C6mara de Conciliagao, Mediagao
e Arbitragem CIESP/FIESP

RESOLU(I.AO NQ 4/2018
PROCEDIMENTO DE ARBITRO PROVIS6RIO

O Presidenteda Cgmara de Conciliagao,Mediag5oe Arbitragem Ciesp/FiespI''Camera"l, no uso das suds

atribuig6es e dos poderes conferidos nos termos do item 4jfl do Regimento Interno da
C5mara Ciesp/Fiesp

Considerandoo teor dos artigos 22-A e 22-B2da Leia.307 de 1996 j"Lei de Arbitragem"l inclufdospda
Lei13.129 de 20].5, e o item 133do Regulamento de Arbitragem da C5mara Ciesp/Fiesp j"Regulamento"j;

Considerandoque, na reuni5o de 3.12.2018do ConselhoSuperiorda Camara,os Conselheirospresented
deliberaram que o item 13 do Regulamento merece complementagao a fim de permitir a instituig3o de
tribunals arbitrais provis6rios, compostospor 6rbitro dnico, com a missio de determinar medidas de
urg6nciacablveisantes da instituig3o do TribunaIArbitral
Considerando os entendimentos mantidos na reuni3o do Conselho Superior da C5mara e as sugest6es
apresentadas;
Resolve expedir este resolug3o que regulamentao procedimento de 6rbitro provis6rio, nos seguintes
termos
ARTIGO I

REQUERIMENTO DE ARBITRO PROVIS6RIO

1.1. Antes de institufda a arbitragem nos termos do item 2.4 do Regulamento,a parte que pretenda
medidas cautelares ou de urg6ncia poder6 requerer ao Presidente da Camara, por meir de Requerimento

de Arbitro Provis6rioj"Requerimento"lque nomeie uma 5rbitra ou um 5rbitro provis6rioj"Arbitro
Provis6rio"),cuja missio seri deliberar sobre a medida de urg6ncia,a qual viger6 at6 que o Tribunal
Arbitral decide sobre a materia

' Regiments Interno da Cimara Ciesp/Fiesp, art. 49: "4. Compete ao Presidente da C6mara: ]...] f) expedir

normas complementares e de procedimento, visando dirimir dOvldas sobre aplicag5o dente Regimento e
Regulamentosreferentes aos castesomissos
' Leia.307 de 1996: "Art. 22-A. Antes de instituida a arbitragem, as panes poder5o recorrer ao Poder Judici6rio
para a concess5o de medida cautelar ou de urg6ncia. Par6grafo Onico.Cessa a eflc6cia da medida cautelar ou de
urg6ncia se a parte interessada nio requerer a instituigao da arbitragem no puzo de 30 jtrinta) dias, contado da

data de efetivag3oda respective decis3o.Art. 22-B. Instituida a arbitragem, caber6 aos Arbitron manter,
modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgencia concedida peso Poder Judici6rio. Par6grafo tlnico
Estandoji instituida a arbitragem, a medida cautelar ou de urg6ncia seri requerida diretamente aos Arbitros

' Regulamentode Arbitragemda C8maraCiesp/fiesp:"13. MEDIDASDEURGfNCIA.13.1.OTribunaIArbitraltem
competencia para determinar as medidas cautelares, coercitivas e antecipat6rias necess6riaspara o correto

desenvolvimento
do procedimentoarbitral"
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1.1.1. 0 Requerimento dever6 confer
a

Name, qualificag3o e enderego e, se conhecidos,os enderegosde correio eletr6nico ou qualquer
outro dado para contato das panes e de seus patronos;

b

c.

d

Descrigaodas circunst6nciasque ensejaramo Requerimentoe descrig3oda materia objeto da
arbitragem relative ao litfgio principal;
Descrig3oda tutela de urg6ncia requerida;

As raz6espdas quais o requerente entende que nio pode esperar pda constituig3o do Tribunal
Arbitrala fim de obter medidas cautelares ou de urgencia;

e.
f.

As raz6es quejustificam a concess3o da medida cautelar ou de urg6ncia;
Os documentos relevantes e, em especial, as conveng6es de arbitragem;

g.

Coment6rios sabre o idioma, o lugar onde a ordem do Arbitro Provis6rio dever6 ser proferida
jlocalda Arbitragem Provis(5riajesobre o direito aplicavel;

h

Comprovag3o do pagamento totaldas custas e honor6rios do Arbitro Provis6rio

i.

Requerimento de instauragaodo procedimento arbitralrelacionado com a medida cautelar ou de
urgancia requerida e os documentos anexos, se houver;

j.

Qualquer informag3o ou documento que o requerente entenda lltil para a an61isedo
Requerimento

1.1.2.O nOmero de c6pias do Requerimento e a forma de envio obedecer6 ao disposto no Regulamento
1.2. Nio havendo previs3o contr5ria na conveng3o de arbitragem, poder6 ser acionado o Arbitro Provis6rio
havendo interesse de qualquer uma das panes

1.3.Caber6a C8mara examinar, em julzo preliminar, o cabimento do Requerimento.Com base nas
informag6escontidas no Requerimento, a C8marapoder6 dar seguimento ao procedimento ou extingui-lo,
notificandoaspanes dessadecisgo
ARTIG0 2 - NOMEAQAO DO ARBITRO PROVIS6RIO

2.1.0

Presidente

da C6mara

dever6

nomear

um /irbitro

Provis6rio

o mats brevemente

possrvel,

normalmente em 2 Idoisl dias contados da recepg5o do Requerimento,devendo escolher
preferencialmente um membro do Quadro de Arbitros
2.2. O Arbitro Provis6rio receber6 c6pia dos autos e dever6 responder ao Question6rio para Verificagio de

Conflitos de Interesse e Disponibilidade l"Question5rio") e assinaro Termo de Independ6ncia,amboy no
puzo de 2 Idoisl dias contados do recebimento de sua indicag3o, cujas c6pias servo enviadas is panes
pda C6mara

2.3.A parte interessadaem arguir a recusado Arbitro Provis6rioapresentar6a respectivaexcegaoa
Cimara dentro de 2(doisjdias contados do recebimento na notificag3o de nomeagio ou da data em que
tomou lou que devia ter tomadol conhecimento das circunstincias que fundamentam a exceg3o. A
oposigao de exceQ3ode recuse suspende o procedimento do Arbitro Provis6rio e a materia seri decidida

beloPresidenteda C6mara
2.4. O Arbitro Provis6rio dever6 manter-se imparcial e independente das panes envolvidas no litigio e n3o
poder6 atuar como 5rbitro em nenhuma arbitragem relacionada ao Requerimento.
t.
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2.5. Competir5 ao Presidente da C6mara,a pedido de qualquer das panes, decidir sobre a remogao do

Arbitro Provis6rio em cano de n3o cumprimento tempestivo de subs atribuig6es ou quando n3o
desempenhar suas fung6es de acordo com o Regulamento
ARTIG0 3 - PROCEDIMENTO

3.1.0 Arbitro Provis6rio dever6 decidir sabre a medida cautelar ou de urg6ncia apes ouvir a parte
contr6ria. A medida de urg6ncia poder5 ser determinada sem a oitiva da parte contr6ria, quando for
indlspens6velpara a sua efic5cia, devendo o 6rbitro ordenar sua notificag5o imediata acerca do conteOdo
da decis3o

3.2. A decisio do Arbitro Provis6rio dever6 ter a forma de uma ordem processuale dever6 ser proferida em

at6 10 (dezl dias corridos a contar do recebimentopele Arbitro Provis6rio da manifestagaodas panes
sobre o Question6rio e sobre o Terms de Independ6ncia,ou do transcurso in a/a/s do puzo do artigo 2.3
desta Resolugao.O puzo para proferir a ordem poder6 ser prorrogado peso Presidenteda C6mara
mediante solicitag3o justificada do Arbitro Provis6rio, ou com a concord6ncia das panes

3.3. As ordens proferidas pelo Arbitro Provis6rio deverio ser fundamentadas por escrito e observar os
requisites do item 15.4 do Regulamento. O Arbitro Provis6rio poder5 estabelecer condig6es que entenda
necessdriaspara assegurar o cumprimento de suas decis6es, incluindo multas cominat6rias e prestagao de
garantias

3.4. Encerrada ajurisdigao do Arbitro Provis6rio, o TribunaIArbitral decidir6 qualquer pedido das panes

relativo ao procedimento de Arbitro Provis6rio, inclusive qualquer demanda relative ao cumprlmento da
decis3o proferida pelo Arbitro Provis6rio e a alocagao dos custos do procedimento de Arbitro Provis6rio

3.5.A ordem processualdo Arbitro Provis6rioseri vinculante entre as panes e dever6 ser cumprida
imediatamente
3.5.1. Institufda a arbitragem na forma do Regulamento, caber6 ao TribunaIArbitralmanter.
revogar a medida cautelar ou de urg6ncia concedida pele Arbitro Provis6rio.

modificar ou

ARTIG04-CUSTAS

4.1. As custas do procedimento de Arbitro Provis6rio incluem
a.

Taxa de administraQao da C5mara novalorde

R$ 15.000,00 jquinze mil reaisj;

b. Honor6rios do Arbitro Provis6rio no valor de R$ 60.000,00 jsessenta mil reaisj; e
c. Fundo de despesas no valor de R$5.000,00 jclnco mil reaisj;

4.2.0 Requerente dever6 adiantar as custas do procedimento de Arbitro Provis6rio ao apresentar o
Requerimento.

4.2.1.ACimara poder5solicitar ao Requerentea complementagiodo fundo de despesasa qualquer
memento
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4.3. Os customassociados ao procedimento de Arbitro Provis6rio deverio ser adiantados pelo Requerente

Ao proferir a ordem, o Arbitro Provis6rio poder5 alocar os custos entre as panes, incluindo os previstosno
artigo 4.1 desta Resolug5o,bem como outras despesasincorridas pdas panes no curse do procedimento
de Arbitro Provis6rio, sem prejulzo dos poderes do TribunaIArbitralpara determinar de maneira finalsobre
a alocag3o dos referidos custos

4.4. Mediante pedido fundamentado do Arbitro Provis6rio, ou casa entenda apropriado, o Presidenteda
C5mara poder6 aumentar ou reduzir as custas do procedimento de Arbitro Provis6rio, tendo em vista a
natureza e a complexidade do caso e o trabalho realizado.

4.4.1. Nos casosem que for aceita a excegio de recuse ou em que o Arbitro Provis6riofor removido nos
termos do artigo 2.5 desta Resolugao,os Honor6rios do Arbitro Provis6rio servo fixados pelo Presidente da
L.ama ra.

ARTiG0 5 - DESPOSiG6ES GERAIS

5.1. Aplicar-se-io os dispositivos do Regulamentoque n3o conflitarem com esta Resolugao,considerando
sempre o car6ter expedito e emergencialdeste procedimento

Esta Resolugio passa a vigora#l a parter de 7 de janeiro

Presidente da Cimara Ciesp/Fiesp

de 2019, ressalvadas as peculiaridades

