da Mediação, que possui natu-
reza jurídica contratual e tem eficácia de Título Executivo 
Extrajudicial.

Fundamental ao tema ambiental é que sejam evitadas 
eventuais concessões que as partes possam vir a entabular 
nos entendimentos, devendo-se respeitar os limites da le-
galidade, os preceitos constitucionais, para não recair em 
soluções esdrúxulas e renúncias não admissíveis, portanto 
a participação do Ministério Público é necessária neste ce-
nário na solução consensual.

A relevância do meio ambiente ecologicamente equili-
brado – condição para preservação da vida humana - exige 
um redesenho no modelo de solução de conflitos, privile-
giando a reparação do dano e a solução  mais completa 
possível de todas as consequências jurídicas decorrentes 
do mesmo fato. Para atender tal necessidade, a Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Crea-Minas, a Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais (Semad), o Ministério 
Público (MP) e a Polícia Militar (PMMG) tem dialogado e en-
vidado esforços para conceber uma nova forma de solução 
de conflitos que envolva todos os titulares de direitos, obje-
tivando uma única e ampla composição através do uso da 
Mediação Ambiental. 
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A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 
MEDIAÇÃO NO COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

Resumo: Face  à desconfiança, incerteza e morosidade que envolve a judicialização dos litígios nos dias atuais, perce-
be-se, cada vez mais, a procura por formas extrajudiciais de resolução de disputas. O Comitê de Resolução de Disputas 
(CRD) ou Dispute Resolution Boards (DRB) é uma excelente opção nos contratos de construção pois permite uma decisão 
mais célere, segura e viável econômicamente. Além das decisões de forma mais rápida, a atmosfera trazida pelo CRD 
de menor beligerância entre as partes, juntamente com a utilização de técnicas de mediação pelos membros do comitê, 
aumenta a possibilidade das partes chegarem a um acordo, antes mesmo que haja a necessidade do CRD emitir uma 
decisão formal sobre a disputa. 

Palavras-chave: DRB. CRB. Disputa. Dispute Board. Comitê. Mediação

DA NECESSÁRIA CULTURA DE 
PREVENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DO 
LITÍGIO 

Como diria Rui Barbosa, discursando na Faculdade de 
Direito de São Paulo em 1920: “Justiça tardia não é justiça, 
senão injustiça qualificada e manifesta”. 

 O crescente número de ações nos tribunais brasileiros 
reflete numa ausência de resposta judicial adequada, uma 
vez que a capacidade de atendimento do sistema se encon-
tra esgotada. 

Pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) demonstrou que a quantidade de processos por juízes 
na justiça brasileira só vem aumentando - Gráfico 1.

Essa mesma pesquisa revelou que a maioria das ações 
envolvem questões relacionadas a contratos e obrigações, 
tendo grande representatividade as disputas relacionadas 
a contratos de construção de médio e grande porte. 

Considerando os cenários descritos, que envolvem o 
contexto de um Estado que não atende com eficácia às de-
mandas de sua alçada, a busca e utilização de meios extra-
judiciais para solução desses conflitos têm repercutido de 
forma muito positiva na resolução mais célere e econômica 
desses impasses, gerando outros benefícios como o cum-
primento de cronogramas, a manutenção do fluxo de caixa 
e à prosperidade da relação comercial entre as partes.

Dentre os métodos extrajudiciais que se caracterizam 
pela celeridade e que garantem às partes maior liberdade 
de adequação e flexibilização, os Comitês de Resolução de 
Disputas (CRD) surgem como medida extremamente útil 
para prevenir e/ou resolver os contratos de construção.  

COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 
– CRD OU DISPUTE RESOLUTION BOARD 
– DRB

 Os Comitês de Resolução de Disputas devem estar pre-
vistos no contrato, e visam acompanhar o empreendimen-

Bernardo Ramos Trindade 
Advogado e engenheiro cvil. Coordenador do núcleo de DRB da CArb da OAB/MG. Consultor 

em contratos de obras de engenharia e infraestrutura.

Camila Pereira Linhares 
Advogada.Professora universitária. Superintendente do Conima em Minas Gerais. Consultora 

em gestão de conflitos. 

Gráfico 1 - Série histórica da carga de trabalho do magistrado no Poder 
Público

Fonte: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros 
(Justiça em números 2016)
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to durante toda sua execução, sendo formados por pessoas 
imparciais, que poderão ser acionadas pelas partes para 
emitir uma recomendação e/ou decisão sobre eventuais di-
vergências que, a princípio, não puderam ser resolvidas de 
comum acordo, evitando-se, assim, a necessidade de acio-
namento da justiça. 

Na cláusula contratual ou na formação do comitê, as 
partes devem definir a força vinculante (obrigatoriedade) 
do CRD, podendo conferir-lhe a prerrogativa de: (i) apre-
sentar recomendações (Comitê Revisor - CR ou Dispute Re-
view Boards – DRB); (ii) tomar decisões vinculantes (Comitê 
de Adjudicação – CA ou Dispute Adjudication Boards – DAB), 
ou (iii) de realizar ambas as funções conforme a demanda 
das partes (Comitê Misto - CM ou Combined Dispute Boards 
– CDB), como se verá de forma detalhada nos itens subse-
quentes.

Insta salientar que o Brasil não possui legislação es-
pecífica que verse sobre o CRD, cabendo, geralmente, às 
câmaras arbitrais e/ou importantes instituições ligadas a 
métodos extrajudiciais de resolução de disputas, a regula-
mentação sobre o tema. 

O Comitê deve ser nomeado preferencialmente desde o 
início da execução dos serviços, pois isto permitirá que se 
alcance a almejada prevenção de futuros pleitos e conflitos. 
Como os membros se manterão a par do cotidiano da obra, 
por meio de visitas periódicas em campo, e recebimento 
de documentos e informações atualizadas sobre o empre-
endimento, isto possibilitará uma visão ampla e imediata 
dos problemas. Justamente por isso, o campo de atuação 
do CRD extrapola a mera função decisória, cabendo a este 
profissional a função de ser conhecedor das características 
implícitas àquela relação contratual devendo atuar de for-
ma preventiva, afim de se evitar que o problema se trans-
forme em conflito. 

Uma das formas de se evitar que ocorram litígios, ou 
mesmo que seja necessária uma tomada de decisão por 
parte do CRD, seria o comitê, quando das visitas periódicas, 
recebimento de informações ou mesmo quando acionado 
pelas partes, verificar o potencial surgimento de um litígio 
se utilizar de técnicas de mediação para favorecer um en-
tendimento conjunto entre os envolvidos de forma a atin-
gir uma solução satisfatória, já na raiz do problema.

As técnicas de mediação, como veremos abaixo, são di-
versas e servem como um catalizador para encorajar, elu-
cidar e mostrar para as partes que, na quase totalidade das 
vezes, é possível se chegar a um acordo em que elas possam 
sair beneficiadas, ou, no mínimo, menos prejudicadas do 
que se transformarem aquilo num verdadeiro confronto.   

3- APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 
MEDIAÇÃO AOS CRD’S

De forma objetiva, as ferramentas utilizadas na me-
diação podem contribuir para a preservação das relações, 
proporcionando a solução consensual sobre a cultura liti-
gante. Os conflitos muitas vezes não são possíveis de serem 
evitados, mas a solução adequada dos mesmos pode trans-
formar o problema em superação.

A ideia da mediação é que ela restabeleça o diálogo entre os 
envolvidos, de modo que eles enxerguem, por si mesmos, ou-

tros aspectos do impasse, de modo a chegar a uma solução. 
(LORENCINI, 2013, p. 62).

Os membros do comitê de resolução de disputas, po-
dem utilizar algumas técnicas da mediação para estimular 
a solução do conflito, como a escuta ativa,1 o parafrasea-
mento2 e o brainstorming 3.

Outra técnica que também deve ser levada em consi-
deração pelo comitê se trata do caucus. Quando nas reu-
niões periódicas os membros verificarem a dificuldade do 
diálago entre os envolvidos, há possibilidade de reunir se-
paradamente com cada uma deles, buscando trabalhar as 
partes individualmente para a solução consensual.

O resumo, embora seja uma técnica bem simples, tor-
na-se ferramenta crucial para os membros do comitê de-
monstrarem o que compreenderam dos fatos narrados e 
pontuar os aspectos fundamentais do conflito. 

Para concluir, é prudente destacar, que embora a atu-
ação do CRD possa ter finalidades divergentes, como reco-
mendações, tomar decisões vinculantes ou apresentar as 
duas formas,  a utilização das técnicas de mediação propi-
ciam oportunidades para a tomada de decisões pelas par-
tes no conflito, auxiliando a comunicação no tratamento 
das diferenças de forma construtiva e interativa.

REFERÊNCIAS

CHERN,  C. Chern on Dispute Boards practice and procedu-
re. 3a. ed. New York (USA): Informa Law, 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em núme-
ros. Brasília: CNJ, 2016. (Relatório 2016, ano-base 2015). 
Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ 
arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.
pdf>. Acesso em 07/05/2017.

LORENCINI, M. A. G. L. Sistemas Multiportas: opções para 
tratamento de conflitos de forma adequada. In: SALLES, 
C.A. et al (coord.). Negociação, mediação e arbitragem: 
curso básico para programas de graduação. São Paulo: 
GEN/Método, 2012.

OAB-MG. Comissão de Mediação e Arbitragem. Cartilha de 
Mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

VAZ, Gilberto José. Breves considerações sobre os Dispute 
Boards no direito brasileiro. Revista de Arbitragem e 
Mediação. RArb, v. 3, n 10, p. 165-171, jul/set. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006.

1 ___  “A partir da escuta verbal e não verbal, o mediador 
decodifica o conteúdo da mensagem como um todo. Propicia 
a expressão das emoções, o alívio das tensões e assegura 
a quem está falando a sensação de que está sendo ouvido.” 
(OAB/MG, 2009, p. 8). 

2 ___  “O mediador reformula a frase, sem alterar o sentido ori-
ginal, para organizar, sintetizar e neutralizar o conteúdo.” (OAB/
MG, 2009, p. 8).

3 ___  “Incentiva a criatividade quando os mediandos não con-
seguem, por si, levantar opções. É realizada inicialmente para 
gerar ideias sem críticas e, em seguida, analisar e selecionar as 
ideias mais valiosas.” (OAB/MG, 2009, p. 8).
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CRD: POR QUE (NÃO) SE UTILIZA NO BRASIL?

Resumo:Muito nos preocupa as constantes paralisações das obras e o alongamento de discussões sobre pleitos diver-
sos, que se levados ao sistema judiciário terão solução extremamente morosa além da interminável possibilidade de 
recursos, contribuindo para a procura por novas opções para a resolução das disputas. Dentre os métodos extraju-
diciais, que se caracterizam pela celeridade e que garantem às partes maior liberdade de adequação e flexibilização, 
especialmente nas obras de médio e grande porte, o Comitê de Resolução de Disputas (CRD) é uma opção recomendada 
para prevenir e/ou resolver litígios nos contratos de construção. O CRD constitui um painel de especialistas no ramo 
daquele contrato, formado em número ímpar, que acompanham o desenvolvimento do contrato desde o início, sendo 
acionado em caso de conflito, podendo ser de caráter opinativo ou decisório. Pouco se utiliza o CRD no Brasil em função 
da cultura dos empresários brasileiros. Somente quando os empresários se conscientizarem de que o CRD é um inves-
timento, e não um custo, é que este cenário irá ser modificado. Este investimento garante que os contratos de obras de 
infraestrutura, quando enfrentarem algum conflito, terão uma solução rápida e de baixo custo, logo que o problema for 
identificado.  

Palavras-chave : Comitê de Resolução de Disputas - CRD. Dispute Resolution Board - DRB. Contratos de Construção e 
Infraestrutura. Obras. Pleitos.

O COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE 
DISPUTAS

Conhecido pela sigla em inglês DRB (Dispute Resolu-
tion Board), o Comitê de Resolução de Disputas (ou CRD), 
constitui um painel de especialistas no ramo daquele con-
trato, formado em número ímpar, que acompanham o de-
senvolvimento do contrato desde o início, sendo acionado 
em caso de conflito, podendo ser de caráter opinativo ou 
decisório. 

Esses Comitês são habitualmente previstos no contrato, 
quando as partes devem definir a força vinculante, poden-
do: (i) apresentar recomendações (Comitê Revisor - CR ou 
Dispute Review Boards – DRB); (ii) tomar decisões vinculan-
tes (Comitê de Adjudicação – CA ou Dispute Adjudication 
Boards – DAB), ou (iii) de realizar ambas as funções confor-
me a demanda das partes (Comitê Misto - CM ou Combined 
Dispute Boards – CDB).

A DINÂMICA DO CRD 
Em síntese, constituído o CRD, habitualmente nos Con-

tratos de Infraestrutura, quando da existência de conflito, 
esse Comitê analisa a disputa e emite seu Parecer a respei-
to. O Parecer é fundamentado no contrato, em eventual ins-

peção feita nas obras, nos registros existentes e nas demais 
evidências disponibilizadas pelas partes contratantes. 

As Partes recebem este Parecer e podem acatá-lo ou 
não. Se o acatarem e implementarem as ações recomenda-
das pelo CRD, ficará encerrada definitivamente aquela dis-
puta. Se não o acatarem, poderão recorrer a solução defini-
tiva da disputa por arbitragem ou ação judicial, conforme 
preconizado pelo Contrato. 

A experiência mostra que na maioria absoluta das ve-
zes, o Parecer do CRD é acatado pelas Partes. Quando as 
Partes não o acatam, na maioria absoluta das vezes este 
Parecer é confirmado nas instâncias de arbitragem ou ação 
judicial. Cerca de 98,7% das pendências contratuais subme-
tidas a um CRD tem solução definitiva conforme o Parecer 
deste CRD (TRINDADE, 2016), seja por seu acatamento pelas 
Partes, ou seja, pela sua confirmação em instâncias subse-
quentes. 

CRD: POR QUE (NÃO) SE UTILIZA NO 
BRASIL?

O CRD é amplamente utilizado em contratos interna-
cionais, destacando-se em especial o Contrato modelo FI-
DIC, adotado dentre outros organismos, pelo Banco Inte-
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ramericano de Desenvolvimento (BID), que especifica sua 
implementação em todos os contratos que contém com 
financiamento daquele Banco. 

Já no Brasil, raramente se implementa o CRD em Con-
tratos de Infraestrutura, mesmo naqueles Contratos com 
financiamento do BID, que preconizam expressamente 
sua utilização. Assim, questiona-se: CRD: POR QUE (não) SE 
UTILIZA NO BRASIL?

Respondem os autores, com base em décadas de suas 
experiências brasileira e internacional: Não se utiliza am-
plamente o CRD no Brasil em função da cultura dos empre-
sários brasileiros.

Assim, somente quando os empresários se conscienti-
zarem de que o CRD é um investimento, e não um custo, 
é que este cenário irá ser modificado. Este investimento 
garante que os contratos de obras de infraestrutura, quan-
do enfrentarem algum problema, como uma alteração das 
condições originalmente pactuadas, terão uma solução rá-
pida e de baixo custo, logo que o problema for identificado.  

Economizar este investimento no CRD é similar à pre-
tensa economia ao não contratarmos o seguro de nosso au-
tomóvel. Se o automóvel não se envolver em acidentes ou 
se a obra não enfrentar problemas realmente teremos uma 
economia. Por outro lado, se o veículo se acidentar, mesmo 
que sem culpa do proprietário, ou se a obra sofrer altera-
ções, mesmo que alheias ao controle e responsabilidade 
das Partes, ou mesmo que com responsabilidade comparti-
lhada por elas em percentuais indefinidos, ficará evidente 
o benefício no investimento feito no CRD. 

REFERÊNCIAS

TRINDADE. B. R. (coord.). CRD - Comitê de Resolução de 
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PARA A UTILIZAÇÃO DO CRD A 
CULTURA EMPRESARIAL BRASILEIRA:

• Leva em conta que os problemas podem ser so-
lucionados de uma forma mais eficiente em seu 
início, antes de se avolumarem.

• Considera que a rapidez na solução dos problemas 
é fundamental para o sucesso dos empreendimen-
tos – para as duas Partes contratantes. 

• Objetiva sempre buscar a solução de menor custo 
para os problemas. 

PARA QUE NÃO SE UTILIZE O CRD, A 
CULTURA EMPRESARIAL BRASILEIRA:

• Considera que não se concebe custo (do CRD) sem 
o correspondente benefício (que existirá apenas se 
houver alguma disputa solucionada pelo CRD).

• Considera que desde seu início, todos os pro-
blemas que surgiram na história da empresa 
foram solucionados diretamente por seus diri-
gentes, sem necessidade do auxílio de tercei-
ros. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPERIÊNCIAS NO USO DE 
DISPUTE BOARDS NO CHILE E BRASIL.

Resumo:  É sabido que quanto mais rápido se resolve um conflito, menor será o custo para os envolvidos, em especial 
nos contratos de infraestrutura. Com frequência os custos do conflito não estão contemplados no orçamento dos pro-
jetos, razão pela qual um método de solução de disputas rápido, eficiente e com efeitos em tempo real pode significar 
muito para o progresso dos mesmos. Para superar problemas de sobrecusto e extensão de prazo em obras publicas, sur-
giram nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70 os Dispute Boards (DBs), que foram sendo gradativamente aplicados a 
nível internacional. Este artigo toca a experiência da aplicação de DBs no Chile, e no Brasil.

Palavras-chave: Dispute boards. Disputas. Projetos.

O QUE SÃO DISPUTE BOARDS?
Consistem em um conselho de profissionais imparciais 

que acompanham o progresso do projeto, incentivam a 
prevenção e auxiliam na resolução de litígios e podem ser 
classificados: 

- Quanto ao momento de sua formação - Inicio do proje-
to ou projeto já em andamento (ad hoc); 

- Quanto ao processo de implementação das decisões - 
(DRB - emite Recomendação; DAB - emite Decisão; ou CDB 
- misto).1  

A estrutura dos DBs é variável mas, geralmente, é for-
mado por dois engenheiros e um advogado. A eficácia des-
se método já foi comprovada, havendo dados de que mais 
de 97% dos conflitos surgidos ao longo de um contrato com 
DBs não chegam ao Judiciário ou arbitragem.

DBS - APLICAÇÃO NO CHILE
A experiência de algo semelhante aos DBs no Chile vem 

desde 1996 com o Decreto Supremo nº 600 que previa para 
os contratos de concessões de obras publicas a existência 
de comissões conciliadoras, as quais eram compostas por 
três membros que, não logrando acordo, transformava-se 
numa comissão arbitral.

1 ___ [N.E.] (i) apresentar recomendações (Comitê Revisor - CR 
ou Dispute Review Boards – DRB); (ii) tomar decisões vincu-
lantes (Comitê de Adjudicação – CA ou Dispute Adjudication 
Boards – DAB), ou (iii) de realizar ambas as funções conforme a 
demanda das partes (Comitê Misto - CM ou Combined Dispute 
Boards – CDB)

 Em 2010, a Lei nº 20.410 modificou o antigo sistema 
sendo as comissões conciliadoras substituídas por um pai-
nel de expertos para atuar em disputas técnicas ou econô-
micas, com atuação posterior ao surgimento do conflito - ad 
hoc – que não se configura como a melhor forma de solução 
de conflitos, já que a vantagem dos DBs é exatamente con-
tar com profissionais que participam e conhecem o projeto 
desde seu inicio. 

Entretanto, como experiência de sucesso, podemos ci-
tar a da estatal Codelco, que incorporou em 2007 o uso de 
DBs na celebração de contratos de construção de galerias 
subterrâneas para a exploração de minérios. O mecanismo 
é adotado somente em contratos de valores superiores a 
US$50MM. Desde o inicio de sua utilização, nenhum confli-
to evoluiu para ação judicial ou arbitragem.

A mais prestigiada instituição de resolução de contro-
vérsias do Chile, o CAM Santiago, também instituiu seu 
próprio regulamento de DBs, vigente desde janeiro de 
2015. No Brasil, algumas câmaras como Crea-Minas, CAM-
-CCBC, CMA-IE, Camarb, implantaram também estes regu-
lamentos.

DBS – A EXPERIÊNCIA NO BRASIL
É notório que, no Brasil, os contratos sofrem sérios 

problemas quanto ao cumprimento de prazo e custos, em 
especial, aqueles vinculados a entidades publicas. Apesar 
de vários projetos com financiamento de entidades inter-
nacionais - como o Banco Mundial - exigirem a instalação 
de DBs, a maioria não os instalou e os poucos que o fizeram, 
aplicaram a alternativa ad hoc).  
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A aplicação mais efetiva e recente no Brasil foi nos con-
tratos de construção da Linha Amarela do Metrô de São 
Paulo, conforme detalhado por Rui Camargo (2016). Naque-
les contratos foi implantado um DRB constituído no come-
ço do contrato em 2004,  por três engenheiros com larga 
experiência no tipo específico de obras, o qual perdurou 
até 2015. De acordo com informações, cerca de cem litígios 
foram resolvidos pelas próprias partes, incentivadas pela 
necessidade de submetê-los ao DRB, restando apenas dez 
que foram formalmente submetidos ao painel. Para alguns 
desses, após a Decisão, houve recurso à arbitragem, sem 
que o contrato sofresse solução de continuidade. Nessa ins-
tância, as decisões do DRB foram mantidas, porém o órgão 
público recorreu a Justiça que, apesar da sentença arbitral 
ser definitiva, emitiu uma liminar. Nas conclusões do capí-
tulo acima referido consta:

“Percebeu-se que o principal obstáculo à aceitação e conse-
quente utilização do instrumento deriva da inexistência de 
legislação federal específica sobre CRD, colocando em posi-
ção desconfortável tanto o gestor da empresa pública como 
o da iniciativa privada. Ao gestor de órgão público, porque 
lhe falta respaldo jurídico perante os órgãos de controle(...) 
Já o gestor de entidade privada, ante a percepção de que 
é alta a probabilidade do gestor público não aceitar uma 
Recomendação, tende a enxergar o CRD como um custo 
adicional.” (CAMARGO, 2016)

Nesse sentido, um passo a frente foi dado na I Jornada 
Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios2, a qual emitiu 
os Enunciados 49, 76 e 80 com o reconhecimento da vali-
dade dos DBs. 

Uma grande oportunidade de consolidar o uso de DBs 
no país foi a tentativa da Rio 2016 de aplicá-los em con-
tratos de prestação de serviços de suporte. A organização 
fez um contrato com a Dispute Resolution Board Foundation 
(DRBF) para a geração de regulamento focado no evento e 
treinamento de profissionais do Brasil e América Latina, 
para atuação como DBs nesses contratos, cujo prazo de 
execução era rígido. Por motivos financeiros e de falta de 
experiência com o mecanismo, foi definido que a implan-
tação seria pela modalidade ad hoc, sendo que, até onde to-
mamos conhecimento, apenas dois contratos tiveram seus 
DB’s instalados, de um total de 44 contratos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

2 ___ Obtido no site: http://www.conima.org.br/arqui-
vos/13695,em 13/4/2017

Como já mencionado, esse mecanismo prático e eficaz 
para solução de conflitos nas áreas de infraestrutura ainda 
é pouco conhecido por profissionais da área na região. Isto, 
aliado a errônea ideia de que os DBs podem representar 
um custo alto, são os fatores que mais colaboram para que 
os projetos não os implantem, apresentando aumentos de 
custos, prazos e litígios.
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PROCEDIMENTO ARBITRAL: O QUE É? QUEM PODE UTILIZAR 
E COMO FAZER PARA UTILIZAR.

Resumo: Diante das vantagens da arbitragem: celeridade, especialidade do julgador, autonomia da vontade das partes, 
sigilo, dentre outras, e partindo da premissa de que no mundo globalizado perder tempo pode ser sinônimo de perder 
dinheiro, a via arbitral se destaca como solução de controvérsias. Em outra volta, a arbitragem é também a garantia de 
se ter uma porta de saída para iniciativas negociais que não deram certo. O presente artigo busca discorrer brevemen-
te sobre os principais momentos da arbitragem. 

Palavras chave: Arbitragem. Convenção arbitral. Procedimento arbitral. Árbitro. 

ARBITRAGEM – O QUE É?
Primeiramente, destacamos que é mandatório diferen-

ciar a arbitragem dos métodos autocompositivos (concilia-
ção e mediação), vez que o foco do procedimento arbitral 
não é a solução da disputa pelas próprias partes e sim a 
solução do conflito através de um terceiro (neste caso, o 
árbitro). Vale dizer que nada impede que as partes solucio-
nem o conflito através da conciliação no decorrer do pro-
cedimento arbitral. Aliás esta é uma fase obrigatória. Mas 
na ausência da solução amigável o procedimento arbitral 
segue seu rito. 

A diferença entre procedimento arbitral e perícia con-
siste que a perícia, na verdade, quando aplicável,  é uma 
das fases do processo,  porque o procedimento arbitral em 
si é constituído por etapas em que as partes apresentam 
suas alegações, respectivas impugnações, réplicas, especi-
ficações de provas, realização da fase probatória, alegações 
finais e sentença. 

Com a nova Lei de Arbitragem (13.129/15), que alterou 
a lei 9.307/96, acrescentou-se a possibilidade da Adminis-
tração Pública utilizá-la. Trouxe, a criação da carta arbitral, 
instrumento de comunicação entre Poder Judiciário e Árbi-
tros,  a  possibilidade de proferimento de sentença arbitral 
parcial, de medidas cautelares e de urgência perante o Po-
der Judiciário antes da constituição do Tribunal Arbitral, a 
proibição de lista fechada de árbitros e a possibilidade de 
retirada do sócio minoritário, em determinadas hipóteses, 
que discordar da inclusão da cláusula compromissória no 
estatuto social da empresa. 

ARBITRAGEM – QUEM PODE UTILIZAR?
Para ser parte em um procedimento arbitral, basta ser 

capaz,1 independente de ser pessoa física ou pessoa jurí-
dica. 

Quanto ao tipo de conflito aplicável às soluções pela via 
do juízo arbitral, podem ser solucionados aqueles que ver-
sem sobre direitos patrimoniais disponíveis, nas palavras 
de Cahali (2015), não será possível:

Direitos não patrimoniais, pois, de plano são excluídos do 
juízo arbitral. E assim os direitos de personalidade (direi-
to à vida, a honra, a imagem, ao nome), o estado da pessoa 
(modificação da capacidade, como interdição, dissolução do 
casamento, reconhecimento ou desconstituição da filiação, 
atributos do poder familiar, como guarda e regulamentação 
de visitas), ficam excluídos da arbitragem. Mas eventuais im-
pactos patrimoniais destes direitos, como também do direito 

1 ___  “Art. 3o. São absolutamente incapazes de exercer pesso-
almente os atos da vida civil:  I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem 
o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os 
que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade; Art. 4 o São incapazes, relativamente a certos atos, ou 
à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 
de dezoito anos;  
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os 
excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV - os 
pródigos. Parágrafo Único: A capacidade dos índios será regula-
da por lei especial”. (BRASIL, 2002).
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penal, conforme o caso,são arbitráveis (por exemplo, apura-
ção do dano ex delicto, e partilha de bens na separação ou 
no divórcio).

ARBITRAGEM: COMO UTILIZAR?
Em relação à convenção arbitral, que trata da escolha 

que as partes fazem por eleger a arbitragem como forma 
de solução de conflitos, são duas maneiras: uma é através 
da cláusula compromissória, em que as partes inserem 
previamente no contrato a previsão do uso da arbitragem 
para a solução de conflitos futuros e outra por meio do 
compromisso arbitral, em que as partes, após a existência 
do conflito, abrem mão do foro convencional e optam por 
dirimir seus conflitos através da arbitragem. 

Um ponto crucial do procedimento é a escolha dos árbi-
tros, cuja função, pode ser exercida por qualquer pessoa ca-
paz e de confiança das partes. Caberá a ele dispor e atribuir 
direitos, agir com imparcialidade, disponibilidade, discri-
ção, competência, diligência e independência.2 O tribunal 
arbitral pode ser composto por árbitro único ou de forma 
colegiada, desde que seja sempre em número ímpar. É fa-
culdade das partes a escolha deste profissional, que deverá 
ser sempre pessoa física.3

Deve-se frisar que o árbitro, após aceito o convite, não 
é árbitro da parte que o indicou nem tampouco da parte 
que está pagando seus honorários, caso estes não estejam 
sendo rateados. Depois de investido na função, é árbitro do 
procedimento sendo seu dever agir com lealdade e ética. 
Quanto à produção de provas, qualquer meio de prova ad-
missível em direito é admissível em sede arbitral. 

Sobre o pedido de liminar ou cautelar, em caso de inser-
ção de cláusula compromissória em contrato, a parte inte-
ressada poderá ingressar previamente no Judiciário e dis-
tribuir posteriormente a ação principal em sede arbitral. 

À exceção de isolados regulamentos arbitrais, que pre-
vê o exame de eventual cautelar ao “árbitro de emergên-
cia”;4 a maioria das arbitragens institucionais necessita da 

2 ___  Art. 13, § 6º, da Lei 9.307/96 (BRASIL, 1996).

3 ___  Art. 13, §§ 1º e 2º da Lei  9.307/96 (BRASIL, 1996).

4 ___  “Artigo 29. 1- A parte que necessitar de uma medida 
urgente cautelar ou provisória que não possa aguardar a cons-
tituição de um tribunal arbitral (“Medidas Urgentes”) poderá 
requerer tais medidas nos termos das Regras sobre o Árbitro 
de Emergência dispostas no Apêndice V. Tal solicitação só será 
aceita se recebida pela Secretaria antes da transmissão dos 

investidura do tribunal arbitral para eventuais delibera-
ções materiais sobre o caso objeto do conflito.

Em arbitragem é permitida a figura da inspeção arbi-
tral, prerrogativa do árbitro de ir “in loco” apurar algum 
fato. 

A sentença arbitral não é passível de recurso, mas, em 
caso de omissão, obscuridade, erro material ou contradi-
ção, pode-se solicitar ao tribunal arbitral pedido de escla-
recimento. 

REFERÊNCIAS
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autos ao tribunal arbitral nos termos do artigo 16 e indepen-
dentemente do fato de a parte que requerer a medida já ter 
apresentado seu Requerimento de Arbitragem. 2- A decisão do 
árbitro de emergência tomará a forma de uma ordem. As partes 
se comprometem a cumprir qualquer ordem proferida pelo 
árbitro de emergência. A ordem do árbitro de emergência não 
vinculará o tribunal arbitral no que tange a qualquer questão, 
tema ou controvérsia determinada em tal ordem. O tribunal 
arbitral poderá alterar, revogar ou anular uma ordem ou qualquer 
modificação a uma ordem proferida pelo árbitro de emergência.” 
(CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, 2012, p. 33).



VÉRTICEESPECIALCMA
A
RT
IG
O
S

22

A PROVA PERICIAL NO PROCEDIMENTO ARBITRAL

Resumo: A produção da Prova Pericial desempenha papel crucial na resolução da controvérsia, proporcionando o 
convencimento embasado das partes envolvidas e/ou do julgador. No contexto da Prova Pericial, as partes podem ainda 
contar com um profissional especializado na demanda litigiosa, que se apresentará como seu Assistente Técnico e au-
xiliará o Perito eleito na elucidação da prova, para que esta seja consolidada na forma do Laudo Pericial e apresentada 
ao julgador para formação de seu convencimento. Isto posto, a expertise técnica deste profissional é ponto crucial para 
o desenvolvimento e defesa da tese apresentada, distante da argumentação jurídica, mas que se configura em igual 
importância como um dos pilares da solução da controvérsia. 

Palavras-chave: Arbitragem. Perícia. Assistente Técnico. Pleito. Contratos de Construção

PROVA PERICIAL
A prova pericial na solução de controvérsias nos con-

tratos de engenharia é de fundamental importância nas 
Arbitragens, vez que como não há possibilidade de recur-
sos, é um dos grandes itens de suporte na fundamentação 
da sentença. Entretanto, observa-se que, atualmente, tal 
prova vem se tornando morosa e onerosa. Deste modo, 
apresentamos neste artigo nossa visão do tema e maneiras 
de otimizar a prova pericial reduzindo seu prazo e custo.

CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO 
EXPERIENTE EM PERÍCIAS

A preparação para trabalho pericial deve ocorrer an-
tes mesmo do início da Arbitragem, quando se recomenda 
às partes contratação de um parecerista experiente nas 
perícias em procedimentos arbitrais, objetivando uma 
avaliação técnica dos pleitos a serem apresentados no pro-
cedimento, avaliando os documentos disponíveis, funda-
mentos dos pedidos e todos os cálculos. 

Tal trabalho proporcionará um pedido mais realis-
ta, evitando custos desnecessários com administração de 
procedimento, honorários de árbitros e peritos. Este profis-
sional, que já detém conhecimento técnico do caso, poderá 
ainda funcionar como Assistente Técnico da parte na rea-
lização da prova pericial, fato que teoricamente proporcio-
nará uma vantagem competitiva para quem o contratou. 

A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL

Embora não consensual, entendemos que o melhor 
momento da realização da prova pericial seja logo após 
as alegações das partes, antes da oitiva das testemunhas. 
A entrega do laudo e posteriores esclarecimentos, consoli-
dando a prova técnica, contribui para a oitiva de menor nú-
mero de testemunhas, proporcionando maior objetividade 
e celeridade ao processo. Na própria audiência de oitiva 
das testemunhas, o perito poderá ainda ser ouvido ao final, 
pois como já detém conhecimento do caso, estará apto a 
esclarecer qualquer contradição entre as testemunhas téc-
nicas e/ou fáticas. 

A ESCOLHA DO PERITO
Em arbitragens, é muito utilizado a escolha do perito 

em conjunto pelas partes. O melhor caminho para isto é a 
prévia definição do perfil profissional do perito, para em 
seguida indicação de nomes e confrontação de lista de no-
mes elaboradas por cada parte. 

Havendo coincidência de nomes, escolhe-se ou sorteia-
-se entre os coincidentes. Não havendo, pede-se impugna-
ção fundamentada dos nomes da outra parte. Dentre os 
nomes não impugnados, sairá o perito. O profissional esco-
lhido deve ser aceito por ambos, que deverão informar ao 
Tribunal Arbitral de sua indicação consensual.

Caso a escolha consensual não seja possível, o perito 
deverá ser indicado pelo próprio Tribunal Arbitral, que ha-
bitualmente o escolhe por sugestão de nomes por parte de 
seus membros, por já terem observado o trabalho desses 
profissionais em outros procedimentos arbitrais ou judi-
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ciais. Após a escolha do profissional pelo Tribunal Arbitral, 
recomenda-se haver concordância formal por ambas as 
partes antes do início dos trabalhos.

PERITOS: GENERALISTAS X TÉCNICOS 
E PESSOA FÍSICA X EMPRESAS

O Perito experiente possui conhecimento técnico mais 
holístico, ou seja, é mais generalista das várias matérias 
abordadas em uma prova técnica e da prova como um 
todo. Tem como vantagem uma maior experiência da in-
terface técnico-jurídica e conhecimento das atribuições do 
perito, dos assistentes técnicos e demais envolvidos, além 
da redação de laudos e repostas a quesitos que facilitem o 
trabalho do julgador.

O Técnico experiente, habitualmente um profissional 
de mercado da construção ou consultoria, detém conheci-
mento técnico especializado em determinado assunto, mas 
muitas vezes lhe falta vivência para entender a disputa 
como um todo e o nexo causal entre as diversas etapas do 
conflito. Sua falta de familiaridade com a sistemática peri-
cial e processual/procedimental em vários casos dificulta a 
interpretação de seu trabalho pelo julgador.

O perito “pessoa física”, habitualmente profissional ex-
periente e reconhecido no mercado, é mais acessível e tem 
maior facilidade de trato com os Assistentes Técnicos das 
partes. Quando não possui conhecimento apurado de algu-
ma matéria, busca auxílio junto a profissionais de outras 
modalidades, ainda observamos que seus honorários têm 
se mostrado bem inferiores aos valores cobrados por em-
presas de consultoria. 

As empresas poderão tratar de várias matérias de uma 
única vez. Entretanto, não existe controle externo sobre 
quem está elaborando o laudo, possibilidade de desliga-
mento de profissionais de seu quadro durante o curso da 
prova pericial com perda de transferência de conhecimen-
to e prazos maiores para elaboração do trabalho pericial, 
além de praticarem honorários bem mais onerosos.

O ASSISTENTE TÉCNICO
O Assistente Técnico é de fundamental importância 

para os custos e o bom andamento da prova pericial. Indi-
cados pelas partes, devem zelar pelos interesses da parte 
que o contratou, contribuindo ainda por garantir atuação 
imparcial do perito e fornecendo-lhe todas as informações 
necessárias para um bom entendimento da questão.

A contribuição do Assistente Técnico com o custo da Ar-
bitragem é maior do que muitos pensam, pois seu auxilio 
na formulação de quesitos objetivos, sem exageros, de fato 
pesa no entendimento da lide e comprovação do que real-
mente se quer provar. Quesitos que pedem ao perito para 
reproduzir clausulas contratuais, quesitos que partem de 
premissas falsas ou muito complexos, que não resultam em 
nenhum argumento sólido para entendimento do proble-
ma, não são recomendáveis. 

 Finalmente, um conselho do saudoso Arquiteto Fran-
cisco Alves Gomes Júnior que nunca é demais relembrar: 
“Perito não é Juiz, nem Assistente Técnico é advogado da 
parte”. 
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ASPECTOS PRÁTICOS DA SENTENÇA ARBITRAL
Resumo: Este artigo trata das características e requisitos da sentença arbitral, com a indicação dos aspectos mais im-
portantes a serem observados; das hipóteses de nulidade da sentença arbitral; do cumprimento da sentença arbitral e 
forma de sua impugnação. Ao final, procura-se identificar as características essenciais da sentença arbitral, com a fina-
lidade de ensejar o seu cumprimento espontâneo, ou o cumprimento forçado com segurança para a parte interessada.

Palavras-chave: Arbitragem. Sentença arbitral. Impugnação da Sentença Arbitral. Execução da Sentença Arbitral.

A sentença arbitral é a decisão proferida por um Tribu-
nal Arbitral, composto por árbitros nomeados pelas partes 
e com conhecimento específico do processo de arbitragem, 
para pôr fim a um litígio.1 Ela pode ser parcial ou final (se 
decidir, em primeiro lugar, questões prejudiciais, ou toda a 
matéria objeto do processo de uma só vez) e deve ser pro-
ferida no prazo de seis meses da instituição da arbitragem 
ou da substituição do árbitro, se as partes não tiverem pre-
visto outro prazo.2 

A sentença arbitral equipara-se à sentença proferida 
pelo Poder Judiciário e tem força de título executivo judi-
cial.3 Mas, para que ela seja exequível, deve observar requi-
sitos obrigatórios: ser proferida por escrito e conter relató-
rio, fundamentos, dispositivo, local, data e assinaturas dos 
árbitros, conforme explicado abaixo.4

O relatório consiste na indicação do nome e qualifica-
ção das partes, dos árbitros e dos advogados; a forma como 
os árbitros foram indicados; o local, idioma e a lei aplicável; 
a descrição dos principais andamentos do processo em or-
dem cronológica; o sumário dos pedidos formulados pelas 
partes; a delimitação das questões controversas e indicação 
das incontroversas.

Os fundamentos da sentença são os motivos pelos 
quais os pedidos das partes são julgados procedentes ou 
improcedentes. Devem ser expostos em seção à parte, com 
indicação da ordem em que as questões serão examinadas 
e relações de prejudicialidade entre elas. No caso das ar-
bitragens relacionadas à indústria da construção, as ques-

1 ___  No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei 9.307/1996.

2 ___  Prazo ainda passível de prorrogação mediante acordo das 
partes e árbitros; art. 23 da Lei de Arbitragem.

3 ___  Art. 515, VII, do Código de Processo Civil.

4 ___  Art. 24 e 26 da Lei de Arbitragem.

tões técnicas, muitas vezes verificadas por meio de perí-
cias, devem ser analisadas uma a uma pelos árbitros, em 
tópicos, com a indicação pontual da prova dos fatos e do 
direito alegado pelas partes.

O dispositivo é a parte final da sentença arbitral, em 
que o Tribunal decide as questões sob controvérsia, julgan-
do procedentes ou improcedentes os pedidos das partes. 
Sempre que possível, o dispositivo deve expressar o valor 
líquido da condenação, com data-base, indicação da forma 
de correção monetária (índice e termo inicial) e encargos 
aplicáveis (juros, com indicação do percentual e termo 
inicial), além de decisão sobre o reembolso de despesas e 
honorários de sucumbência. É recomendável, ainda, que a 
sentença contenha prazo para seu cumprimento e multa 
para o caso de inadimplemento.

A sentença deve se ater à prova que for produzida pelas 
partes e respeitar as regras do ônus da prova. Além disso, a 
decisão deve ser tomada com base no direito escolhido pelas 
partes5 e não pode se apoiar em fundamento sobre o qual as 
partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.6

A sentença é definitiva e não comporta alterações ou 
recursos. Mas as partes podem solicitar ao Tribunal Arbi-
tral a correção de erro material ou esclarecimentos sobre 
obscuridade, dúvida, contradição e/ou omissão, sendo esta 
a última oportunidade para a correção de defeitos na sen-
tença. 

A sentença é decidida pela maioria dos árbitros, facul-
tando-se ao árbitro dissidente o direito de registrar seu 
voto contrário.

Caso não haja cumprimento espontâneo da sentença 

5 ___  O julgamento por equidade só é possível por convenção 
das partes e deve ser mencionado na sentença, se for o caso; 
art. 26, II, da Lei de Arbitragem.

6 ___  Art. 21, §2º, da Lei de Arbitragem. 

Lucila de Oliveira Carvalho  
Advogada. Mestre pela UFMG. LL.M pela Universidade da California, EUA

Bernardo Ramos Trindade 
Advogado e Engenheiro Civil. Consultor em Contratos de Obras e Infraestrutura.
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arbitral, a parte vencedora pode requerer o cumprimento 
forçado ao juiz, com a citação da parte vencida para pagar 
o débito em 15 dias, sob pena de multa e honorários de ad-
vogado.7

A parte vencida só pode se opor à sentença arbitral, em 
princípio, nos casos de nulidade previstos taxativamente 
no art. 32 da Lei de Arbitragem: nulidade da convenção 
de arbitragem; sentença que emanou de quem não pode-
ria ser árbitro; sentença que não contiver os requisitos do 
art. 26 da Lei de Arbitragem; sentença proferida fora dos 
limites da convenção de arbitragem; sentença proferida 
por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; senten-
ça proferida fora do prazo; procedimento que desrespeitou 
os princípios do art. 21, § 2º, da Lei de Arbitragem.8 Além 
desses casos, a sentença arbitral proferida contra a ordem 
pública pode ser questionada.9

Não há nulidade por erro na interpretação dos fatos ou 
do direito.

A sentença arbitral ideal é aquela proferida por árbi-
tros imparciais, no prazo correto, em seguida a um proce-
dimento hígido, com observância das regras formais e dos 
princípios do contraditório e da igualdade das partes. Des-
sa forma, há maior chance de cumprimento espontâneo e, 
mesmo no caso de cumprimento forçado, o processamento 
se dará de forma segura para a parte vencedora.

A crescente busca pelo processo arbitral pode ser atri-
buída ao fato de que a decisão é proferida por profissio-
nais com maior conhecimento da matéria em discussão e 
maior disponibilidade de tempo, aumentando-se a chance 
de se obter uma sentença mais justa. Outro fator que atrai 
a busca pela arbitragem é o caráter definitivo da sentença, 
evitando-se, assim, a morosidade trazida pelos infindáveis 
recursos do processo judicial.   

7 ___  Art. 515, VII, §1º, e 523, do CPC; a sentença judicial é 
cumprida por pedido da parte nos próprios autos, e a sentença 
arbitral por novo pedido. A multa é cabível, conforme decisão 
do STJ em julgamento de recursos repetitivos (STJ, 2015, Resp 
1.102.460/RJ, Corte Especial do STJ. DJe 23/09/2015).

8 ___  Contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do 
árbitro e seu livre convencimento.

9 ___  O Decreto 4.311/2002 ratificou a Convenção de Nova 
York sobre o reconhecimento e a execução de sentenças 
arbitrais estrangeiras, sendo possível sua aplicação a sentenças 
brasileiras, por coerência do ordenamento jurídico.
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ANÁLISE ECONÔMICA DA ARBITRAGEM EXPEDITA

Resumo: Dentre as alternativas contenciosas de solução de conflitos, a Arbitragem Expedita é apresentada como um 
procedimento mais simplificado, menos oneroso e mais vantajoso, sob o ponto de vista econômico, do que a via judi-
cial, ou mesmo, do que a própria Arbitragem Ordinária. 

Palavras-chave: Arbitragem Expedita. Celeridade Processual. Custo e Vantagem Econômica 

A solução amigável de conflitos, sob a ótica econômica 
da relação benefício/custo (maximização de ganhos e mi-
nimização de gastos), tende a ser preferível pelas partes, 
sempre que for considerada possível, por ser mais rápida, 
menos onerosa e mais eficaz (sob a ótica da aceitação mútua 
e acato de seus desdobramentos). 

Dentre as alternativas contenciosas, a arbitragem tem 
sido apontada como uma forma mais eficiente de encami-
nhamento dos conflitos contratuais do que a opção judicial 
– esta última, notadamente muito mais morosa e, conse-
quentemente, mais cara, sob o ponto de vista dos custos 
de oportunidade e de transação. De maneira geral, o Poder 
Judiciário é tido como alternativa pouco eficiente, dotada 
de uma relação custo-benefício desequilibrada, para ser 
utilizada apenas em último caso. É morosa, extremamente 
ritualizada, imprevisível e cara. Sem contar que muitas vezes 
quem ganha não leva. 

Não há dúvidas que a solução de controvérsias por arbi-
tragem tem duração substancialmente menor que um pro-
cesso judicial e, nesse quesito, reside sua grande vantagem 
em relação ao processo judicial, conjugando a tríade celeri-
dade, economia e justiça. 

No entanto, os custos arbitrais, que se estendem aos 
honorários dos árbitros e despesas administrativas da Câ-
mara, ainda que regulamentados e parametrizados ao valor 
do litígio, são considerados altos e a sua utilização tem sido 
recomendada apenas para conflitos de valores expressivos 
e assuntos técnicos complexos. 

Ainda assim, certas características procedimentais con-
ferem ao trâmite arbitral maior eficiência e atratividade 
econômica (relação benefício/custo), especificamente no que 
tange ao tempo de duração do processo; à especialização dos 

árbitros escolhidos pelas partes, cuja experiência possibilita 
soluções mais justas, técnicas e sigilosas.

Por outro lado, nos últimos anos, tem se observado o 
alongamento progressivo do tempo de duração dos proces-
sos arbitrais, em especial, em relação às arbitragens inter-
nacionais, o que vem gerando discussões e busca por alter-
nativas.

Por certo, a escolha do método de resolução de contro-
vérsias pelas partes deve levar em consideração o impacto 
econômico-financeiro da adoção de um instrumento em re-
lação a outro – custo de oportunidade. Nesse sentido, o fator 
tempo de duração do trâmite processual está diretamente 
relacionado ao aspecto financeiro. 

Neste contexto se insere a possibilidade de resolução 
de conflitos através da Arbitragem Expedita (Fast-Track 
Arbitration). Também chamada de Arbitragem Sumária, a 
Arbitragem Expedita consiste em um procedimento mais 
simplificado e menos oneroso do que a própria Arbitragem 
Ordinária. Geralmente recomendada para controvérsias de 
natureza simples, apresenta-se como uma solução economi-
camente mais vantajosa. 

Nesse tipo de procedimento, os prazos serão menores e 
apenas um árbitro julga a controvérsia. Consequentemente, 
os custos da arbitragem, compreendendo a Taxa de Admi-
nistração da Câmara e os honorários dos árbitros, serão sig-
nificativamente reduzidos. 

Não é por outra razão que a Corte Internacional de Ar-
bitragem da Câmara de Comércio Internacional (ICC, em 
inglês International Chamber of Commerce) anunciou recen-
temente que estabeleceu em seu Regulamento a Arbitragem 
Expedita obrigatória para disputas envolvendo até US$ 2 

Tatiana de Oliveira Gonçalves 
Advogada e sócia fundadora de Oliveira Gonçalves Advogados. Mestre em Direito Empresarial. 
Conselheira da Câmara de Arbitragem e Mediação do Crea-Minas (CMA/CREA/MG). Membro 

da Lista de Árbitros da Camarb e  
da Câmara de Arbitragem e Mediação do Crea-Minas (CMA/CREA/MG)
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da Schédio Engenharia Consultiva. Doutor em Engenharia de Produção. Certificado PMI-PMP. 
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milhões1. Também divulgou tabela de honorários reduzida 
para essa modalidade de arbitragem, tal como apresentado 
na tabela 1.

De acordo com as novas regras2, o prazo para proferir 
sentença arbitral é de seis meses. O árbitro pode limitar o 
número de manifestações escritas e dispensar audiências 
para a oitiva de testemunhas e/ou peritos, podendo julgar 
o caso apenas com base na prova documental produzida 
pelas partes.

Por ser mais célere e ter tabela de honorários de árbitro 
diferenciada, a arbitragem expedita proporciona uma redu-
ção estimada de até 40% dos custos da arbitragem.

A arbitragem expedita já é adotada em vários países, 
ainda pouco conhecida no Brasil. É uma excelente alterna-
tiva para partes que almejam solução rápida para suas con-
trovérsias e não dispõem de recursos financeiros para arcar 
com despesas arbitrais elevadas.

Amparando-se em uma instituição arbitral idônea, a Ar-
bitragem Expedita se torna um excelente método de solução 
de conflitos, caracterizando um acréscimo bastante signifi-
cativo na busca de uma prestação jurisdicional célere e mais 
econômica.

1 ___ https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-court-a-
mends-its-rules-to-enhance-transparency-and-efficiency/ 

2 ___  https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/IC-
C-2017-Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-portuguese-version.
pdf 

REFERÊNCIAS

SADDI, J.; PINHEIRO, A.C. Direito, economia e mercados. 
Rio de Janeiro: Campus, 2005.

Valores em disputa US$ 1000 Honorário arbitragem ordinária* Honorários Arbitragem expedita*
de até min máx min. máx

50 $3.000 18,0200% $2.400 14,4160%

50 100 2,6500% 13,5680% 2,1200% 10,8544%

100 200 1,4310% 7,6850% 1,1448% 6,1480%

200 500 1,3670% 6,8370% 1,0936% 5,4696%

500 1.000 0,9540% 4,0280% 0,7632% 3,2224%

1.000 2.000 0,6890% 3,6040% 0,5512% 2,8832%

2.000 5.000 0,3750% 1,3910% 0,3000% 1,1128%

5.000 10.000 0,1280% 0,9100% 0,1024% 0,7280%

10.000 30.000 0,0640% 0,2410% 0,0512% 0,1928%

30.000 50.000 0,0590% 0,2280% 0,0472% 0,1824%

50.000 80.000 0,0330% 0,1570% 0,0264% 0,1256%

80.000 100.000 0,0310% 0,1150% 0,0168% 0,0920%

100.000 500.000 0,0110% 0,0580% 0,0088% 0,0464%

acima de 
500.000

0,0100% 0,0400% 0,0080% 0,0320%

* Percentuais somente para fins ilustrativos. O cálculo dos honorários contempla uma parte fixa e outra variável, de acordo com o valor em disputa.

Tabela 1: cálculo das despesas administrativas e dos honorários do Árbitro

Fonte: ICC - Regulamento de Arbitragem3
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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA ARBITRAGEM EXPEDITA

Resumo:A partir das circunstâncias da inserção da arbitragem no Brasil, apresenta-se a arbitragem expedita como 
solução para superar os principais óbices encontrados para a disseminação desse instituto no país, especialmente nos 
litígios de menor porte, identificando as principais características e vantagens desta forma de procedimento arbitral, 
que dão destaque a esta metodologia dentre os métodos extrajudiciais de solução de conflitos (MESCs). 

Palavras-chave: Arbitragem Expedita 

INTRODUÇÃO
Com a promulgação da Lei 9.307, em setembro de 1996, 

o país passou a contar com uma legislação moderna e efi-
caz, cujos pilares se alicerçam na força obrigatória e vin-
culante da cláusula compromissória e na equiparação da 
sentença arbitral à sentença estatal.

A existência de institutos harmônicos nesse diploma le-
gal fez com que a arbitragem ganhasse grande impulso no 
meio empresarial, especialmente após dezembro de 2011, 
quando o STF (Supremo Tribunal Federal) selou definitiva-
mente sua constitucionalidade, afastando assim qualquer 
questionamento quanto à Lei Brasileira de Arbitragem. 

Pesquisas frequentes apontam um significativo cresci-
mento do número de procedimentos e dos valores envolvi-
dos, dentre elas está o trabalho intitulado “Arbitragem em 
Números e Valores”, da respeitada advogada Selma Lemes1, 
referente ao período de 2010 a 2015, que apontou um cres-
cimento de 73%, cujos valores envolvidos somaram mais 
de R$ 38 bilhões.

Não obstante esses resultados se mostrarem convin-
centes e animadores, também devemos analisar outro tra-
balho não menos importante, realizado pelo CBAr (Comitê 
Brasileiro de Arbitragem), com o apoio metodológico e ins-
titucional do Instituto de Pesquisas Ipos, que realizou pes-
quisa junto aos usuários da arbitragem, cujo objetivo foi 
buscar  “a opinião dos profissionais a respeito dos aspectos do 
funcionamento da arbitragem, do preparo e comportamento 
dos árbitros, bem como da atuação das câmaras arbitrais”. 

1 ___ Cf. GRILLO, B. Soluções em arbitragem crescem 73% 
em seis anos, mostra pesquisa. Revista Eletrônica Consultor 
Jurídico. 15 jul 2016. Disponível em: < http:www.conjur.com.
br/2016-jul-15/solucoes-arbitragem-cresceram-13-seis-anos-mos-
tra-pesquisa>. Acesso em: 02/05/2017.

Por tratar-se de um estudo de grande amplitude e abran-
gência, suas conclusões alcançaram diversos aspectos pro-
cedimentais e funcionais do instituto da arbitragem, dentre 
elas suas desvantagens, com destaque para o item “custo da 
arbitragem”, que aparece em primeiro lugar, com 60% das 
respostas, com ampla margem sobre o segundo colocado.

No caso das arbitragens que envolvem grandes quan-
tias, já se verifica o surgimento do mecanismo de finan-
ciamento da arbitragem por terceiros, o TPF, que é a sigla 
da expressão inglesa Third Party Funding, entretanto, esta 
prática não é cabível quando se envolve quantias menores, 
devendo os órgãos arbitrais se adaptar a essas necessida-
des.

Outra questão que também começa a aparecer é o fato 

Francisco Maia Neto 
 Graduado em Engenharia Civil e Direito pela UFMG; pós-graduado em Engenharia Econômica 
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câmaras arbitrais em MG, SP, RJ, PR e DF; Presidente da Comissão de Arbitragem da OAB/MG 

(2016/2018) e secretário-geral da Comissão de Arbitragem da OAB Nacional (2016/2019).

Gráfico 1 – Desvantagens da arbitragem, extraído do 
trabalho “Arbitragem no Brasil - Pesquisa CBAr-Ipsos”
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de que, em alguns casos, a celeridade e a operacionalidade 
dos procedimentos não se coaduna com o espírito da arbi-
tragem, fazendo com que surgisse, em função dessas pre-
missas, a necessidade de simplificar e baratear o processo 
arbitral, o que fez nascer figura da arbitragem expedita.

DEFINIÇÃO DE ARBITRAGEM 
EXPEDITA:

Mais do que uma definição, devemos buscar entender 
a motivação que nos leva a adotar esta via procedimental, 
fundada no binômio simplificação e economia. Segundo 
a advogada Tatiana de Oliveira Gonçalves (2006), “A ar-
bitragem expedita consiste em um procedimento mais 
simplificado e menos custoso, se comparada à arbitragem 
ordinária”. Destaca ainda que os prazos são menores, pro-
porcionando celeridade e economia para as partes, na me-
dida em que há redução das taxas e honorários tendo em 
vista a menor complexidade e a atuação de árbitro único.

Ainda que pautada na eliminação de formalidades, o 
seu rito se assemelha do procedimento convencional, uma 
vez que não se exclui os princípios basilares da arbitragem, 
fundamentada na autonomia da vontade das partes e na 
consequente flexibilidade do procedimento, conforme le-
ciona Carlos Alberto Carmona (2007), que ressalta, ainda, 
ser razoável que as partes “regulem também o tempo no 
processo e estabeleçam o limite do dano marginal causado 
pela natural demora na obtenção de uma decisão para seu 
litígio”. 

CARACTERÍSTICAS DA ARBITRAGEM 
EXPEDITA 

A arbitragem expedita se caracteriza pela simplificação 
do procedimento e a diminuição dos custos. Sendo assim, 
segundo os defensores desta prática e de acordo com o que 
se adota em órgãos arbitrais onde se encontra normatiza-
da, podemos identificar três principais características que 
particularizam o procedimento expedito, porém sem o li-
mitar, tendo em vista a inerente flexibilidade dos procedi-
mentos arbitrais, como segue:

1. o fato de ser julgada por árbitro único;

2.  de apresentar limitação ao valor máximo da cau-
sa;  

3.  duração da fase instrutória diminuída, de forma 
que não há oitiva de testemunhas em audiência, 
nem a realização de perícia.

Para que seja possível a redução da duração da fase 
instrutória sem prejuízo da instrução, propriamente dita, 
as alegações iniciais deverão conter todas as provas neces-
sárias à fundamentação dos pedidos, de modo a permitir 
comprovar o alegado. Para isso, as provas devem ser apre-
sentadas sob a forma escrita.

Para a produção de provas fora do âmbito usual, reco-
menda-se, que as declarações das testemunhas venham 
sob a forma de ata notarial, cujo depoimento será presta-
do previamente ao notário. De forma análoga, questões de 
natureza técnica deverão ser apresentadas sob a forma de 
pareceres, elaborados por profissionais especializados na 
matéria em análise.

A formação dos elementos de prova por ambas as par-
tes, seja nas alegações iniciais e nas impugnações, permiti-
rá ao árbitro o julgamento antecipado da lide, entretanto, 
caso o árbitro entenda pela necessidade de se buscar al-
gum esclarecimento suplementar, poderá ser designada 
data para audiência, oportunidade em que deverão ser sa-
nadas todas as dúvidas existentes.

Importante frisar que esta necessidade será avaliada 
unicamente pelo árbitro, em função das circunstâncias 
próprias da lide, e terá como escopo único o esclarecimento 
de pontos específicos das testemunhas e dos profissionais 
responsáveis pelos pareceres técnicos, portanto, em regra, 
no curso do procedimento não se realizará perícia, nem se 
inquirirá testemunhas em audiência.

 Como o procedimento se pauta exclusivamente nas 
provas documentais, aumenta a responsabilidade das par-
tes e dos procuradores de instruir bem os seus pedidos. 

Como são admitidas apenas as provas documentais, 
muitas vezes não haverá instrução probatória plena e 
exauriente do litigio. Em razão desta limitação, o procedi-
mento expedito não é recomendável para casos de grande 
complexidade, nem de valor elevado, apesar da decisão 
competir às partes. No entanto, é inegável que, com a redu-
ção da instrução, o procedimento terá como características 
a celeridade e a simplicidade, de forma que a disputa pode-
rá ser resolvida em cerca de sessenta dias.

CONCLUSÃO
Não há dúvidas que a introdução da Lei de Arbitragem 

no sistema legal brasileiro trouxe significativo avanço na 
utilização desse instituto no país, entretanto, passados 
mais de 20 anos de promulgação da Lei 9.307/96, verifica-se 
que ainda não atingiu um significativo universo de con-
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trovérsias, especialmente em função dos custos e de proce-
dimentos que podem ser dispensados em casos de menor 
complexidade. 

Em razão de sua flexibilidade, surgiu a arbitragem ex-
pedita como uma variação do procedimento convencional 
que privilegia, sobretudo, a celeridade do procedimento 
em detrimento da intensidade das demais etapas. Para 
isso, opta-se pelo uso de árbitro único, com apresentação 
prévia de todas as alegações e provas no momento inicial 
do procedimento. Como consequência, tem-se a limitação 
do valor máximo da demanda, a dispensa da oitiva de tes-
temunhas e da realização de perícias no curso do procedi-
mento e a redução do valor do procedimento.

Portanto, trata-se de um instituto diferenciado, que ga-
rante celeridade à resolução de controvérsias a um custo 
acessível, razão pela qual tem especial importância entre 
os métodos extrajudiciais de solução de conflitos. (MESCs).
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REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

I. SEÇÃO 1
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1. A Câmara de Mediação e Arbitragem/

CREA-MG, ora designada abreviadamen-
te por CMA/CREA-MG, tem por função 
administrar e zelar pelo correto desen-
volvimento do procedimento Arbitral.

1.1.1. A CMA/CREA-MG foi instituída 
em 23 de julho de 2012, através da 
portaria nº 177, e, conforme artigo 1º, 
é prestadora de serviços à comunida-
de em geral e, em especial, aos pro-
fissionais das áreas da Engenharia e 
Agronomia.

1.2. O presente Regulamento aplicar-se-á 
para solucionar questões que envolvam, 
direta ou indiretamente, áreas técnicas 
abrangidas pelo Sistema do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia 
- Confea/Creas, submetida por pessoa 
capaz e que tenha eleito em Convenção 
de Arbitragem a adoção das regras de 
Arbitragem estabelecidas pela CMA/
CREA-MG.

1.3. As Partes que avençarem submeter a 
resolução de seu litígio à administração 
da CMA/CREA-MG, ficam vinculadas ao 
presente Regulamento, reconhecendo de 
plano a competência originária e exclu-
siva da CMA/CREA-MG na administra-
ção de conflitos, na forma da legislação 
vigente, renunciando expressamente 
à utilização de qualquer outro Regula-
mento.

1.4. Salvo disposição em contrário na Con-
venção de Arbitragem será aplicado o 
Regulamento da CMA/CREA-MG em vi-
gor na data da solicitação da arbitragem.

II. SEÇÃO 2
INSTITUIÇÃO DA 
ARBITRAGEM
2.1. Em existindo cláusula compromissó-

ria, aquele que desejar dirimir litígio 
relativo a direitos patrimoniais dispo-
níveis, sob administração da CMA/CRE-
A-MG, deverá formalizar, via Requeri-
mento, sua Solicitação de Abertura de 
Procedimento Arbitral à Secretaria Ge-
ral desta entidade, indicando:

2.1.1. o nome, endereço e qualificação 
completa da(s) outra(s) parte(s),

2.1.2. o objeto do litígio,

2.1.3. o valor estimado,

2.1.4. cópia do contrato ou documento 
apartado, que contemple a Convenção 
de Arbitragem,

2.1.5. comprovante de recolhimento 
da Taxa de Abertura de Procedimento 
Arbitral,

2.1.6. demais documentos essenciais 
à abertura do procedimento Arbitral.

2.2. Na ausência de algum dos requisitos 
do item 2.1, a Secretaria Geral da CMA/
CREA-MG notificará (cf. item 6.2) que a 
Requerente sane a omissão em 10 (dez) 
dias. Se a falta persistir, determinará o 
arquivamento do caso, sem prejuízo de 
futura renovação do pedido de instau-
ração de procedimento Arbitral.

2.2.1. Na hipótese do arquivamento, 
não será devolvido o valor da Taxa de 
Abertura de Procedimento Arbitral.

2.3. No ato de abertura do procedimento 
receberá cópia deste Regulamento a 
parte interessada, Tabela de Custas e 
Honorários e relação de especialistas 
que poderá, a critério das partes, auxi-
liar na escolha do(s) arbitro(s).

2.4. A Secretaria Geral da CMA/CREA-MG 
enviará à(s) parte(s) Requerida(s), cópia 
da Solicitação de Abertura de Procedi-
mento Arbitral com anexos e cópia dos 
documentos relacionados no item 2.1, 
notificando-a(s) para que no prazo de até 
10 (dez) dias se manifeste quanto à Soli-
citação.

2.4.1. Nesta oportunidade deverá in-
formar se tem interesse em reconvir 
da demanda principal.

2.4.2. A apresentação de impugnação às 
alegações iniciais será realizada em mo-
mento posterior (cf. item 8.2).

2.5. Na hipótese de inexistência de cláu-
sula compromissória em contrato e/
ou de indicação da CMA/CREA-MG e 
desejando as partes de comum acordo 
submeter à solução de sua controvérsia 
por arbitragem administrada por esta 
Câmara, elaborar-se-á Compromisso 
Arbitral nos termos da lei, mediante 
solicitação conjunta das partes neste 
sentido.

2.6. Caberá à Diretoria da CMA/CREA-MG 
decidir, antes de constituído o Tribunal 
Arbitral, as questões relacionadas à exis-
tência, validade, eficácia e escopo da Con-
venção de Arbitragem, bem como sobre 
conexão de demandas.

2.6.1. Caso a Diretoria da CMA/CREA-
-MG conclua pela pertinência da Ar-
bitragem, determinará o seu prosse-
guimento, sem prejuízo da avaliação 
posterior do Tribunal Arbitral.

2.6.2. Caso acolha eventual objeção 
suscitada, determinará o arquiva-
mento do procedimento.

2.7. Se, havendo Convenção de Arbitra-
gem válida, uma das partes se recusar 
ou se abstiver de participar da Arbitra-
gem, o procedimento deverá prosseguir, 
não impedindo que o Tribunal Arbitral 
profira a sentença, devendo a parte au-

sente ser comunicada, via postal, de to-
dos os atos do procedimento, podendo 
intervir a qualquer tempo.

2.7.1. Caso a parte altere seu endereço 
sem comunicar à Secretaria da CMA/
CREA-MG, esta manterá o envio de 
documentos no endereço inicial indi-
cado, cabendo exclusivamente à parte 
se informar sobre o andamento do 
procedimento.

III. SEÇÃO 3
CONSTITUIÇÃO DO  
TRIBUNAL ARBITRAL
3.1. O Tribunal Arbitral será composto pe-

lo(s) árbitro(s) indicado(s), sempre em 
número ímpar.

3.2. Poderá ser indicada para atuar como 
árbitro qualquer pessoa que preencha os 
critérios legais. A CMA/CREA-MG apre-
sentará as partes uma relação de espe-
cialistas como sugestão para auxílio na 
escolha.

3.3. Na hipótese de árbitro único, este 
deverá ser indicado de comum acordo 
pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da notificação da Secretaria. 
A instituição e processamento da arbi-
tragem com árbitro único obedecerá ao 
procedimento previsto neste Regula-
mento.

3.4. Quando as partes acordarem que o 
litígio seja dirimido por mais de 1 (um) 
árbitro, cada parte indicará árbitros su-
ficientes para compor metade do Tribu-
nal menos 1 (um). O requerente deverá, 
no Requerimento de Arbitragem, indi-
car seus árbitros e a(s) parte(s) requeri-
da(s), na resposta ao Requerimento de 
Arbitragem, indicar os seus.

3.5. Na ausência de consenso ou mani-
festação das partes quanto ao número 
de árbitros que devam atuar no proce-
dimento arbitral, competirá à Direto-
ria da CMA/CREA-MG decidir este nú-
mero, levando em consideração o grau 
de complexidade da controvérsia, o 
número de partes envolvidas e o valor 
econômico do litígio.

3.6. Na hipótese de Procedimento Ar-
bitral com pluralidade de partes re-
querentes e/ou requeridas, cada polo 
processual indicará, em consenso, o 
número de árbitros que lhe competir 
confor-me, item 3.4.

3.7. Findo o prazo de indicação de árbitro 
e havendo falta de indicação de qual-
quer dos árbitros ou, ainda, na ausência 
de acordo entre as partes para indica-
ção de árbitro único, a nomeação caberá 
à Diretoria da CMA/CREA-MG, entre os 
nomes que compõem a lista de árbitros 
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sugerida às Partes.

3.8. Os árbitros nomeados deverão, nos 
10 (dez) dias subsequentes à nomeação, 
manifestar por escrito sua aceitação ou 
levar ao conhecimento da CMA/CREA-MG 
qualquer circunstância que possa ser con-
siderada como suscetível de comprome-
ter-lhes a independência e/ou imparcia-
lidade.

3.8.1. De tal comunicação, a CMA/CREA-
-MG dará ciência às partes para que se 
manifestem no prazo de 10 (dez) dias 
findo o qual, com ou sem a manifes-
tação das partes, a Diretoria da CMA/
CREA-MG, decidirá sobre a existência 
ou não de impedimento do árbitro.

3.8.2. Reconhecida a existência de im-
pedimento, proceder-se-á a escolha do 
substituto pelo mesmo procedimento 
utilizado na escolha do substituído.

3.9. Não aceitando o árbitro a nomeação 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, repetir-
-se-á o procedimento de indicação.

3.10. Os membros da Diretoria e do Conselho 
da CMA/CREA-MG poderão atuar como ár-
bitros, hipótese em que não cumularão as 
funções de árbitros com aquelas previstas 
neste Regulamento ou no Regimento Inter-
no da CMA/CREA-MG.

3.11. O conjunto dos árbitros nomeados 
pelas partes deverá nomear um novo 
árbitro para presidir o Tribunal, no pra-
zo de 10 (dez) dias após a aceitação (cf. 
item 3.8).

3.11.1. Em não ocorrendo a indicação 
neste prazo, a nomeação caberá à Dire-
toria da CMA/CREA-MG, entre os nomes 
que compõem a lista de árbitros sugeri-
da às Partes.

3.11.2. Dar-se-á a constituição do Tribu-
nal Arbitral após a aceitação do árbitro-
-presidente.

3.12. Uma vez constituído o Tribunal Ar-
bitral, este terá o prazo de até 10 (dez) 
dias para designar a data da Sessão de 
Instauração do Procedimento Arbitral.

3.12.1. A data desta sessão não poderá 
ser superior ao prazo de 30 (trinta) dias 
da constituição do Tribunal Arbitral, 
salvo convenção das partes.

IV. SEÇÃO 4
IMPEDIMENTOS DO ÁRBITRO
4.1. São impedidos de funcionar como ár-

bitro:

4.1.1. as pessoas que tenham, com as 
partes ou com o litígio, qualquer das 
relações que nos termos dos artigos 134 
e 135 do Código de Processo Civil, carac-
terizam o impedimento ou a suspeição 
de juízes;

4.1.2. quem for amigo íntimo ou inimigo 
de qualquer das partes ou de seus pro-
curadores;

4.1.3. aqueles que tenham atuado como 
mediador ou conciliador, antes da insti-
tuição da Arbitragem, salvo convenção 
em contrário das partes.

4.2. O impedimento ou a suspeição impos-
sibilitarão a nomeação do árbitro ou, 
quando verificados no curso da Arbi-
tragem, acarretarão a substituição dele, 
salvo se houver consenso das partes para 
manutenção do referido árbitro.

4.3. O impedimento ou a suspeição dos 
árbitros podem ser declarados pela Di-
retoria da CMA/CREA-MG, de ofício ou 
por provocação de qualquer das partes, 
ouvido o árbitro.

4.4. Sendo arguida a suspeição ou impedi-
mento por uma das partes, esta deverá 
enviar, por escrito, à CMA/CREA-MG suas 
razões, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
contados da ciência do fato que gerou a 
recusa ou da data que tomou conheci-
mento da nomeação.

4.4.1. Ao receber tal recusa a CMA/CRE-
A-MG dará ciência à outra parte, que 
poderá concordar com a recusa. Neste 
caso, o árbitro poderá decidir se afastar, 
não implicando em confirmação dos 
motivos da recusa.

4.4.2. Caso a parte contrária não aceite a 
recusa, caberá à Diretoria da CMA/CRE-
A-MG decidir sobre a questão.

4.5. No caso de morte, incapacidade, ausên-
cia, impedimento superveniente ou re-
núncia do árbitro, a CMA/CREA-MG con-
cederá a quem o tenha indicado, prazo 
de 10 (dez) dias para designar substituto, 
que será nomeado.

4.5.1. Se a indicação não for feita no pra-
zo acima, a Diretoria da CMA/CREA-MG 
nomeará o árbitro substituto, entre os 
nomes que compõem a lista de árbitros 
sugerida às Partes.

4.6. A Diretoria da CMA/CREA-MG - ouvi-
do sempre o árbitro e, quando entender 
necessário, as partes - poderá proceder 
à substituição dos mesmos que não es-
tejam exercendo suas funções de acordo 
com o presente Regulamento ou que, in-
justificadamente, deixarem de cumprir 
prazos.

4.7. Deliberada a substituição do árbitro, 
a nomeação do substituto obedecerá ao 
procedimento que tiver sido adotado na 
nomeação do substituído.

V. SEÇÃO 5
DAS PARTES E SEUS  
PROCURADORES
5.1. As partes podem se fazer representar 

através de procurador constituído por 
instrumento de procuração, caso contrá-
rio deverão apresentar renúncia expres-
sa a faculdade de representação por ad-
vogado, podendo constituí-los a qualquer 
momento.

5.2. Os advogados constituídos gozarão de 
todas as faculdades e prerrogativas a eles 
asseguradas pela Lei e pelo Estatuto da 
Ordem dos Advogados, cumprindo-lhes 
exercer o seu mandato com estrita ob-
servância das mesmas normas e elevada 
conduta ética.

5.2.1. Na hipótese de renúncia ao mandato, 

intimar-se-á à parte para no prazo de 10 
(dez) dias providenciar a devida substi-
tuição, caso contrário, o procedimento 
prosseguirá sem a respectiva represen-
tação.

VI. SEÇÃO 6
PRAZOS E NOTIFICAÇÕES.
6.1. Os prazos estabelecidos neste Regu-

lamento são contínuos, salvo quando 
determinado de forma diferente pelo 
Tribunal Arbitral ou convencionado pe-
las partes.

6.1.1. Computar-se-ão os prazos excluin-
do o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento.

6.1.2. Os prazos somente começam a 
partir do primeiro dia útil após a inti-
mação.

6.2. Todas as comunicações e notificações 
serão feitas aos procuradores das partes, 
ou às mesmas, através de carta registra-
da ao endereço fornecido à CMA/CREA-
-MG, por meio eletrônico ou equivalente, 
que seja passível de comprovação.

6.2.1. Não havendo a confirmação do re-
cebimento de notificação ou intimação 
enviada, no prazo de 24 horas, a Secre-
taria Geral comunicará ao Procurador 
ou à Parte, por telefone, emitindo nota 
de procedimento informando a data e 
a hora do contato, considerando assim, 
a parte notificada/intimada naquela 
data.

6.3. Todo e qualquer documento endereça-
do ao Tribunal Arbitral será entregue e 
protocolado na Secretaria Geral da CMA/
CREA-MG, em número de vias equivalen-
te ao número de árbitros, de Partes e de 
mais um exemplar para arquivo na CMA/
CREA-MG.

6.4. Sendo convencionado no Termo de 
Início de Arbitragem ou no Compromis-
so Arbitral, quando for o caso, as Partes 
poderão encaminhar documentos à Se-
cretaria da CMA/CREA-MG por meio ele-
trônico, servindo a confirmação de rece-
bimento como protocolo.

6.5. Em se tratando de notificação enviada 
pela Secretaria da CMA/CREA-MG por 
meio eletrônico, as Partes ficam obriga-
das a confirmar o respectivo recebimen-
to.

6.5.1. Se não houver confirmação do re-
cebimento da notificação enviada, no 
prazo de 24 horas, a Secretaria da CMA/
CREA-MG comunicará ao Procurador 
ou à Parte, por telefone, e juntará no 
Procedimento, nota de procedimento 
informando a data e a hora do envio, 
considerando notificada a Parte nesta 
data.

6.6. Todos os prazos previstos neste Regu-
lamento poderão, por motivo justificado, 
ser alterados pelo Tribunal Arbitral.

6.7. Na ausência de prazo estipulado pelo 
Tribunal Arbitral para o cumprimento de 
determinação específica, será considera-
do o prazo de 10 (dez) dias.
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VII. SEÇÃO 7
IDIOMA
7.1. Em caso de omissão ou divergência 

quanto ao idioma utilizado na Arbitra-
gem, será adotado o idioma português.

VIII. SEÇÃO 8
PROCEDIMENTO ARBITRAL
8.1. O árbitro deverá, na primeira audiên-

cia, informar expressamente às partes 
sobre a possibilidade e as vantagens da 
conciliação na solução de sua controvér-
sia e tentar auxiliar os envolvidos na so-
lução consensual do conflito.

8.1.1. Em caso de solução consensual pelas 
partes, o Tribunal Arbitral irá declarar a 
composição por sentença arbitral, se as-
sim for requerido pelas Partes.

8.2. Assinado o Termo de Início de Arbitra-
gem ou o Compromisso Arbitral, o Tribu-
nal Arbitral concederá às partes prazo de 
10 (dez) dias para apresentar as alegações 
iniciais, especificando os meios de provas 
que desejarem produzir.

8.2.1. As alegações iniciais deverão con-
ter os pedidos e suas especificações. 
Após a apresentação das alegações 
iniciais, nenhuma das partes poderá 
formular novos pedidos, aditar ou mo-
dificar os pedidos existentes ou desistir 
de qualquer dos pedidos sem anuência 
da(s) outra(s) parte(s) e do Tribunal Ar-
bitral, estabilizando-se a demanda.

8.2.2. A Secretaria da CMA/CREA-MG, ao 
recebimento das alegações iniciais das 
partes, remeterá as cópias respectivas 
para os árbitros e para as partes, sendo 
que estas apresentarão suas respectivas 
impugnações, no prazo de 10 (dez) dias, 
salvo se outro prazo não for fixado.

8.3. Entendendo necessária a produção de 
provas, o Tribunal Arbitral determinará 
o modo pelo qual devam ser produzidas.

8.3.1. Às partes é assegurado o direito 
de acompanhar a produção de provas, 
inclusive inquirindo testemunhas e, em 
caso de perícia, o de apresentar assis-
tentes técnicos e quesitos.

8.4. Deferida a produção de prova teste-
munhal, as partes serão intimadas para 
apresentarem o rol de testemunhas, com 
a qualificação completa, cabendo a elas 
providenciar o seu comparecimento.

8.5. Caso entenda necessária audiência de 
instrução, o Tribunal Arbitral designará 
dia, hora e local para sua realização.

8.6. Havendo necessidade de realização de 
diligência externa, o Presidente do Tribu-
nal Arbitral comunicará às partes a data, 
hora e local. Poderão as partes acompa-
nhar a diligência.

8.6.1. Realizada a diligência, o Presiden-
te do Tribunal Arbitral lavrará termo 
da diligência, podendo as partes mani-
festar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto 
ao conteúdo do termo.

8.7. As audiências serão realizadas ainda que 
qualquer das partes, regularmente intima-

da, a elas não comparecer, não podendo a 
sentença se fundar na revelia da parte.

8.8. Encerrada a fase probatória, o Tribu-
nal Arbitral fixará prazo de 10 (dez) dias 
para que as partes apresentem alegações 
finais escritas.

8.9. Poderá o Tribunal Arbitral determinar 
a suspensão ou adiamento da audiência 
diante da apresentação de motivos re-
levantes. Na hipótese de adiamento de 
audiência, o Presidente do Tribunal Arbi-
tral designará, imediatamente, nova data 
para sua realização.

8.10. Caso ambas as Partes deixem de se 
manifestar no Procedimento pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a Secretaria da CMA/
CREA-MG intimará as Partes para, no 
prazo de 10 (dez) dias, manifestarem se 
possuem interesse no prosseguimento 
do feito e, na ausência de resposta de 
ambas, o Procedimento será remetido ao 
arquivo.

8.11. Eventual nulidade de ato realizado 
no procedimento arbitral deverá ser ale-
gada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos.

IX. SEÇÃO 9
MEDIDAS CAUTELARES  
E COERCITIVAS
9.1. O Tribunal Arbitral, por provocação 

das partes ou de ofício, poderá determi-
nar medidas coercitivas ou cautelares, 
e, quando necessário requererá auxílio 
a autoridade judicial competente para a 
execução da referida medida.

9.1.1. Se ainda não instalado o Tribunal 
Arbitral, as partes poderão requerer 
tais medidas à autoridade judicial com-
petente, devendo, neste caso, dar ciên-
cia imediata à CMA/CREA-MG.

9.1.2. Uma vez instituído o Tribunal Ar-
bitral, caberá a ele manter, modificar 
ou revogar a medida concedida ante-
riormente.

9.1.3. O requerimento feito por uma das 
partes a uma autoridade judicial para 
obter tais medidas, ou a execução de 
medidas similares ordenadas por um 
Tribunal Arbitral, não será considerado 
como infração ou renúncia à Conven-
ção de Arbitragem e não comprometerá 
a competência do Tribunal Arbitral.

X. SEÇÃO 10
SENTENÇA ARBITRAL
10.1. Salvo disposição em contrário, a sen-

tença arbitral será proferida em até 30 
(trinta) dias após o encerramento do 
prazo para apresentação das alegações 
finais escritas, podendo o Tribunal Arbi-
tral, por motivo justificado, prorrogar o 
prazo por mais 30 dias.

10.1.1. Expirado o prazo a que se refere 
o item 10.1, qualquer das partes poderá 
notificar o Tribunal Arbitral, conceden-
do-lhe o prazo de 10 (dez) dias para a 

prolação e a apresentação da sentença 
arbitral.

10.2. Em caso de Tribunal Arbitral, a sen-
tença arbitral será deliberada por maio-
ria de votos, cabendo a cada árbitro um 
voto. O árbitro que divergir da maioria 
deverá fundamentar o voto vencido, que 
integrará a sentença.

10.2.1. A sentença arbitral será redigida 
pelo presidente do Tribunal Arbitral. 
Para a eficácia da sentença arbitral será 
obrigatória a assinatura da maioria dos 
árbitros, caso algum deles se recuse ou 
não possa firma-lo.

10.3. A sentença arbitral conterá necessa-
riamente:

a) O relatório, com o nome das partes e 
a indicação do objeto do litígio.

b) Os fundamentos da decisão, com men-
ção expressa, quando for o caso, de ter 
sido proferida por equidade;

c) O dispositivo em que serão resol-
vidas as questões submetidas pelas 
partes;

d) A data e local em que foi assinada.

10.4. Na sentença arbitral deverá ser fixado 
prazo para o seu cumprimento.

10.5. Da Sentença Arbitral constará, tam-
bém, a fixação das custas e despesas da 
Arbitragem, incluindo-se as despesas dos 
árbitros e de quaisquer peritos nomeados 
pelo Tribunal Arbitral e custos adminis-
trativos da CMA/CREA-MG, salvo se as 
Partes não houverem convencionado de 
forma diferente na Convenção de Arbi-
tragem ou no Termo de Início do Procedi-
mento.

10.6. Proferida a sentença pelo Tribunal 
Arbitral e encaminhada à Secretaria 
da CMA/CREA-MG, esta encaminhará 
a cada uma das partes, no prazo de 05 
(cinco) dias, uma via original, com com-
provação de recebimento. A CMA/CRE-
A-MG manterá em seus arquivos cópia 
de inteiro teor da sentença, junto aos 
autos.

10.7. No prazo de 05 (cinco) dias a contar 
da divulgação da sentença arbitral às 
Partes, qualquer das partes poderá, des-
de que dê ciência às demais, solicitar ao 
Tribunal Arbitral que:

a) corrija erro material da sentença ar-
bitral;

b) esclareça obscuridade ou contradição 
nela existentes;

c) se pronuncie sobre ponto a respeito 
do qual deveria ter-se manifestado a 
decisão.

10.8. O Tribunal Arbitral decidirá no prazo 
de 10 (dez) dias, notificando as partes por 
escrito de sua decisão e aditando, se for o 
caso, a sentença arbitral.

10.9. O Tribunal Arbitral está autorizado, 
por iniciativa própria ou a pedido das 
partes, a prolatar sentenças parciais ou 
relativas a questões incidentais no curso 
do procedimento.

10.10. A Sentença Arbitral proferida é de-
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finitiva, ficando as Partes obrigadas 
a cumpri-la na forma e no prazo nela 
consignados. Não se admitirá qualquer 
recurso, salvo se convencionado de for-
ma diversa  pelas partes, ressalvadas as 
ações e defesas expressamente previstas 
na Lei Brasileira de Arbitragem.

XI. SEÇÃO 11
CUSTAS DA ARBITRAGEM
11.1. Constituem custas da Arbitragem:

I. Taxa de Abertura;

II. A taxa de administração da CMA/
CREA-MG;

III. Os honorários do Tribunal Arbitral;

IV. Os gastos de deslocamento e outras 
despesas realizadas pelo Tribunal Ar-
bitral;

V. Os honorários periciais, bem como 
qualquer outra despesa decorrente de 
assistência requerida pelo Tribunal Ar-
bitral.

11.1.1. Todos as custas referentes ao 
procedimento arbitral serão cobradas 
observando-se a Tabela de Custas e 
Honorários da CMA/CREA-MG, da qual 
as partes deverão ter prévio conheci-
mento.

11.2. Não se dará curso ao procedimento 
solicitado, sem que haja sido efetuado o 
pagamento dos custos correspondentes.

11.2.1. No caso de não pagamento por 
qualquer das partes da taxa de admi-
nistração e/ou dos honorários do(s) ár-
bitro(s), no tempo e nos valores fixados, 
caberá a outra parte adiantar o respec-
tivo valor de modo a permitir a reali-
zação da Arbitragem, procedendo-se ao 
acerto das contas ao final do processo 
arbitral.

11.3. A taxa de administração da CMA/CRE-
A-MG, bem como os honorários do árbitro, 
fixados de acordo com a tabela da CMA/
CREA-MG, serão rateados meio a meio en-
tre o(s) requerente(s) e o requerido(s) ou 
proporcionalmente de acordo com o valor 
atribuído ao objeto do litígio de cada par-
te, a não ser que tenham convencionado 
de forma diferente quanto ao rateio. Os 
honorários serão depositados à ordem da 
CMA/CREA-MG, 10 (dez) dias antes de se 
iniciarem os trabalhos.

11.4. As despesas relativas a correio, foto-
cópias, locação de equipamentos e local 
para a realização de audiência, caso esta 
não ocorra na sede da CMA/CREA-MG, 
bem como despesas de honorários e des-
locamento de peritos, tradutores e árbi-
tros não estão incluídas na Taxa de Ad-
ministração, podendo a CMA/CREA-MG 
solicitar às partes depósito caução para 
fazer frente a tais despesas.

11.5. Os honorários do(s) árbitro(s) deverão 
ser depositados pela(s) Parte(s) à razão 
de 50% (cinquenta por cento), até 48 (qua-
renta e oito) horas após a data de realiza-
ção da Sessão de Assinatura do Termo de 
Início de Arbitragem. Os 50% (cinquenta 
por cento) restantes, deverão ser deposi-

tados até o término do prazo para impug-
nação das alegações iniciais das Partes.

11.5.1. A primeira parcela dos honorá-
rios, equivalente a 50% do valor total, 
será repassada para os árbitros em até 
10 (dez) dias úteis do seu recebimen-
to na forma do item 11.5, mediante 
apresentação de documento fiscal dos 
serviços ou documento comprobatório 
pactuado.

11.5.2. A parcela restante será repassada 
em até 10 (dez) dias úteis da data do pro-
ferimento da sentença arbitral, median-
te apresentação de documento fiscal dos 
serviços ou documento comprobatório 
pactuado.

11.6. Os honorários do(s) árbitro(s) poderão 
eventualmente ser discutidos e acordados 
com as Partes à margem da Tabela de Cus-
tas, a critério da Diretoria da CMA/CREA-
-MG, quando provocada por qualquer das 
Partes, levando-se em conta o objeto e o 
valor da demanda frente à sua comple-
xidade, bem como outras circunstâncias 
relevantes da demanda.

11.7. Sendo constante no objeto da Arbi-
tragem pedidos cumulados da(s) Reque-
rente(s) e Requerida(s) será atribuído ao 
valor da causa a soma destes valores.

11.8. Não será cobrado das partes qualquer 
valor adicional no caso do Tribunal Arbi-
tral ser solicitado a corrigir erro material 
da sentença arbitral, a esclarecer alguma 
obscuridade, dúvida ou contradição na 
mesma ou, ainda, a se pronunciar sobre 
ponto omitido a respeito do qual devia 
manifestar-se a decisão.

11.8.1. Se o valor da controvérsia não 
for conhecido, será cobrada taxa míni-
ma de custas, sem prejuízo de posterior 
complementação, quando este for es-
clarecido ou definido.

11.9. Se, no curso da Arbitragem, verificar-
-se que o valor econômico de litígio in-
formado pelas partes é inferior ao valor 
econômico real apurado com base nos 
elementos produzidos durante o procedi-
mento, o(s) árbitro(s) procederão à respec-
tiva correção, devendo as partes, se for o 
caso, complementar o valor inicialmente 
depositado a título de Taxa de Adminis-
tração e Honorários de árbitros, no prazo 
de 15 (quinze), a contar do recebimento da 
intimação que lhe(s) for feita.

11.9.1. Na hipótese de não pagamento 
do referido complemento, a Arbitragem 
será suspensa.

11.9.2. A suspensão por não pagamento 
não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, findos os quais a Arbitragem será 
considerada encerrada para todos os 
fins de direito. Os valores referentes à 
Taxa de Administração e aos Honorá-
rios de árbitros até então pagos serão 
revertidos em favor da CMA/CREA-MG 
e dos árbitros, respectivamente.

11.10. A Tabela de Custas e Honorários ela-
borada pela CMA/CREA-MG poderá ser 
revista, respeitando a vigência perante 
as Arbitragens já iniciadas.

11.11. Nenhum procedimento poderá trans-
correr sem a determinação do valor da 
causa, ou a faculdade expressa delegada 
ao Tribunal Arbitral de determinar tal va-
lor, em qualquer época, no Termo de Início 
de Arbitragem ou Compromisso Arbitral, 
quando for o caso.

11.12. A sentença arbitral proferida no 
âmbito dos procedimentos arbitrais ad-
ministrados pela CMA/CREA-MG será 
entregue somente quando o valor total 
das custas e honorários for recolhido por 
uma ou ambas as Partes, quando solicita-
do pela CMA/CREA-MG.

11.13. Na hipótese de composição amigável 
entre as partes ou desistência da reque-
rente, com anterioridade as alegações 
iniciais e a taxa de administração será 
limitada a 50% (cinquenta por cento) do 
valor total.

XII. Seção 12

DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O procedimento arbitral será rigoro-

samente sigiloso, sendo vedado aos fun-
cionários e dirigentes da CMA/CREA-MG, 
aos árbitros e às próprias partes divulgar 
quaisquer informações a que tenham 
acesso em decorrência de seu ofício ou de 
sua participação no processo, sem o con-
sentimento de todas as partes, ressalva-
dos os casos em que haja obrigação legal 
de publicidade.

12.1.1. Os terceiros que participarem do 
procedimento arbitral na condição de 
testemunha, perito ou assistente técnico 
deverão obedecer a idêntico dever de si-
gilo, sendo essa participação limitada ao 
cumprimento de sua função específica 
no procedimento arbitral.

12.2. Quando houver interesse das partes, 
comprovado através de expressa e con-
junta autorização, poderá a CMA/CREA-
-MG divulgar a sentença arbitral.

12.3. Na ausência da fixação, pelas partes, 
na cláusula compromissória, do local da 
Arbitragem, este será o da sede da CMA/
CREA-MG.

12.4. Toda comunicação entre as partes, o 
Tribunal Arbitral e outras pessoas que 
participem do procedimento arbitral 
deverá ser feita por intermédio da CMA/
CREA-MG, observadas as seguintes re-
gras:

a) A Secretaria da CMA/CREA-MG organiza-
rá os serviços de comunicação da CMA/
CREA-MG, assim como o recebimento de 
todos os documentos;

b) Qualquer manifestação ou documento 
apresentado ao Tribunal Arbitral de-
verá ser fornecido em cópias suficien-
tes para que as partes, os árbitros e a 
Secretaria da CMA/CREA-MG recebam 
cada um uma cópia.

12.5. As normas deste Regulamento serão 
interpretadas pelos árbitros tendo em 
vista os objetivos de celeridade e de fle-
xibilidade que as partes buscam ao recor-
rer à Arbitragem.
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12.6. Caberá ao presidente do Tribunal Ar-
bitral decidir as questões a respeito das 
quais sejam omisso o presente Regula-
mento.

12.6.1. Toda controvérsia entre os árbitros 
concernente à interpretação ou aplicação 
deste Regulamento será resolvida pelo 
presidente do Tribunal Arbitral, cuja de-
cisão a respeito será definitiva.

12.7. Na hipótese de Arbitragem em que for 
parte a Administração Pública do Estado 
de Minas Gerais, submeter-se-á, subsi-
diariamente, as normas dispostas na Lei 
Estadual de Arbitragem.

12.8. Nas arbitragens internacionais, com-
petirá às partes a escolha da lei aplicável 
ao mérito do litígio. Não havendo previ-
são ou consenso a respeito, competirá ao 
Tribunal Arbitral indicar as regras que 
julgue apropriadas, levando-se em con-
sideração as estipulações do contrato, os 
usos, costumes e regras internacionais 
do comércio.

12.9. Decorrido o trânsito em julgado da 
Sentença Arbitral, a CMA/CREA-MG man-
terá em seus arquivos o inteiro teor dos 
Autos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após 
o qual, serão incinerados.

12.10. Os prazos de manifestação da Direto-
ria da CMA/CREA-MG são de 10 (dez) dias.

Belo Horizonte, 15 de outubro 2014

Eng.º Civil Clémenceau Chiabi Saliba Júnior

Presidente da Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do Crea-Minas

REGULAMENTO DE ARBITRAGEM EXPEDITA DA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 
MINAS GERAIS

PREÂMBULO
Este Regulamento consiste em uma ver-
são específica das normas de Arbitragem 
da Câmara de Mediação e Arbitragem 
do CREA-Minas, doravante denominada 
CMA/CREA-MG, e tem por escopo oferecer 
às partes um procedimento arbitral mais 
célere. Assim, qualquer alteração que por-
ventura as partes venham a embutir nas 
normas constantes do presente Regula-
mento terá aplicação somente ao caso es-
pecífico.

Opta-se, neste procedimento expedito, 
pelo uso de Árbitro Único, com apresenta-
ção prévia de todas as alegações e provas 
no momento de inicial do procedimento; 
bem como limitação do valor máximo da 
demanda, expresso no ANEXO I, que pode-
rá ser atualizado a critério da Diretoria da 
CMA/CREA-MG.

A CMA/CREA-MG, Câmara de Mediação e 
Arbitragem do CREA-Minas tem sede na 
Av. Álvares Cabral nº 1.600, 3º andar, Santo 
Agostinho, Belo Horizonte - MG Brasil, CEP 
30.170-917.

1. DA CÂMARA
1.1. A Câmara de Mediação e Arbitragem 

do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais, ora desig-
nada abreviadamente por CMA/CREA-
-MG, tem por função administrar e zelar 
pelo correto desenvolvimento do Proce-
dimento Arbitral Expedito.

2. DA INSTITUIÇÃO DA  
ARBITRAGEM EXPEDITA

2.1. O presente Regulamento aplicar-se-á 
para solucionar questões que envolvam, 
direta ou indiretamente, áreas técnicas 
abrangidas pelo Sistema do Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia – Con-
fea/Creas, submetidas por pessoa capaz 
e que tenha eleito em Convenção de Ar-
bitragem a adoção das regras de Arbitra-
gem estabelecidas pela CMA/CREA-MG.

2.2. As partes que avençarem submeter a 
resolução de seu litígio à administração 
da CMA/CREA-MG, ficam vinculadas ao 
presente Regulamento, reconhecendo de 
plano a competência originária e exclu-
siva da CMA/CREA-MG na administra-
ção de conflitos, na forma da legislação 
vigente.

2.3. Salvo disposição em contrário na Con-
venção de Arbitragem, será aplicado o 
Regulamento da CMA/CREA-MG em vi-
gor na data da solicitação da arbitragem 
expedita.

2.4. Aquele que desejar dirimir litígio rela-
tivo a direitos patrimoniais disponíveis, 
sob administração da CMA/CREA-MG, 
deverá formalizar, via Requerimento, 
sua Solicitação de Abertura de Procedi-
mento Arbitral Expedito à Secretaria Ge-
ral desta entidade, indicando:

I. o nome, endereço e qualificação com-
pleta da(s) outra(s) parte(s), bem como 
formas de contato, em especial, núme-
ros de telefone e correio eletrônico;

II. a matéria que será objeto da arbi-
tragem;

III. o valor real ou estimado da deman-
da;

IV. cópia do contrato ou documento 
apartado, que contemple a Convenção 
de Arbitragem Expedita;

V. demais documentos essenciais à 
abertura do Procedimento Arbitral Ex-
pedito;

VI. o boleto quitado da taxa de aber-
tura de Procedimento de Arbitragem 
Expedita.

2.4.1. Na falta de algum documento, a 
CMA/CREA-MG notificará a parte para 
que sane a omissão em 3 (três) dias. 
Caso persista, determinará o arquiva-
mento do caso, sem prejuízo de futura 
renovação do pedido de instauração de 
Procedimento Arbitral Expedito.

2.5. O valor da taxa de abertura de Proce-
dimento de Arbitragem Expedita está na 
tabela de Custas e Honorários da Câma-
ra.

2.5.1. Na hipótese do arquivamento 
previsto no item 2.4.1, não será devol-
vido o valor da taxa de abertura.

2.6. Caso não exista convenção prévia ins-
tituindo a arbitragem como forma de 
solução de conflitos ou em caso de haver 
a convenção arbitral, sem a indicação 
do nome da câmara que irá administrar 
o conflito, será feito convite à parte re-
querida para que manifeste, em 3 (três) 
dias, seu interesse em participar da ar-
bitragem, sob a administração da CMA/
CREA-MG.

2.6.1. Havendo aceitação da par-
te requerida, esta será convidada a 
comparecer na CMA/CREA-MG para 
assinatura de compromisso arbitral, 
previamente elaborado e assinado 
pela parte requerente e mantido em 
guarda da CMA/CREA-MG.

2.6.2. Neste ato serão disponibilizadas 
as informações necessárias à parte, 
seguindo a arbitragem conforme este 
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regulamento.

2.6.3. Não havendo aceitação da parte 
requerida, a CMA/CREA-MG comunicará 
a parte requerente do fato e disponibili-
zará a documentação porventura entre-
gue para retirada em 5 (cinco) dias, após 
o que será arquivada.

2.7. A Câmara enviará convocação para as 
partes comunicando a abertura de Proce-
dimento Arbitral Expedito na CMA/CRE-
A-MG, juntamente com os documentos 
recebidos conforme item 2.4, solicitando:

2.7.1. No prazo de 5 (cinco) dias, indi-
cação consensual de Árbitro Único ou 
apresentação, por cada parte, de lista 
com até 3 (três) nomes de especialistas, 
preferencialmente constantes da Lista-
gem de Especialistas da CMA/CREA-MG, 
em ordem de preferência; caso ocorra 
concordância de algum nome entre as 
listas, este será indicado para árbitro do 
procedimento; caso contrário, a Direto-
ria da CMA/CREA-MG indicará o árbitro 
conforme a especialidade do caso, se-
gundo critérios próprios, inclusive fora 
da lista indicada pelas partes.

2.8. Indicado o Árbitro Único, a CMA/CREA-
-MG formalizará o convite ao mesmo, que 
deverá, em até 5 (cinco) dias, manifestar 
por escrito sua aceitação ou levar ao co-
nhecimento da CMA/CREA-MG qualquer 
circunstância que possa ser considerada 
como suscetível de comprometer-lhes a 
independência e/ou imparcialidade. 

2.8.1. De tal comunicação, a CMA/CREA-
-MG dará ciência às partes para que se 
manifestem no prazo de 5 (cinco) dias 
findo o qual, com ou sem a manifestação 
das partes, a Diretoria da CMA/CREA-
-MG, decidirá sobre a existência ou não 
de impedimento do árbitro.

2.8.2. Reconhecida a existência de im-
pedimento, proceder-se-á a escolha do 
substituto pelo mesmo procedimento 
utilizado na escolha do substituído.

2.9. Não aceitando o árbitro a nomeação 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, repetir-
-se-á o procedimento de indicação.

2.10. Os membros da Diretoria e do Conse-
lho da CMA/CREA-MG poderão atuar como 
árbitros, hipótese em que não cumularão 
as funções de árbitros com aquelas previs-
tas neste Regulamento ou no Regimento 
Interno da CMA/CREA-MG.

2.11. Considerar-se-á a instituída a Arbitra-
gem com a aceitação da nomeação pelo 
Árbitro Único. 

2.11.1. Este terá o prazo de 5 (cinco) dias 
para marcar a data da Sessão de Instau-
ração do Procedimento Arbitral Expedi-
to.

2.11.2. A data para realização desta ses-
são para assinatura do Termo de Ar-
bitragem não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias da instituição da Arbitra-
gem.

2.11.3. Caso uma das partes não compa-
reça à sessão para assinatura do Termo 
de Arbitragem, aguardar-se-á que o faça 
em até 5 (cinco) dias, quando competirá 

ao Árbitro Único deliberar, ou não, pela 
revelia.

3. IMPEDIMENTOS DO ÁRBITRO

3.1. São impedidos de funcionar como árbi-
tro:

3.1.1. As pessoas que tenham, com as 
partes ou com o litígio, qualquer das 
relações que nos termos dos artigos 144 
e 145 do Código de Processo Civil, carac-
terizam o impedimento ou a suspeição 
de juízes.

3.1.2. Aquele que tenha algum tipo de 
situação que venha comprometer sua 
independência ou imparcialidade.

3.1.3. Aqueles que tenham atuado como 
mediador ou conciliador, no mesmo 
conflito, antes da instituição da Arbitra-
gem, salvo convenção em contrário das 
partes.

3.2. O impedimento ou a suspeição impossi-
bilitarão a nomeação do árbitro ou, quan-
do verificados no curso da arbitragem, 
acarretarão a substituição dele, salvo se 
houver consenso das partes para manu-
tenção do referido árbitro.

3.3. O impedimento ou a suspeição do Ár-
bitro Único poderá ser declarado pela 
Diretoria da CMA/CREA-MG, de ofício ou 
por provocação de qualquer das partes, 
ouvido o Árbitro.

3.4. Sendo arguida a suspeição ou impedi-
mento por uma das partes, esta deverá 
enviar, por escrito, à CMA/CREA-MG suas 
razões, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
contados da ciência do fato que gerou a re-
cusa ou da data que tomou conhecimento 
da nomeação.

3.4.1. Ao receber tal recusa a CMA/CRE-
A-MG dará ciência à outra parte, que, no 
prazo de 5 (cinco) dias, poderá concordar 
com a recusa. Neste caso, o árbitro pode-
rá decidir se afastar, não implicando em 
confirmação dos motivos da recusa.

3.4.2. Caso a parte contrária não aceite a 
recusa, caberá à Diretoria da CMA/CREA-
-MG decidir sobre a questão.

3.5. No caso de morte, incapacidade, au-
sência, impedimento superveniente ou 
renúncia do árbitro, a CMA/CREA-MG con-
cederá a quem o tenha indicado, prazo de 
3 (três) dias para designar substituto, que 
será nomeado. .

3.5.1. Se a indicação não for feita no pra-
zo acima, a Diretoria da CMA/CREA-MG 
nomeará o árbitro substituto, entre os 
nomes que compõem a lista de árbitros 
sugerida às partes.

3.6. A Diretoria da CMA/CREA-MG – ouvido 
sempre o árbitro e, quando entender ne-
cessário, as partes – poderá proceder à 
substituição daquele árbitro que não este-
ja exercendo suas funções de acordo com 
o presente Regulamento ou que, injustifi-
cadamente, deixar de cumprir prazos.

3.7. Deliberada a substituição do árbitro, 
a nomeação do substituto obedecerá ao 
procedimento que tiver sido adotado na 
nomeação do substituído.

3.8. Com a reserva das disposições deste Re-

gulamento e da convenção de arbitragem, 
o árbitro conduzirá a arbitragem do modo 
que lhe aprouver, sempre respeitando 
os princípios do contraditório, da ampla 
defesa da igualdade das partes, da sua 
imparcialidade e de seu livre convenci-
mento.

4. DAS PARTES E SEUS 
PROCURADORES
4.1. As partes podem se fazer representar 

através de procurador constituído por 
instrumento de procuração, caso contrá-
rio deverão apresentar renúncia expressa 
a faculdade de representação por advoga-
do, podendo constituí-lo a qualquer mo-
mento.

4.2. Os advogados constituídos gozarão de 
todas as faculdades e prerrogativas a eles 
assegurados pela Lei e pelo Estatuto da 
Ordem dos Advogados, cumprindo-lhes 
exercer o seu mandato com estrita ob-
servância das mesmas normas e elevada 
conduta ética.

4.2.1. Na hipótese de renúncia ao manda-
to, intimar-se-á a parte para no prazo de 
3 (três) dias providenciar a devida subs-
tituição, caso contrário, o procedimento 
prosseguirá sem a respectiva represen-
tação.

5. PRAZOS E 
NOTIFICAÇÕES
5.1. Os prazos estabelecidos neste Regula-

mento são contínuos, salvo quando deter-
minado de forma diferente pelo Árbitro 
Único ou convencionado pelas partes.

5.1.1. Computar-se-ão os prazos excluin-
do o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento.

5.1.2. Os prazos somente começam a par-
tir do primeiro dia útil após a intimação.

5.1.3. Os prazos serão contados em dias 
úteis, salvo disposto em contrário.

5.2. Todas as comunicações e notificações 
serão feitas aos procuradores das partes, 
ou às mesmas, através de carta registrada 
ao endereço fornecido à CMA/CREA-MG, 
por meio eletrônico ou equivalente, que 
seja passível de comprovação.

5.2.1. Não havendo a confirmação do re-
cebimento de notificação ou intimação 
enviada, no prazo de 24 horas, a Secre-
taria Geral comunicará ao procurador 
ou à parte, por telefone, emitindo nota 
de procedimento informando a data e a 
hora do contato, considerando assim, a 
parte notificada/intimada naquela data.

5.3. Todo e qualquer documento endere-
çado ao Árbitro Único será entregue e 
protocolado na Secretaria Geral da CMA/
CREA-MG, em número de vias equivalente 
ao número de partes e mais um exemplar 
para o Árbitro Único e outro para arquivo 
na CMA/CREA-MG.
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5.4. Sendo convencionado no Termo de Iní-
cio de Arbitragem ou no Compromisso 
Arbitral, quando for o caso, as partes po-
derão encaminhar documentos à Secreta-
ria da CMA/CREA-MG por meio eletrônico, 
servindo a confirmação de recebimento 
como protocolo.

5.5. Em se tratando de notificação envia-
da pela Secretaria da CMA/CREA-MG por 
meio eletrônico, as partes ficam obrigadas 
a confirmar o respectivo recebimento.

5.5.1. Se não houver confirmação do re-
cebimento da notificação enviada, no 
prazo de 24 horas, a Secretaria da CMA/
CREA-MG comunicará ao Procurador ou 
à parte, por telefone, e juntará no pro-
cedimento, nota de procedimento infor-
mando a data e a hora do envio, conside-
rando notificada a parte nesta data.

5.6. Todos os prazos previstos neste Regula-
mento poderão, por motivo justificado, ser 
alterados pelo Árbitro Único.

5.7. Na ausência de prazo estipulado 
pelo Árbitro Único para o cumprimento 
de determinação específica, será conside-
rado o prazo de 5 (cinco) dias.

6. IDIOMA
6.1. Em caso de omissão ou divergência 

quanto ao idioma utilizado na Arbitra-
gem, será adotado o idioma português.

7. DO TERMO DE 
ARBITRAGEM
7.1. Na data, local e hora previamente fixa-

dos, o árbitro com a participação das par-
tes e/ou seus procuradores ou advogados, 
elaborará o Termo de Arbitragem, o qual 
conterá:

I. o nome, qualificação e endereço das 
partes, bem como dos seus respectivos 
procuradores ou advogados, se houver;

II. o nome e qualificação do árbitro;

III. a matéria que será objeto da arbitra-
gem, com especificações e valor;

IV. a responsabilidade pelo pagamento 
das custas da arbitragem, observado o 
contido no ARTIGO 8º;

V. o lugar em que será proferida a sen-
tença arbitral;

VI. a autorização para que o árbitro jul-
gue por equidade, se assim for conven-
cionado pelas partes.

7.2. A ausência de assinatura de uma das 
partes não impedirá que a arbitragem 
seja processada nem tampouco que a sen-
tença arbitral seja proferida.

7.3. Se uma das partes não tiver respondido 
a notificação, deixar de atender a convo-
cação, ou, por qualquer motivo, recusar-se 
a participar da arbitragem, fica facultado 
à outra parte solicitar à Câmara o prosse-
guimento da arbitragem.

8. DO PROCEDIMENTO 
ARBITRAL
8.1. O Árbitro Único deverá, na primeira au-

diência, informar expressamente às par-
tes sobre a possibilidade e as vantagens 
da conciliação na solução de sua contro-
vérsia e tentar auxiliar os envolvidos na 
solução consensual do conflito.

8.2. Em caso de solução consensual pelas 
partes, o Árbitro Único irá declarar a com-
posição por sentença arbitral, se assim for 
requerido pelas partes.

8.3. Assinado o Termo de Arbitragem, o Ár-
bitro Único abrirá, desde logo, prazo de 30 
(trinta) dias para que as partes apresen-
tem suas alegações iniciais.

8.3.1. As alegações iniciais deverão con-
ter os pedidos e suas especificações, 
bem como todas as provas necessárias à 
fundamentação de seus pedidos. Após a 
apresentação das alegações iniciais, ne-
nhuma das partes poderá formular no-
vos pedidos, aditar ou modificar os pe-
didos existentes ou desistir de qualquer 
dos pedidos sem anuência da(s) outra(s) 
parte(s) e do Árbitro Único, estabilizan-
do-se a demanda. 

8.3.2. As provas deverão vir sob a forma 
escrita, contendo todos os documentos 
com os quais pretende comprovar o ale-
gado, inclusive, se for o caso, declaração 
de testemunha, prestada a notário pú-
blico, bem como, caso seja necessária, 
apresentação de parecer técnico de pro-
fissional especializado.

8.4. Vencido o prazo para apresentação das 
alegações, a secretaria da CMA/CREA-MG 
dará conhecimento às partes para, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, apresentarem as 
respectivas impugnações.

8.4.1. A não apresentação das alegações 
ou impugnações no prazo indicado não 
obstará o prosseguimento do processo.

8.5. Decorrido o prazo supra e ficando cons-
tatada, a critério do Árbitro Único, a neces-
sidade de se buscar algum esclarecimento 
suplementar, poderá ser designada data 
para audiência, na qual serão ouvidas as 
partes e prestados esclarecimentos pelos 
assistentes técnicos, no caso de juntada de 
pareceres periciais.

8.5.1. Nesta oportunidade, ao final da au-
diência, os advogados poderão apresen-
tar suas conclusões na forma oral.

8.6. Encerrada a audiência, as partes ofere-
cerão alegações finais por escrito no prazo 
de 15 (quinze) dias.

8.7. Excetuada a manifestação expressa 
contrária da(s) parte(s), todas as comuni-
cações e notificações poderão ser efetua-
das ao procurador, ou advogado, por ela(s) 
nomeada, que comunicará à Câmara o seu 
endereço e correio eletrônico para tal fi-
nalidade.

8.8. Na hipótese de alteração das infor-
mações para onde devem ser enviadas 
as notificações e/ou comunicações, sem 
que a Câmara seja comunicada na forma 
prevista no item anterior, valerá para os 

fins previstos neste regulamento, todas as 
notificações ou comunicações encaminha-
das para o endereço anterior.

8.9. Para todos os efeitos do presente Regu-
lamento, as notificações e comunicações 
serão efetuadas por e-mail.

8.10. A notificação ou comunicação determi-
nará o prazo para cumprimento da pro-
vidência solicitada excluindo-se o dia do 
começo e contando-se o do vencimento.

8.11. Todo e qualquer documento endereça-
do ao Árbitro Único será entregue e pro-
tocolizado na Secretaria da Câmara em 
tantas vias conforme item 5.3.

8.12. A Câmara disponibilizará tabela de 
custas e honorários do Árbitro Único e 
demais despesas, estabelecendo o modo 
e forma dos depósitos, dando conheci-
mento prévio de seu teor às partes, haja 
vista que nenhum procedimento poderá 
transcorrer sem a determinação do valor 
da causa.

9. SENTENÇA ARBITRAL
9.1. Salvo disposição em contrário, a senten-

ça arbitral será proferida em até 30 (trin-
ta) dias após Sessão de Instauração do 
Procedimento Arbitral Expedito, podendo 
o Árbitro Único, por motivo justificado, 
prorrogar o prazo por mais 15 (quinze) 
dias.

9.1.1. Expirado o prazo, qualquer das 
partes poderá notificar o Árbitro Único, 
concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias 
para a prolação e a apresentação da sen-
tença arbitral. 

9.2. A sentença arbitral conterá necessaria-
mente:

a) O relatório, com o nome das partes e a 
indicação do objeto do litígio;

b) Os fundamentos da decisão, com men-
ção expressa, quando for o caso, de ter 
sido proferida por equidade;

c) O dispositivo, em que serão resolvidas 
as questões submetidas pelas partes;

d) A data e local em que foi assinada.

9.3. Na sentença arbitral deverá ser fixado 
prazo para o seu cumprimento.

9.4. Da Sentença Arbitral constará, também, 
a fixação das custas e despesas da Arbitra-
gem, incluindo-se as despesas do Árbitro 
Único e custos administrativos da CMA/
CREA-MG, salvo se as partes não houve-
rem convencionado de forma diferente 
na Convenção de Arbitragem ou no Termo 
de Início do Procedimento.

9.5. Proferida a sentença pelo Árbitro Úni-
co e encaminhada à Secretaria da CMA/
CREA-MG, esta encaminhará a cada uma 
das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, uma 
via original, com comprovação de recebi-
mento. A CMA/CREA-MG manterá em seus 
arquivos cópia de inteiro teor da sentença, 
junto aos autos.

9.6. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
divulgação da sentença arbitral, qualquer 
das partes poderá, desde que dê ciência às 
demais, solicitar ao Árbitro Único que:
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a) corrija erro material da sentença ar-
bitral;

b) esclareça obscuridade ou contradição 
nela existentes;

c) se pronuncie sobre ponto a respeito 
do qual deveria ter-se manifestado a 
decisão.

9.7. O Árbitro Único decidirá no prazo de 5 
(cinco) dias, notificando as partes por es-
crito de sua decisão e aditando, se for o 
caso, a sentença arbitral.

9.8. O Árbitro Único está autorizado, por ini-
ciativa própria ou a pedido das partes, a 
prolatar sentenças parciais ou relativas a 
questões incidentais no curso do procedi-
mento.

9.9. A Sentença Arbitral proferida é definiti-
va, ficando as partes obrigadas a cumpri-
-la na forma e no prazo nela consignados. 
Não se admitirá qualquer recurso, salvo 
se convencionado de forma diversa pelas 
partes, ressalvadas as ações e defesas ex-
pressamente previstas na Lei Brasileira 
de Arbitragem.

9.10. A sentença arbitral proferida no âmbi-
to dos procedimentos arbitrais adminis-
trados pela CMA/CREA-MG, será entregue 
somente quando o valor total das custas 
e honorários for recolhido por uma ou 
ambas as partes, quando solicitado pela 
CMA/CREA-MG.

10. CUSTAS DA 
ARBITRAGEM
10.1. Constituem custas da Arbitragem:

I. a taxa de abertura;

II. a taxa de administração da CMA/CRE-
A-MG;

III. os honorários do Árbitro Único;

IV. os gastos de deslocamento e outras 
despesas realizadas pelo Árbitro Único;

V. qualquer outra despesa decorrente 
de assistência requerida pelo Árbitro 
Único.

10.2. Todos as custas referentes ao procedi-
mento arbitral serão cobradas observan-
do-se a Tabela de Custas e Honorários da 
CMA/CREA-MG, da qual as partes deverão 
ter prévio conhecimento.

10.3. Não se dará curso ao procedimento 
solicitado, sem que haja sido efetuado o 
pagamento dos custos correspondentes.

10.3.1. No caso de não pagamento por 
qualquer das partes da taxa de admi-
nistração e/ou do honorário do árbitro, 
no tempo e nos valores fixados, caberá 
a outra parte adiantar o respectivo valor 
de modo a permitir a realização da Ar-
bitragem, procedendo-se ao acerto das 
contas ao final do processo arbitral.

10.4. A taxa de administração da CMA/CRE-
A-MG, bem como os honorários do árbitro, 
fixados de acordo com a tabela da CMA/
CREA-MG, serão rateados meio a meio 
entre o(s) requerente(s) e o requerido(s), 
a não ser que tenham convencionado de 
forma diferente quanto ao rateio. Os ho-

norários serão depositados à ordem da 
CMA/CREA-MG, 3 (três) dias antes de se 
iniciarem os trabalhos.

10.5. As despesas relativas a correio, foto-
cópias, mídias digitais, locação de equi-
pamentos e local para a realização de 
audiência, caso esta não ocorra na sede 
da CMA/CREA-MG, bem como despesas 
de honorários e deslocamento de árbitro 
e tradutore(s) não estão incluídas na Taxa 
de Administração, podendo a CMA/CRE-
A-MG solicitar às partes depósito caução 
para fazer frente a tais despesas.

10.6. Os honorários do Árbitro Único deve-
rão ser depositados pela(s) parte(s) à ra-
zão de 50% (cinquenta por cento), até 48 
(quarenta e oito) horas após a data de rea-
lização da Sessão de Assinatura do Termo 
de Início de Arbitragem Expedita. Os 50% 
(cinquenta por cento) restantes, deverão 
ser depositados até 20 (vinte) dias desta 
data.

10.6.1. A primeira parcela dos honorá-
rios, equivalente a 50% do valor total, 
será repassada para o árbitro em até 10 
(dez) dias do seu recebimento, mediante 
apresentação de documento fiscal dos 
serviços ou documento comprobatório 
pactuado.

10.6.2. A parcela restante será repassada 
em até 10 (dez) dias da data do proferi-
mento da sentença arbitral, mediante 
apresentação de documento fiscal dos 
serviços ou documento comprobatório 
pactuado.

10.7. Os honorários do Árbitro Único pode-
rão eventualmente ser discutidos e acor-
dados com as partes à margem da Tabela 
de Custas, a critério da Diretoria da CMA/
CREA-MG, quando provocado por qual-
quer das partes, levando-se em conta o 
objeto e o valor da demanda frente à sua 
complexidade, bem como outras circuns-
tâncias relevantes da demanda.

10.8. Sendo constante no objeto da Arbitra-
gem pedidos cumulados da(s) Requeren-
te(s) e Requerida(s) será atribuído ao valor 
da causa a soma destes valores.

10.9. Não será cobrado das partes qualquer 
valor adicional no caso do Árbitro Único 
ser solicitado a corrigir erro material da 
sentença arbitral, a esclarecer alguma 
obscuridade, dúvida ou contradição na 
mesma ou ainda, a se pronunciar sobre 
ponto omitido a respeito do qual devia 
manifestar-se a decisão.

10.9.1. Se o valor da controvérsia não for 
conhecido, será cobrada taxa mínima de 
custas, sem prejuízo de posterior com-
plementação, quando este for esclareci-
do ou definido.

10.10. Se, no curso da Arbitragem, verifi-
car-se que o valor econômico de litígio 
informado pelas partes é inferior ao va-
lor econômico real apurado com base nos 
elementos produzidos durante o procedi-
mento, o(s) árbitro(s) procederão à respec-
tiva correção, devendo as partes, se for o 
caso, complementar o valor inicialmente 
depositado a título de Taxa de Adminis-
tração e Honorários de árbitro, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 
da intimação que lhe(s) for feita.

10.10.1. Na hipótese de não pagamento 
do referido complemento, a Arbitragem 
será suspensa.

10.10.2. A suspensão por não pagamento 
não poderá ser superior a 60 (sessenta) 
dias corridos, findos os quais a Arbitra-
gem será considerada encerrada para 
todos os fins de direito. Os valores re-
ferentes à Taxa de Administração e aos 
Honorários de árbitro até então pagos 
serão revertidos em favor da CMA/
CREA-MG e do Árbitro Único, respecti-
vamente.

10.11. A Tabela de Custas e Honorários ela-
borada pela CMA/CREA-MG poderá ser 
revista, respeitando a vigência perante as 
Arbitragens já iniciadas.

10.12. Nenhum procedimento poderá trans-
correr sem a determinação do valor da 
causa, ou a faculdade expressa delegada 
ao Árbitro Único de determinar tal valor, 
em qualquer época, no Termo de Início 
de Arbitragem ou Compromisso Arbitral, 
quando for o caso.

10.13. A sentença arbitral proferida no âm-
bito dos procedimentos arbitrais adminis-
trados pela CMA/CREA-MG será entregue 
somente quando o valor total das custas 
e honorários for recolhido por uma ou 
ambas as partes, quando solicitado pela 
CMA/CREA-MG.

10.14. Na hipótese de composição amigável 
entre as partes ou desistência da reque-
rente, com anterioridade as alegações 
iniciais e a taxa de administração será 
limitada a 50% (cinquenta por cento) do 
valor total.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O procedimento arbitral será rigorosa-

mente sigiloso, sendo vedado aos funcio-
nários e dirigentes da CMA/CREA-MG, aos 
Árbitro Único e às próprias partes divul-
gar quaisquer informações a que tenham 
acesso em decorrência de seu ofício ou de 
sua participação no processo, sem o con-
sentimento de todas as partes, ressalva-
dos os casos em que haja obrigação legal 
de publicidade.

11.2. Os terceiros que participarem do pro-
cedimento arbitral na condição de tes-
temunha ou assistente técnico deverão 
obedecer a idêntico dever de sigilo, sendo 
essa participação limitada ao cumprimen-
to de sua função específica no procedi-
mento arbitral.

11.3. Na ausência da fixação, pelas partes, 
na cláusula compromissória, do local da 
Arbitragem, este será o da sede da CMA/
CREA-MG.

11.4. Toda comunicação entre as partes, o 
Árbitro Único e outras pessoas que par-
ticipem do procedimento arbitral deverá 
ser feita por intermédio da CMA/CREA-
-MG, observadas as seguintes regras:

11.4.1. A Secretaria da CMA/CREA-MG 
organizará os serviços de comunicação 
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REGULAMENTO DE CRD - COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS DA CÂMARA 
DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

SEÇÃO 1
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1. O presente Regulamento aplicar-se-

-á tão somente para a administração 
de conflitos no âmbito da Câmara de 
Medição e Arbitragem - CMA, que serão 
dirimidos pelo Comitê de Resolução de 
Disputas, ora designado abreviadamen-
te por CRD .

1.1.1. O CRD, estabelecido nos termos 
do presente regulamento da CMA, 
tem por finalidade auxiliar as partes 
na resolução de conflitos que possam, 
eventualmente, surgir nos contratos 
cujo escopo esteja relacionado à enge-
nharia, nas diversas modalidades e es-
pecialidades. O CRD será composto por 
membro(s) que auxiliarão as partes na 
resolução das controvérsias através do 
aconselhamento ou decisão. O CRD não 
é um tribunal arbitral, conforme pre-
visto na Lei 9.307/96, e suas decisões 
não são exequíveis como as da arbitra-
gem. Ao contrário da arbitragem, no 
CRD, as partes deverão acordar através 
de um contrato que serão submetidas 
às recomendações/decisões do CRD.

1.1.2. O CRD tem por finalidade auxi-
liar as partes na resolução de conflitos 
que possam, eventualmente, surgir 
durante a execução dos contratos rela-
cionados à construção, engenharia ou 
infraestrutura, assim como áreas a ela 
correlatos. 

1.1.3. Preferencialmente instituído no 
início do contrato, o CRD será composto 
por membros que têm as funções indi-
cadas neste regulamento.

1.2. Compete à CMA administrar e zelar 
pelo correto desenvolvimento do pro-
cedimento desenvolvido no âmbito do 
CRD, segundo este regulamento e regi-
mento interno.

1.2.1. Dentro das atribuições que com-

petem à CMA têm-se os serviços admi-
nistrativos relacionados ao CRD.

1.2.2. Dentro das atribuições que com-
petem à CMA tem-se a gestão das in-
dicações dos membros do CRD, a cir-
culação das decisões proferidas, bem 
como a gestão/fiscalização do estabe-
lecimento de cronogramas e envio de 
notificações.

1.3. O CRD possui três modalidades: Comi-
tê Revisor, Comitê de Adjudicação e Co-
mitê Misto; que deverão ser escolhidos 
no momento de sua instituição.

SEÇÃO 2
DEFINIÇÕES

a) CMA - Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do Crea-Minas.

b) CRD - Comitê de Resolução de Dispu-
tas.

c) CR - Comitê Revisor.

d) CA - Comitê de Adjudicação.

e) CM - Comitê Misto.

SEÇÃO 3
DAS MODALIDADES DO CRD
3. A) COMITÊ REVISOR - CR:

3.1. O Comitê Revisor emitirá recomenda-
ções em relação aos conflitos submetidos 
a ele.

3.2. O Comitê Revisor, ora designado abre-
viadamente por CR, diante de uma con-
trovérsia emitirá uma recomendação no 
prazo de 15 (quinze) dias.

3.2.1. A partir da data do recebimento 
da recomendação, as partes terão o 
prazo de 15 (quinze) dias para apre-
sentar sua eventual discordância por 
escrito e de forma fundamentada, de-
vendo então, encaminhar à outra parte 

e ao CR, para conhecimento.

3.2.2. Transcorrido o prazo do item 3.2.1 
e não havendo nenhuma discordância 
por nenhuma das partes, a recomenda-
ção se tornará obrigatória e deverá ser 
cumprida imediatamente pelas partes.

3.2.3. Em caso de descumprimento da 
recomendação obrigatória, caberá à 
outra parte solicitar abertura de pro-
cedimento arbitral, se pactuado ou in-
gresso judicial da controvérsia. O des-
cumprimento da Recomendação não 
precisa ser submetido ao CR antes da 
instauração de arbitragem ou de pro-
cedimento judicial. [PRO ].

3. B) COMITÊ DE ADJUDICAÇÃO - CA:

3.3. O Comitê de Adjudicação emitirá deci-
sões em relação aos conflitos submetidos 
à ele, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.3.1. Comitê de Adjudicação, ora desig-
nado abreviadamente por CA, diante de 
uma controvérsia emitirá uma Decisão 
que deverá ser cumprida imediatamen-
te, mesmo que as partes tenham a in-
tenção de impugná-la.

3.3.2. A partir da data do recebimento 
da Decisão, as partes terão o prazo de 
15 (quinze) dias para impugná-la por 
escrito e de forma fundamentada, de-
vendo então, encaminhar à outra parte 
e ao CA. Mesmo após a impugnação as 
partes deverão continuar cumprindo a 
Decisão até que a mesma seja alterada 
através da arbitragem ou de uma de-
terminação judicial.

3.3.3. Em caso de descumprimento da 
decisão obrigatória, caberá à outra par-
te solicitar abertura de procedimento 
arbitral, se pactuado, ou ingressar em 
juízo.. O descumprimento da Recomen-
dação não precisa ser submetido ao CA 
antes da instauração de arbitragem ou 
de procedimento judicial. [PRO].RE
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da CMA/CREA-MG, assim como o recebi-
mento de todos os documentos;

11.4.2. Qualquer manifestação ou docu-
mento apresentado ao Árbitro Único de-
verá ser fornecido em cópias suficientes 
para que as partes, o Árbitro e a Secreta-
ria da CMA/CREA-MG recebam cada um 
uma cópia.

11.5. As normas deste Regulamento serão 
interpretadas pelo Árbitro Único tendo 
em vista os objetivos de celeridade e de 
flexibilidade que as partes buscam ao re-
correr à Arbitragem.

11.6. Caberá ao Árbitro Único decidir as 
questões a respeito das quais seja omisso 

o presente Regulamento.

11.7. Na hipótese de Arbitragem em que for 
parte a Administração Pública do Estado 
de Minas Gerais, submeter-se-á, subsidia-
riamente, as normas dispostas na Lei Es-
tadual de Arbitragem.

11.8. Nas arbitragens internacionais, com-
petirá às partes a escolha da lei aplicável 
ao mérito do litígio. Não havendo previsão 
ou consenso a respeito, competirá ao Ár-
bitro Único indicar as regras que julgue 
apropriadas, levando-se em consideração 
as estipulações do contrato, os usos, costu-
mes e regras internacionais do comércio.

11.9. Decorrido o trânsito em julgado da 

Sentença Arbitral, a CMA/CREA-MG man-
terá em seus arquivos o inteiro teor dos 
Autos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o 
qual, serão incinerados.

11.10. Os prazos de manifestação da Direto-
ria da CMA/CREA-MG são de até 10 (dez) 
dias.

Belo Horizonte, 25 de abril 2016.

Eng.º Civil Clemenceau Chiabi Saliba Júnior

Presidente da Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do CREA-MG
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3. C) COMITÊ MISTO - CM:

3.5. O Comitê Misto, ora designado abrevia-
damente por CM, diante de uma contro-
vérsia emitirá uma recomendação confor-
me item 3.1, e diante da hipótese exposta 
no item 3.3.1 emitirá uma decisão de cará-
ter obrigatório.

3.5.1. Desejando uma das partes que o 
CM emita uma decisão em relação à con-
trovérsia e não havendo oposição pela 
outra parte, o CM emitirá uma decisão, 
seguindo o procedimento indicado nes-
te Regulamento para atuação do Comitê 
de Adjudicação, artigo 3.3.

3.5.2. Desejando uma das partes que 
o CM emita uma decisão em relação à 
controvérsia e havendo oposição pela 
outra parte, poderá o CM decidir, de-
finitivamente, se será recomendação 
ou decisão, observando os requisitos a 
seguir descritos, não se vinculando aos 
mesmos.

3.5.3. Os requisitos que devem ser obser-
vados pelo CM para emissão de decisão 
são:

a) Se a decisão for necessária, para a resolu-
ção diante de uma situação de urgência, 
para que assim se evite dano às partes;

b) Se a decisão prevenir a interrupção do 
contrato;

c) Se a decisão for necessária para preservar 
elementos de prova.

SEÇÃO 4
DA CONSTITUIÇÃO DO CRD
4.1 As partes que desejarem instituir um 

CRD apresentarão à CMA Solicitação de 
Constituição de CRD, devendo nesta soli-
citação apresentar:

a) Qualificação das partes;

b) Contrato preliminar a ser objeto do 
CRD;

c) Contrato cujas disputas serão subme-
tidas à CRD;

d) Seu valor estimado;

e) Tempo estimado de execução;

f) Local de execução do contrato;

g) Número de membros;

h) Modalidade de CRD a ser adotado;

i) Comprovante de pagamento da taxa 
de administração.

4.1.1 O Termo de Constituição deverá, 
obrigatoriamente, conter:

a) Qualificação das partes;

b) Qualificação dos membros;

c) Menção ao contrato objeto do CRD;

d) Idiomas e leis aplicáveis ao CRD.

4.2. O CRD iniciará suas atividades depois 
de firmado o Termo de Constituição, salvo 
se já estipulado no contrato.

4.3. Em hipótese de dissolução do CRD esta 
deverá ocorrer a partir de decisão em con-
junto das partes e mediante protocolo na 
CMA, inclusive com deliberação sobre con-
tinuidade ou não de decisão ou recomen-

dação em andamento.

4.3.1. O CRD manterá sua competência pelo 
prazo de 15 (quinze) dias após protocola-
da a notificação de dissolução, caso tenha 
proferido uma decisão e/ou recomenda-
ção.

4.4. O CRD será extinto na hipótese de termo 
do contrato e mediante comprovação de 
pagamento dos honorários eventualmen-
te pendentes.

SEÇÃO 5
DOS MEMBROS DO CRD
5.1. O CRD será estabelecido nos termos in-

dicados no Contrato, ou se o mesmo for si-
lente, será constituído de acordo com este 
regulamento.

5.2. CRD será constituído por um número 
sempre ímpar de membros.

5.3. O CRD será constituído por um comitê 
de 01 (um) ou 3 (três) membros.

5.3.1. A CMA terá uma relação de espe-
cialistas como sugestão para auxiliar a 
escolha das partes na escolha dos mem-
bros do CRD.

5.3.2. Para escolha dos membros, caberá 
a cada parte indicar um membro até a 
integralidade da composição do CRD, no 
prazo de 15 (quinze) dias. Sendo a indi-
cação do Presidente em conformidade 
ao item 5.4. Cada membro indicado po-
derá ser impugnado, por escrito e fun-
damentadamente, pela outra parte, em 
um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após o recebimento da Declaração de Di-
vulgação do Candidato ao CRD.

5.3.3. Cada membro indicado deverá ser 
aprovado, por escrito, pela outra parte, 
em um prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis após o recebimento Declaração de 
Independência e Imparcialidade do can-
didato ao CRD, salvo se a indicação não 
for conjunta.

5.3.4. A impugnação será analisada pela 
CMA que deverá proferir uma decisão de 
procedência ou improcedência da im-
pugnação.

5.3.5. Caso seja julgada procedente a im-
pugnação a parte impugnada terá prazo 
de 2 (dois) dias úteis para nomear um 
novo membro para formação do CRD.

5.4. O Presidente deverá ser nomeado pelos 
demais membros, atendendo aos requisi-
tos deste Regulamento, em até 05 (cinco) 
dias úteis contados da assinatura do con-
trato de prestação de serviços ou na apro-
vação dos membros do CRD pelas partes, o 
que vier a ocorrer por último.

5.4.1. O Presidente deverá atender aos 
requisitos de qualificação e experiência 
em CRD. 

5.4.2. Em caso de CRD formados por um 
único membro, este deverá ser nomeado 
em conjunto pelas partes no prazo de 15 
(quinze) dias a contar da notificação.

5.4.3. Caso as partes não cheguem a um 
acordo sobre o nome do membro único, 
as partes em conjunto ou separadamen-

te poderão solicitar que a Diretoria da 
CMA faça a nomeação nos termos deste 
Regulamento.

5.5. São critérios para a escolha dos mem-
bros:

a) Que possuam experiência no tipo de 
contrato a ser desenvolvido, seja esta 
técnica, jurídica, administrativa ou ou-
tras;

b) Que não possuam qualquer interes-
se na execução do contrato e devendo, 
portanto, ser independente e imparcial 
(vide anexo - Regras de impedimento e 
suspeição dos membros do CRD).

5.5.1. Caso os membros do CRD não 
tenham sido todos indicados e apro-
vados, no prazo de 15 (quinze) dias a 
partir da data do Contrato de Presta-
ção de Serviço, os membros do CRD 
pendentes deverão, mediante solici-
tação de qualquer uma das partes, ser 
indicados pela Diretoria da CMA com 
base na lista de especialistas da CMA.

5.5.2. Na hipótese de substituição de um 
membro do CRD, a escolha do substituto 
ocorrerá pelo mesmo procedimento uti-
lizado na escolha do substituído, salvo 
disposição em contrário estabelecida no 
Termo de Constituição.

5.5.3. Enquanto não houver a substi-
tuição em definitivo não poderá o CRD 
emitir decisões ou recomendações sem 
a anuência de todas as partes.

5.6. Após a aceitação deverá cada membro 
do CRD protocolar na CMA sua declaração 
de independência e imparcialidade assi-
nada.

5.7. Por seu compromisso de confidencia-
lidade e imparcialidade um membro do 
CRD não poderá, a não ser que acordado 
de outra forma pelas partes, atuar como 
árbitro, perito, representante ou conse-
lheiro relativo a conflitos que tenham sido 
submetidos ao CRD.

5.8. Se um dos membros do CRD ou o Presi-
dente renunciar a seu cargo, ou for consi-
derado incapaz de atuar, sua substituição 
deverá ser concluída em um prazo máxi-
mo de 15 (quinze) dias após a ocorrência 
de substituição. O Termo de Constituição 
deverá ser alterado conforme necessário 
para adicionar o membro substituto no 
CRD e incluí-lo no referido instrumento, 
de acordo com as alterações realizadas.

SEÇÃO 6
DOS PODERES CONFERIDOS AO 
CRD
6.1. Compete ao CRD proferir determi-

nações (decisões ou recomendações, a 
depender da modalidade de CRD ado-
tada) sempre que provocado por uma 
das partes.

6.2. Sempre que necessário poderá o CRD:

a) requerer que as partes apresentem 
documentos que julguem necessários 
para a resolução.

b) Convocar reuniões, visitas ou audi-
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ências;.

c) Decidir sobre questões incidentais 
advindas de reuniões, visitas ou audi-
ências.

6.3. É permitido ao CRD promover assistên-
cia de ofício ou por meio de requerimento 
de uma das partes diante de desacordos 
vislumbrados quando de sua visita ao lo-
cal ou reunião de execução do contrato ou 
qualquer outra circunstância que permita 
sua intervenção.

6.4. É permitido ao CRD promover assistên-
cia informal por meio de requerimento de 
uma das partes e a concordância expressa 
da(s) outra(s) diante de desacordos vis-
lumbrados quando de sua visita ao local 
ou reunião. 

6.4.1. Tão logo ocorra esta assistência in-
formal deverá o CRD dar ciência à outra 
parte quanto à ocorrência da mesma. 

6.4.2. A assistência informal não vincula 
o CRD quando do pronunciamento de 
uma determinação.

SEÇÃO 7
DO PROCEDIMENTO
7.1. Constituído o CRD, seus membros em 

conjunto com as partes elaborarão um 
cronograma de atividades, prevendo 
reuniões e visitas periódicas ao local, de 
acordo com a complexidade do contrato e 
de forma que o CRD se mantenha sempre 
atualizado.

7.2. As reuniões poderão ocorrer em local 
diverso do estipulado para execução do 
contrato.

7.2.1. Havendo necessidade de reuniões fora 
dos canteiros de obra e desejando o CRD 
utilizar as dependências da CMA, deverão 
requer com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis.

7.3. Após todas as reuniões e/ou visitas ao 
local deverá ser lavrada ata com a assina-
tura de todos os presentes.

7.3.1 Cada reunião periódica deverá in-
cluir uma discussão informal do status 
do projeto e uma observação de cam-
po sobre o trabalho em andamento. As 
partes devem se fazer representadas 
durante as reuniões periódicas do CRD, 
audiências e observações de campo.

7.3.2. Na hipótese de não comparecimen-
to de nenhum representante da parte, 
proceder-se-á como se todos os represen-
tantes estivessem presentes, devendo o 
CRD considerar todas as evidências apre-
sentadas pelos representantes das partes 
presentes.

7.3.3 Se algum dos presentes se recusar 
a assinar a ata, esta circunstância será 
consignada pelo Presidente do CRD.

7.4. Em caso de urgência poderão às partes 
solicitar visita in loco ou reunião ao Pre-
sidente do CRD, devendo este informar à 
CMA para conhecimento.

7.4.1 Sanada a urgência deverá ser lavrada 
ata com a assinatura de todos os presen-
tes.

SEÇÃO 8
DAS DETERMINAÇÕES DO CRD
8.1. A depender da modalidade de CRD esco-

lhida pelas partes serão emitidas decisões 
e/ou recomendações, sendo ambas deter-
minações do CRD.

8.2. As determinações devem ser emitidas, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
por unanimidade, e quando não possível, 
pela maioria dos votos.

8.2.1. Os membros que divergirem pode-
rão emitir a fundamentação de seu voto 
em documento apartado, sem que haja 
prejuízo à eficácia da determinação, com 
o intuito tão somente de dar ciência às 
partes do que motivou sua discordância.

8.3. As deliberações ocorrerão de foram pri-
vada, a fim de resguardar a independên-
cia dos membros ao votarem.

8.4. As determinações deverão conter:

a) a data em que foi proferidas;

b) o nome dos membros do CRD;

c) o nome das partes e representantes;

d) síntese dos argumentos das partes;

e) conclusões do CRD e suas fundamen-
tações.

8.5. As decisões são obrigatórias para as 
partes e deverão ser cumpridas volunta-
riamente. Na ausência de cumprimento 
espontâneo ou anuência da decisão, a 
parte interessada deverá utilizar a arbi-
tragem ou o Poder Judiciário, conforme 
indicação no contrato. 

8.6. Após o pronunciamento de uma deter-
minação, as partes terão o prazo de 15 
(quinze) dias para solicitar esclarecimen-
tos. No mesmo prazo, na hipótese de fato 
novo, poderá apresentar documentos no-
vos.

8.7. As determinações do CRD serão admis-
síveis em quaisquer processos subsequen-
tes e as partes renunciam a quaisquer ob-
jeções à veracidade, existência e validade 
do relatório. Nenhum dos membros do 
CRD pode ser chamado a depor em pro-
cedimentos arbitrais ou judiciais, renun-
ciando as partes expressamente ao direito 
de indicá-los como testemunha. 

SEÇÃO 9
PRAZOS E NOTIFICAÇÕES
9.1. Os prazos estabelecidos neste Regula-

mento são contínuos, salvo quando de-
terminado de forma diversa no Termo de 
Constituição.

9.1.1. Computar-se-ão os prazos excluin-
do o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento.

9.2. Sendo convencionado no Termo de 
Constituição, quando for o caso, as Partes 
poderão encaminhar documentos à Secre-
taria da CMA por meio eletrônico, servin-
do a confirmação de recebimento como 
protocolo.

9.3. Todos os prazos previstos neste Regula-
mento poderão, por motivo justificado, ser 

alterados pelo CRD.

9.4. Na ausência de prazo estipulado pelo 
CRD para o cumprimento de determina-
ção específica, será considerado o prazo 
de 15 (quinze) dias.

SEÇÃO 10
CUSTAS
10.1. Salvo estipulação em contrário, as par-

tes arcarão em igual proporcionalidade 
com os valores relativos aos honorários 
dos membros do CRD, despesas adminis-
trativas devidas à CMA (custo do gerente 
do CRD) e eventuais despesas oriundas da 
manutenção do CRD.

10.2. Para fixação de honorários deverá 
ser observada a tabela de honorários 
da CMA.

10.3. No caso de inadimplemento por qual-
quer uma das partes, poderá a CMA sus-
pender as atividades do CRD após trans-
corridos 15 (quinze) dias do recebimento 
da notificação de suspensão.

10.4 No caso de inadimplemento por qual-
quer uma das partes a CMA poderá, a seu 
critério exclusivo: (i) suspender as ativida-
des do CRD após transcorridos 15 (quinze) 
dias do recebimento da notificação de 
suspensão, ou (ii) continuar com os proce-
dimentos em curso e executar o Termo de 
Constituição.

10.4.1. Somente cessará tal suspensão 
após o pagamento integral de todas as 
parcelas em aberto.

10.4.2. A fim de evitar a referida suspen-
são poderá a outra parte efetuar o paga-
mento, cabendo-lhe o reembolso destes 
valores.

SEÇÃO 11
DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. É vedado à CMA, aos membros do CRD 

e às próprias partes e seus prepostos ou 
representantes divulgar quaisquer infor-
mações a que tenham acesso em decor-
rência de seu ofício ou de sua participação 
no processo, sem o consentimento de to-
das as partes, ressalvados os casos em que 
haja obrigação legal de publicidade.

11.2. Salvo estipulação em contrário, as de-
cisões e/ou recomendações poderão ser 
utilizadas em procedimento arbitral ou 
judicial desde que relativo a todas as par-
tes envolvidas no CRD.

Belo Horizonte, de 9 de março de 2016

Eng.º Civil Clemenceau Chiabi Saliba Júnior

Presidente da Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do CREA-MG
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REGULAMENTO DE MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

PREÂMBULO
Art. 1º- A Câmara de Mediação e Arbitragem 

do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais, neste regula-
mento representada pela sigla CMA/CRE-
A-MG, aplicará as seguintes regras nos 
procedimentos de Mediação de Conflitos.

Art. 2º- As Partes que avençarem subme-
ter seu litígio à administração pela CMA/
CREA-MG, ficam vinculadas ao presente 
Regulamento, reconhecendo de plano a 
competência originária e exclusiva da 
CMA/CREA-MG na administração de con-
flitos, na forma da legislação vigente, re-
nunciando expressamente a utilização de 
qualquer outro Regulamento.

Art. 3º- Salvo disposição em contrário será 
aplicado o Regulamento da CMA/CREA-
-MG em vigor.

DA MEDIAÇÃO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.4º - Pode ser objeto de Mediação o confli-

to que verse sobre direitos indisponíveis 
que admitam transação na esfera tecno-
lógica abrangidas pelo Sistema do Conse-
lho Federal de Engenharia e Agronomia 
- Confea/Creas.

§1º- Existindo previsão contratual de cláu-
sula de mediação, as partes deverão com-
parecer à primeira reunião de mediação 
para pontuar as regras do procedimento.

§2º- A mediação poderá versar sobre todo 
ou parte do conflito.

§3º- As partes não são obrigadas a permane-
cer no procedimento de mediação.

DOS MEDIADORES
CAPÍTULO I 
INÍCIO DO PROCESSO
Art. 5º – Qualquer pessoa jurídica ou física 

capaz, preferencialmente registrada no 
CREA-MG, pode requerer a Mediação para 
solução de uma controvérsia.

Art. 6º – A solicitação da Mediação, bem 
como o convite à outra parte para dela 
participar, deverão, ser por escrito.

Parágrafo Único - A CMA receberá e analisa-
rá a solicitação, informando em um prazo 
de 5 (dias) se a temática é passível de ser 
resolvida pelo processo de mediação. Não 
sendo o caso, a CMA reservar-se-á o direito 
de recusar a solicitação, indicando sempre 
que possível, outro método que demons-
tre ser mais adequado para a solução do 
litígio.

Art. 7º – Quando a outra parte não concor-
dar em participar da Mediação, o solici-
tante será imediatamente comunicado 

por escrito por esta câmara. 

CAPÍTULO II
REPRESENTAÇÃO E 
ASSESSORAMENTO
Art. 8º – As partes deverão participar do 

Processo pessoalmente ou online, através 
de e-mail. Na impossibilidade comprova-
da de fazê-lo, podem se fazer representar 
por uma outra pessoa com procuração 
que outorgue poderes de decisão.

Art. 9º- As partes poderão se fazer acompa-
nhar por advogados e outros assessores 
técnicos e por pessoas de sua confiança 
ou escolha, desde que a presença destes 
terceiros seja convencionada entre as 
partes e considerada pelo Mediador útil e 
pertinente ao necessário equilíbrio e bom 
andamento do processo.

CAPÍTULO III
PRÉ-MEDIAÇÃO
Art. 10 – O Processo iniciará com uma en-

trevista Pré-Mediação, que cumprirá os 
seguintes procedimentos:

I. As partes serão esclarecidas sobre o 
processo da Mediação, seus procedi-
mentos e suas técnicas;

II. As partes deliberarão se adotarão ou 
não a Mediação como método de reso-
lução de sua controvérsia;

III. As partes deverão descrever a contro-
vérsia e expor as suas expectativas;

IV. O Mediador do procedimento poderá ser 
ou não aquele que estiver coordenando os 
trabalhos da entrevista inicial.

Art. 11 – Com ajuda do mediador, as partes 
devem firmar o cronograma dos traba-
lhos, onde ficam estabelecidos:

I. A agenda de trabalho;

II. Os objetivos da Mediação proposta;

III. As normas e procedimentos, ainda que 
sujeitos à redefinição negociada a qual-
quer momento durante o processo, a sa-
ber:

a) extensão do sigilo no que diz respeito à 
instituição, ao mediador, às partes e de-
mais pessoas que venham a participar do 
processo;

b)  estimativa do seu tempo de duração, fre-
quência e duração das reuniões;

c)  normas relativas às reuniões privadas e 
conjuntas;

d) procedimentos relativos aos documentos 
apresentados na Mediação e aos aponta-
mentos produzidos pelo mediador;

IV. os representantes, mediante procuração 
com poderes de decisão expresso, acom-

panharão, se for o caso o agendamento 
das reuniões. Estas ocorrerão na CMA/
CREA-MG ou em outro lugar indicado pe-
las partes;

VI. Juntamente com a solicitação a parte re-
querente apresentará o comprovante de 
pagamento da Taxa  de abertura.

CAPÍTULO IV
ESCOLHA DO MEDIADOR
 Art. 12 A CMA/CREA-MG apresentará aos 

mediados a Lista de Mediadores da Câma-
ra para que escolham o profissional que 
conduzirá o procedimento, no prazo de 5  
(cinco) dias. Caso não haja consenso sobre 
a indicação do mediador que atuará no 
procedimento, as partes serão notificadas 
para que, cada uma, escolha no mínimo 3 
(três) e no máximo 5 (cinco) membros da 
Lista de Mediadores, no prazo de 5 (cinco) 
dias. O nome em comum nas listas será o 
mediador eleito.

Paragrafo único - Caso haja mais de um 
nome convergente entre as listas apre-
sentadas, a diretoria da CMA/CREA-MG 
indicará o mediador que atuará no pro-
cedimento. O(s) mediador(es) eleito(s) 
pelas partes manifestará(ão) sua acei-
tação, por escrito/e-mail  no prazo de 
5 (cinco) dias, e firmará(ão) o Termo de 
Independência relativo à sua atuação.

Art. 13 - Se, no curso da Mediação, sobrevier 
algum impedimento ou impossibilidade 
de participação do mediador, haverá a es-
colha de novo mediador segundo o crité-
rio eleito pelas partes.

Art. 14 – O Mediador único escolhido po-
derá recomendar a co-mediação, sem-
pre que julgar benéfica ao propósito da 
Mediação.

CAPÍTULO V
ATUAÇÃO DO MEDIADOR
Art. 15 – As reuniões de Mediação serão re-

alizadas preferencialmente em conjunto 
com as partes.

Parágrafo  Único: havendo necessidade e 
concordância das partes, o Mediador po-
derá reunir-se separadamente com cada 
uma delas, respeitado o disposto no Có-
digo de Ética dos Mediadores quanto à 
igualdade de oportunidades e quanto ao 
sigilo nessa circunstância.

Art. 16 – O Mediador poderá conduzir os 
procedimentos da maneira que conside-
rar apropriada, levando em conta as cir-
cunstâncias, o estabelecido na negociação 
com as partes e a própria celeridade do 
processo.

Art. 17 – O Mediador cuidará para que haja 
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equilíbrio de participação, poder decisó-
rio, e promoção de um ambiente onde o 
fluxo de informações seja suficiente para 
a avaliação e exercício do poder decisório 
das partes.

Art. 18 – Salvo se as partes dispuserem em 
contrário, ou a lei impedir, o Mediador 
pode:

I. aumentar ou diminuir qualquer prazo;

II. questionar separadamente as partes 
caso julgue necessário para o bom de-
senvolvimento do Processo;

III. solicitar às partes que deixem à sua 
disposição tudo o que precisar para sua 
própria inspeção ou de qualquer peri-
to, bem como a apresentação de docu-
mento ou classe de documentos que se 
encontrem em sua posse, custódia ou 
poder de disposição, desde que entenda 
relevante para sua análise, ou por qual-
quer das partes;

IV. solicitar às partes que procurem toda 
informação técnica e legal necessária 
para a tomada de decisões.

CAPÍTULO VI
IMPEDIMENTOS E SIGILO
Art. 19 – O Mediador fica impedido de atuar 

ou estar diretamente envolvido em proce-
dimentos subsequentes à Mediação, refe-
rente às mesmas partes, tais como na Ar-
bitragem ou no Processo Judicial quando 
a Mediação obtiver êxito ou não, a menos 
que as partes disponham diferentemente.

Art. 20 – As informações da Mediação são 
confidenciais e privilegiadas. O Mediador 
,qualquer das partes, ou outra pessoa que 
atue na Mediação, não poderão revelar a 
terceiros ou serem chamados ou compe-
lidos, inclusive em posterior Arbitragem 
ou Processo Judicial, a revelar fatos, pro-
postas e quaisquer outras informações 
obtidas durante no procedimento de Me-
diação.

Art. 21 – Os documentos apresentados du-
rante a Mediação deverão ser devolvidos 
às partes, após análise. Os demais deverão 
ser destruídos  ou arquivados conforme o 
convencionado entre as partes.

CAPÍTULO VII 
DAS CUSTAS

Art. 22 – Os custos, assim considerados as 
despesas administrativas e os honorários 
do Mediador, serão rateados entre as par-
tes, salvo disposição em contrário. No caso 
da CMA-CREA/MG , estes custos deverão 
seguir as respectivas tabelas apresentada.

Art. 23 – Os honorários do Mediador serão  
acordados previamente e poderão ser es-
tabelecidos por hora trabalhada ou outro 
critério definido com as partes obedecido 
o expresso na tabela da CMA- CREA/MG

Art. 24- A Tabela de honorários dos me-
diadores e demais despesas deverão ser 
informadas na primeira reunião com as 

partes.

Art. 25 – Juntamente com a notificação para 
instituição do procedimento de mediação, 
a parte anexará comprovante de recolhi-
mento da Taxa de Registro.

Art. 26 – Os trabalhos da mediação não se 
iniciarão antes do depósito integral dos 
honorários do mediador.

Art. 27 – Sendo interrompido o processo 
de mediação, a CMA – CREA/MG fará o 
eventual reembolso as partes das quan-
tias antecipadas e referentes às horas que 
excederem as horas mínimas e não traba-
lhadas do(s) mediador(es).

 Art. 28 – Encerrado o procedimento de Me-
diação, a CMA prestará contas às partes 
das quantias pagas, solicitando a comple-
mentação de verbas, se houver, com a de-
volução do saldo eventualmente existen-
te. Sendo interrompido o procedimento de 
mediação, as partes serão reembolsadas 
das quantias antecipadas e referentes às 
horas não trabalhadas do mediador.

CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDADE DO 
MEDIADOR
Art. 29 – O Mediador não poderá ser respon-

sabilizado por qualquer das partes por ato 
ou omissão relacionada com a Mediação 
conduzida de acordo com as normas éti-
cas e regras com as partes acordadas.

Paragrafo Único - No desempenho de 
sua função, o mediador deverá proce-
der com imparcialidade, independência, 
competência, diligência e sigilo.

CAPÍTULO IX
DO ACORDO
Art. 30 Caso a mediação resulte em acordo 

entre as partes, o(s) mediador(es), junta-
mente com estes e seus respectivos ad-
vogados (se for o caso), redigirão o Termo 
de Acordo que será assinado por todos os 
participantes e por duas testemunhas. Sua 
assinatura os vinculará. A CMA- CREA/MG 
ficará com uma via para efeitos de seus 
registros internos.

Art. 31 – Os acordos constituídos na me-
diação podem ser totais ou parciais. Caso 
alguns itens da pauta de mediação não te-
nham logrado acordo, o mediador poderá 
atuar na negociação destinada a auxiliar 
as partes a elegerem outros meios extra-
judiciais ou judiciais para a sua resolução.

Art. 32 – Em consonância com o desejo das 
partes, os acordos obtidos na mediação 
podem ser informais ou constituírem-se 
títulos executivos extrajudiciais incorpo-
rando a assinatura de duas testemunhas, 
preferencialmente os advogados das par-
tes, ou outra(s) por elas indicadas. 

CAPÍTULO X
ENCERRAMENTO

Art. 33 – O Processo de Mediação encerra-se:

I. com a assinatura do termo de acordo 
pelas partes;

II. por uma declaração escrita do Media-
dor, no sentido de que não se justifica 
aplicar mais esforços para buscar a com-
posição amigável;

III. por uma declaração conjunta das 
partes, dirigida ao Mediador com o efei-
to de encerrar a Mediação;

IV. por uma declaração escrita de uma 
parte para a outra, e para o Mediador, 
com o efeito de encerrar a Mediação;

V. o(s) mediador (es), ou qualquer das 
partes,  poderão interromper  a media-
ção a qualquer momento, se considera-
rem que inexistem elementos de inte-
resse pela sua continuidade;

VI – A CMA/CREA-MG, não acompanhará 
o cumprimento do acordo assinado em 
sessão, ficando a cargo das partes;

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34 Se uma controvérsia surgir em razão 

deste contrato ou posteriores adendos, in-
cluindo, sem limitação, o seu descumpri-
mento, término, validade ou invalidade, 
ou qualquer questão relacionada com o 
mesmo, as partes convencionam, desde 
já, que primeiramente irão buscar uma 
solução por meio da Mediação, fundada 
no princípio da boa fé, antes de recorrer 
a outros meios judiciais ou extrajudiciais 
para resolução de controvérsias.

Art. 35 - As informações quanto a Mediação 
são confidenciais e pessoais, constituindo 
segredo profissional. O(s) Mediador(es), 
qualquer das partes, ou outra pessoa que 
atue na mediação, não poderão revelar a 
terceiros ou serem chamados ou compeli-
dos, inclusive em posterior arbitragem ou 
processo judicial, a revelar fatos, propos-
tas e quaisquer outras informações obti-
das durante a mediação.

Art. 36 - Na hipótese da Mediação em que 
for parte a Administração Pública do 
Estado de Minas Gerais, submeter-se-á, 
subsidiariamente, às normas vigentes de 
Mediação.

Art. 37 - A CMA/CREA-MG manterá em seus 
arquivos o inteiro teor dos Autos, pelo pra-
zo de 05 (cinco) anos, após o qual, serão in-
cinerados.

Belo Horizonte, 17 de março de 2016.

Eng.º Civil Clemenceau Chiabi Saliba Júnior

Presidente da Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do CREA-MG
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REGULAMENTO DE CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

A Câmara de Mediação e Arbitragem do 
Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais, neste regulamen-
to representada pela sigla CMA/CREA-MG, 
aplicará as seguintes regras nos procedi-
mentos de conciliação de conflitos:

PREÂMBULO
1. Somente serão aceitas solicitações que 

envolvam, direta ou indiretamente, áre-
as tecnológicas abrangidas pelo Sistema 
Confea / CREA-MG.

1.1 Em casos de dúvidas caberá à CMA/CRE-
A-MG a definição.

2. Qualquer pessoa capaz, física ou jurídica, 
poderá requerer a conciliação para solu-
ção de conflitos afeitos à matéria elencada 
no item 1, junto à CMA/CREA-MG. Prefe-
rencialmente uma das partes, Requerente 
ou Requerida, deverá ser registrados jun-
to ao Crea-Minas.

2.1 As partes, preferencialmente, deverão 
estar assistidas por advogado. Estando 
acompanhadas por procurador, este de-
verá apresentar procuração e documento 
que comprove habilitação profissional.

2.2 As partes poderão ser assistidas por ou-
tra pessoa de sua confiança com apresen-
tação do instrumento de procuração, des-
de que haja mútuo consentimento entre 
as partes e anuência do Conciliador.

3. A CMA/CREA-MG e seus representantes 
agirão com total imparcialidade em todos 
os procedimentos.

4. O procedimento de conciliação é facul-
tativo e pressupõe e exige o interesse de 
ambas as partes na composição amigável 
das suas controvérsias e na construção do 
acordo.

4.1 A CMA/CREA-MG não exercerá, nem per-
mitirá, nenhuma forma de coerção sobre 
qualquer das partes.

5. A CMA/CREA-MG ou o conciliador não 
emitirão laudo técnico sobre eventuais 
alegações de irregularidades técnicas.

5.1 A CMA/CREA-MG e o conciliador se res-
guardam no direito de não se manifesta-
rem tecnicamente sobre os fatos do pro-
cedimento.

PROCEDIMENTOS 
INICIAIS
6. O requerente deverá protocolizar ofício 

expondo seu pleito, devidamente assina-
do pelo próprio ou por seu procurador, 
em qualquer uma das representações do 
Crea-Minas (Sede, Regional, Inspetoria, 
Escritório de Representação e Posto de 
Atendimento) ou por meio eletrônico no 
endereço: concilia.cma@crea-mg.org.br, 

 indicando o nome, endereço completo, 
telefone, e-mail e a qualificação completa 
da(s) parte(s) requerida(s), anexando có-
pia do contrato (se houver), fotos ou qual-
quer outro meio de comprovação das ale-
gações mencionadas. Além disso, deverá 
fornecer cópia dos documentos pessoais 
ou atos constitutivos da empresa, se pes-
soa jurídica e comprovante de endereço.

6.1 Todos os documentos mencionados no 
caput deverão ser entregues em duas vias 
ou quantas necessárias a depender da 
quantidade de partes contrárias apresen-
tadas pelo Requerente.

6.2 Havendo necessidade de produção de 
cópias de documentos, a CMA/CREA-MG 
providenciará a produção destas cópias, 
cobrando da parte que não as entregou 
o valor referente a reprodução do docu-
mento, conforme portaria vigente. As par-
tes deverão estar cientes e em concordân-
cia com esta cobrança que será efetuada 
no final do procedimento.

6.3 A responsabilidade de apresentação dos 
dados da parte requerida é exclusivamen-
te da parte requerente.

7. Será cobrada uma Taxa de Abertura e 
Administração do Procedimento de Con-
ciliação conforme portaria específica da 
CMA-CREA-MG.

7.1 O procedimento somente será aberto 
após a apresentação do comprovante de 
recolhimento da referida taxa. 

7.2 Poderá haver liberação do pagamento 
deste valor segundo deliberação específi-
ca da CMA/CREA-MG.

8. A CMA/CREA-MG analisará a documen-
tação recebida em até 02 (dois) dias veri-
ficando a pertinência da demanda com 
relação à matéria e à possibilidade de 
conciliação.

8.1 Caso seja verificado não ser uma deman-
da de conciliação, não será dado curso ao 
procedimento, sendo devolvido o valor da 
taxa através de depósito em conta corren-
te a ser indicada pelo requerente no mo-
mento da apresentação do requerimento.

8.2 Na hipótese de faltar algum documento 
e o Requerente já ter efetuado o pagamen-
to da taxa, o procedimento será aberto e 
será dado um prazo de 24 horas para sua 
regularização.

Parágrafo  Único – Caso não sejam en-
tregues os documentos no prazo acima 
mencionado, o procedimento será en-
cerrado sem a devolução da taxa.

DO PROCEDIMENTO 
CONCILIATÓRIO
9. Sendo a demanda afeita à conciliação, a 

CMA/CREA-MG enviará cópia do requeri-

mento à parte requerida, para que possa 
apresentar a manifestação no prazo de 05 
(cinco) dias úteis.

10. Após o recebimento da manifestação da 
parte Requerida, a CMA/CREA-MG enviará 
cópia da respectiva manifestação à parte 
requerente para manifestação no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis ou irá designar 
hora e data para sessão de conciliação, à 
critério da CMA/CREA-MG .

10.1 No caso das partes não se manifesta-
rem neste prazo, será tentado contato por 
telefone solicitando a manifestação no 
prazo de 02 (dois) dias, juntando Nota de 
Processo.

10.2 A não observação do prazo acima men-
cionado acarretará o encerramento do 
procedimento.

11. As tramitações da CMA/CREA-MG com as 
partes ocorrerão, preferencialmente, por 
meio eletrônico.

11.1 Em se tratando de comunicação envia-
da pela CMA/CREA-MG por meio eletrôni-
co, as partes ficam obrigadas a confirma-
rem o respectivo recebimento.

11.2 Se não houver confirmação do recebi-
mento da manifestação no prazo de 24 ho-
ras, a CMA/CREA-MG comunicará a parte 
ou procurador por telefone e juntará  Nota 
de Processo.

12. Havendo composição de acordo ami-
gável  na troca de manifestação entre as 
partes, deverá ser comunicado à CMA/
CREA-MG que encerrará e arquivará o 
procedimento.

13. Poderão as partes, em caso de força 
maior, solicitar a suspensão do procedi-
mento por 20 (vinte) dias, prorrogáveis 
por até mais 20 (vinte) dias.

Parágrafo  Único - Suspensão acima do 
prazo do caput ensejará o encerramento 
do procedimento.

DO CONCILIADOR
14. A CMA/CREA-MG designará um terceiro, 

imparcial, que atuará como conciliador, 
com qualificação técnica para conduzir o 
procedimento.

Parágrafo  Único - Poderá ser indicado 
mais de um conciliador para acompa-
nhar o procedimento.

14.4 Ao iniciar a sessão, o conciliador deverá 
apresentar-se e solicitar a apresentação 
das partes, bem como explicar como será 
realizado o procedimento.

15. O Conciliador conduzirá livremente a 
tentativa de acordo, que se dará em ses-
são própria, respeitando os princípios de 
imparcialidade e contraditório.

15.1 As partes deverão comparecer à CMA/
CREA-MG no dia e hora marcados, muni-
dos de toda documentação necessária.
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15.2 Caso não esteja presente uma das par-
tes, poderá ser agendada uma nova con-
ciliação, a critério do conciliador e com 
anuência da parte presente.

16. O Conciliador deverá explicar às partes 
que ele não tem poder de decisão, não é 
um juiz, mas sim um facilitador que aju-
dará os participantes a construir uma so-
lução que seja satisfatória para ambas as 
partes.

DA SESSÃO
17.  A CMA/CREA-MG determinara o local de 

realização da sessão, comunicando pre-
viamente as partes.

§1º As partes podem requerer, a sessão 
de conciliação in loco.

§2º- A sessão  de conciliação in loco, so-
mente ocorrerá se for considerada perti-
nente pela CMA/CREA-MG, que se mani-
festará quanto a pertinência do pedido.

§3º-  Será cobrada uma taxa relativa ao 
deslocamento, de acordo com portaria 
específica, a ser paga, previamente, pela 
parte solicitante da alteração de local.

18. Os termos da sessão serão lavrados em 
ata, de forma expressa, que será assinado 
pelo conciliador, pelas partes, represen-
tantes e duas testemunhas.

19. O caráter sigiloso da conciliação deve ser 
respeitado por todos os que nela partici-
pem. A confidencialidade também se es-
tende aos termos acordo.

Paragrafo Único – O Conciliador poderá, 
a seu critério, realizar entrevistas isola-
das com as partes, para melhor desen-
volvimento do procedimento. 

20 Caso a CMA/CREA-MG se depare com  
questões que apresentem risco à vida, na 
área de engenharia, poderá encaminhar 
aos órgãos ou demais departamentos 
competentes respectiva denúncia.

21. As partes se comprometem a não indicar 
os conciliadores ou nenhum outro funcio-
nário da CMA/CREA-MG como testemu-
nha, na hipótese da solução da controvér-
sia vir a ser levada ao Poder Judiciário.

TÉRMINO DO 
PROCEDIMENTO
22. O procedimento será extinto quando:

I- Faltar documentos elencados nos 
itens 6, 7 e 8.

II- Faltar manifestação conforme item 
10.

III- Houver acordo firmado entre as par-
tes, conforme item 12 ou em sessão.

IV- Houver ausência de ambas as partes 
na primeira sessão de conciliação, sem 
justificativa à CMA/CREA-MG em até 48 

horas.

V- Houver ausência de possibilidade de 
composição entre as partes, por mani-
festação destas, constatação do concilia-
dor ou da CMA/CREA-MG.

VI- Houver anúncio de desinteresse no 
procedimento de conciliação por qual-
quer uma das partes, a qualquer tempo.

Parágrafo  Único - A responsabilidade 
pelo bom andamento do procedimento 
é da CMA/CREA-MG  que irá zelar pelo 
mesmo do início ao término tomando 
todas as medidas que julgar necessário.

DISPOSIÇÕES FINAIS

23.  As partes, poderão solicitar Certidão de 
Inteiro Teor.

§1º Após a solicitação da Certidão de In-
teiro Teor, a secretária da CMA/CREA-MG 
terá 2 (dois) dias úteis para providenciar 
a certidão e deixá-la disponível para re-
tirada.

§2º A certidão apresentará o teor do pro-
cesso no momento da solicitação.

23.1 A emissão de certidões pela CMA/CREA-
-MG terá custo e procedimentos próprios.

23.2  Caso existam documentos originais 
no processo, sua retirada poderá ocorrer 
passados 15 (quinze) dias do término do 
procedimento de conciliação.

24. A guarda dos documentos do processo 
é de 05 (cinco) anos, contados da data de 
finalização, Após esse prazo o processo é 
descartado.

25. O procedimento se encerrará na CMA/
CREA-MG  com o acordo formalizado en-
tre as partes.

Parágrafo  Único - A CMA/CREA-MG não 
acompanhará o cumprimento do acordo

26. Os prazos deste regulamento serão con-
tados em dias úteis.

27. Os prazos iniciarão sua contagem ex-
cluindo o dia do começo e incluindo o dia 
do vencimento. 

28.  A CMA/CREA-MG  registrará em Nota 
de Processo os eventuais contatos telefô-
nicos, e outros, com as partes, informando 
data e hora, que se incorporarão ao pro-
cesso, considerando cientificada a parte 
neste ato.

29. Os casos omissos serão deliberados pela 
Diretoria da CMA/CREA-MG.

30. O presente Regulamento entra em vigor 
na data da sua assinatura.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2017.

Eng.º Civil Clemenceau Chiabi Saliba Júnior

Presidente da Câmara de Mediação e Arbi-
tragem do CREA-MG
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