REGIM
MENTO INTERN
NO DA

2ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E A RBITRAGEM DE
D GOIÂNIA, ESTADO DE G OIÁS
((2ª CCA-GO
O)

A 2ª
2 Corte de
e Conciliação e Arbitrag
gem de Goi ânia, Estado
o de Goiás, doravante denominad
da 2ª CCA-G
GO,
usando das prerrogativas previstas no art. 21 d
da Lei n.º 9.307 de 23 de setemb
bro de 1996 (alterada pela
p

Leei n. 13.1299 de 26 de maio de 2015)
2
, de a
acordo com
m o seu Esttatuto, reso
olve adotarr as seguintes
mu
udanças em
m seu Regim
mento Intern
no:
ÃO I – DO OBJETO
SEÇÃ
Art. 1º - O presente Regimento
R
Interno esttabelece a composiçã
ão administtrativa da 2ª CCA-GO
O e
dis
sciplina o procedimentto dos litígio
os que lhe fforem subm
metidos.

SEÇÃ
ÃO II - DA C OMPOSIÇÃO
O DA 2ª CCA-GO
e organizarrá para gesttão de suas funções pe
ela Presidên
ncia, Conselho consultivo,
Art. 2º – A 2ª CCA-GO se
Superintendên
ncia e Gerência Administrativa.

Art. 3º - A Presidência
a da 2ª CC
CA-GO será
á exercida pelo presid
dente do SSECOVI-GO.. Compete ao
Pre
esidente:

I – representa
ar ativa e pa
assivamente
e a 2ª CCA-GO, pratica
ando em juízo ou foraa dele os ato
os necessárrios
à defesa
d
dos interesses deste
d
órgão
o;

II – deliberar a
acerca da re
eceita e da despesa da
a 2ª CCA-GO
O relativa a cada ano;
III – convocar o Conselho
o consultivo
o e dirigir oss seus traba
alhos;

IV – cumprir e fazer cumprir o presente reg imento inte
erno, bem como as d eliberações
s do Conselho
consultivo;

V – contratar os funcioná
ários necess
sários ao bo
om funciona
amento da 2ª CCA-GO
O;

VI – receber e deliberar as questõ
ões referen
ntes à cond
duta de qu
ualquer doss membros do Conselho
consultivo, no
o desempen
nho de suas
s funções.
VIII – Alterar o presente regimento in
nterno.

VIIII – Fixar, attravés de po
ortaria, custtas, emolum
mentos, hon
norários arb
bitrais e de ccurador da 2ª CCA-GO
O.

Parágrafo único. Na au
usência pro
ovisória do presidente
e da 2ª CCA-GO, asssumirá a sua função
o o
superintenden
nte.

Art. 4º - O Co
onselho con
nsultivo será
á formado p
pelos seguin
ntes membros:
I – Presidente da 2ª CCA-GO, na sua
a ausência, pelo superintendente;
II – Superinten
ndente da 2ª
2 CCA-GO

III – Gerente a
administrativo da 2ª CC
CA-GO
IV – Árbitros d
da 2ª CCA-GO

V – Assessor jjurídico da 2ª CCA-GO
O

VI – Advogado
o(s) devidam
mente habilitado(s) e u
usuários da 2ª CCA-GO
O

§ 1º Os mem
mbros do Co
onselho con
nsultivo serrão nomead
dos pelo presidente daa 2ª CCA-G
GO, através de
po
ortaria, para
a mandato de
d 02 (dois) anos, perm
mitida a sua
a recondução.
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§ 2º
2 O Conselho consultivo elegerá seu Preside
ente.
Art. 5º. Exting
gue-se o mandato do conselheiro
c
o, antes de seu
s término
o, se o mem
mbro:

a) faltar, sem motivo justtificado, a três sessõess ordinárias consecutiv
vas do Consselho;
b) renunciar a
ao mandato
o.
Art. 6º - Com
mpete ao Conselho cons
sultivo:

I – emitir pa
arecer acerc
ca dos processos éticco-disciplinares formu
ulados em face dos árbitros
á
ou de
qu
ualquer funcionário da
a 2ª CCA-G
GO, o qual deverá serr encaminhado ao Preesidente da
a 2ª CCA para
decisão;

II – analisar oss requerime
entos de rec
cusa, suspe
eição e impe
edimento do
o(s) árbitro((s);
III – responder às consulttas dirigidas à 2ª CCA-GO;

V – determin
e desenvolvimento de cursos, palestras, seminários
nar a orga
anização, promoção
p
s e
dis
scussões a respeito da
a arbitragem
m, visando a divulgação
o da 2ª CCA
A-GO, bem como o aperfeiçoamento
do
os árbitros;

VI - Sugerir ao Presidente da 2ª CCA
A-GO acercca dos casos
s omissos do
d presente regimento interno.
Parágrafo Úniico – Nos processos
p
ético-discipllinares form
mulados em
m face dos áárbitros ou de quaisquer

fun
ncionários da 2a CCA
A-GO será respeitado o princípio
o da ampla
a defesa, caabendo ao Conselho dar
d
op
portunidade ao árbitro
o e/ou funcionário d
de se defen
nder e, som
mente apóss a apresen
ntação de sua
s
defesa, eman
nar o parec
cer a ser encaminhado
o ao Presid
dente da 2ª CCA paraa decisão, quando serão

ap
plicadas as sanções tid
das por opo
ortunas, ob servando-s
se a seguintte ordem: aadvertência
a, suspensão
o e
exclusão.

Art. 7º - O Co
onselho Consultivo som
mente pode
erá funciona
ar com a prresença da maioria abs
soluta de se
eus
me
embros.

Art. 8º - O Presidente da 2ª CCA
A-GO poderrá, a qualq
quer tempo e sem neecessidade de apresen
ntar

exonerar qualquer
jus
stificativa, e
q
do
os membro s do Conselho consultivo, que praticarem qualquer ato
contrario e/ou
u lesivo ao interesse da entidade e seus obje
etivos.

Art. 9º - As re
euniões do Conselho consultivo
c
sserão semprre secretas e nelas som
mente serão
o admitidos os
me
embros do Conselho e terceiro(s) escolhido(ss) pelo Presidente para secretariarr os trabalho
os.

Art. 10 - O
Os membros do Conselho con
nsultivo re
eceberão gratificação por reuniião realiza
ada,
corresponden
nte ao valor de uma pro
otocolização
o para não associados.
Art. 11 - Com
mpete ao Ge
erente Admiinistrativo:

I – Coorden
nar os trab
balhos da Secretaria da 2ª CCA-GO, primando p
pela boa organização
o
o e
fun
ncionamentto de sua es
strutura;

II - Mandar ex
xpedir certidões relativ
vas às arbitrragens e/ou
u reclamaçõ
ões;
III – Promoverr os atos necessários ao andamen to das arbittragens;
IV – Cumprir ttodas as atrribuições qu
ue lhe forem
m delegadas;

V – Representtar de ofício
o os advoga
ados que inffringirem o Estatuto da
a Advocaciaa.
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Art. 12 - Com
mpete ao Superintenden
nte:

I – Auxiliar o Presidente e o Gerente
e administra
ativo no cum
mprimento de suas atriibuições;
II - Redigir ass comunicaç
ções e corre
espondência
as da 2ª CC
CA-GO;
III - Apresenta
ar estatístic
ca mensal dos dados d a 2ª CCA-G
GO.
Art. 13 – Com
mpete aos Conciliadores:

I – Homologarr os acordos que lhe fo
orem subme
etidos;

II - Agir, no desempenh
ho de sua função,
f
com
m imparcialidade, independência, competênc
cia, diligênc
cia,
dis
scrição e au
utonomia.

SEÇÃO III

DISPOSIÇ
ÇÕES PRELIMINARES
Art. 14 - Tod
da pessoa ca
apaz, física
a ou jurídica
a, poderá co
onvencionar o uso da arbitragem pela 2ª CC
CAGO
O, para a so
olução de co
onflitos de interesses r elativos a quaisquer
q
direitos patriimoniais dis
sponíveis.
Parágrafo único - A arbittragem poderá ser sub
bmetida à 2ªª CCA-GO:

a) por qualqu
uer das parrtes interess
sadas, have
endo cláusu
ula compromissória, ccaso em que a(s) outra
a(s)
pa
arte(s) será((ão) notifica
ada(s), atra
avés de Me nsageiro Arbitral da CENTRAL
C
D
DE NOTIFICA
AÇÕES

da 2ª

CC
CA-GO, porr via postal ou por outtro meio qu
ualquer de comunicaçã
ão, median te aviso de
e recebimen
nto,

pa
ara compare
ecer na sed
de da 2ª CC
CA-GO, em
m data e ho
orários prev
viamente deesignados, objetivando
o a
ten
ntativa de c
conciliação ou,
o caso ine
exitosa, parra dar início
o à arbitrage
em; ou

b) por qualqu
uer das parttes do litígio
o, mesmo n
na ausência
a de cláusula comprom
missória, cas
so em que a(s)
a
ou
utra(s) parte
e(s) será(ão
o) cientificad
da(s), atravvés de Mensageiro da CENTRAL DE NOTIFIC
CAÇÕES da 2ª
CC
CA-GO, porr via postal ou por outtro meio qu
ualquer de comunicaçã
ão, median te aviso de
e recebimen
nto,

pa
ara compare
ecer na sed
de da 2ª CC
CA-GO, em
m data e ho
orários prev
viamente deesignados, objetivando
o a
ten
ntativa de cconciliação ou, caso ine
exitosa, em
m comum ac
cordo, firma
ar o compro
omisso arbiitral, sob pe
ena
de arquivame
ento.

Art. 15 – O prrocedimento
o das arbitrragens subm
metidas à 2ª CCA-GO realizar-se-á em confo
ormidade com
estte regimentto, se respe
eitando a orrdem públicca e os bons costumes
s, bem com o as norma
as previstas na
Lei nº 9.307/9
96 (alterada
a pela Lei n.
n 13.129/155).
Art. 16 - Ass arbitragen
ns submetidas à 2ª C
CCA-GO se
erão conduz
zidas e deccididas pelo(s) árbitro
o(s)

designado(s) para cada caso,
c
em co
onformidad e com as disposições contidas neesse Regimento, caben
ndo
à 2ª
2 CCA-GO assegurar a aplicação do presentte regimento
o e secretarriar os árbittros.

Art. 17 - O árbitro é auttônomo e soberano no
os termos do
d art. 18 da Lei nº 9.3
307/96 (alterada pela Lei
L

n. 13.129/15), não poden
ndo a 2ª CC
CA-GO interrferir nas su
uas decisões
s.
Art. 18 – Os pedidos de instituiçã
ão das arbittragens rec
cebidos pela 2ª CCA-G
GO serão registrados
r
no
pro
otocolo e se
erão autuad
das com numeração prrópria.
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SEÇÃO IV

NÇÃO DE ARBITRAGEM
DA CONVEN
A
M
Art. 19 - A 2ª CCA-GO sugere
s
às partes
p
que d
desejarem convencion
c
ar a arbitraagem de aco
ordo com este
e
Regimento qu
ue adotem o seguinte modelo
m
de ccláusula com
mpromissória:

“To
Todo litígio ou controvvérsia origin
nário ou dec
ecorrente de
este instrum
mento seráá definitivam
mente decid
dido
po
or arbitrage
em. A arbitrragem será
á realizada n
na SEGUND
DA CORTE DE
D CONCILIA
IAÇÃO E AR
RBITRAGEM DE
GO
OIÂNIA-GO (2ª CCA-G
GO), cujo Es
statuto e Reegimento In
nterno as partes
p
adotaam e declar
aram conheccer,
co
oncordar e integrar esste instrum
mento. Qual
alquer das partes
p
que
e desejar in
nstaurar o procedime
ento
arb
bitral maniffestará sua
a intenção à 2ª CCA-G
GO, indicand
do a matériia que seráá objeto da arbitragem
m, o
nome e qu
se
eu valor, o n
ualificação completa
c
daa parte con
ntrária e an
nexando a d
documentaç
ção tida co
omo
ne
ecessária. A controvérssia será diriimida por áárbitro(s) inttegrante(s) do Corpo A
Arbitral da 2ª CCA-GO
O. A
arb
bitragem p
processar-se
e-á na sed
de da 2a CC
CCA-GO e será
s
decidid
da com bas
ase nas reg
gras de dire
eito
po
ositivo. O Te
ermo de Co
ompromisso
o Arbitral co
onterá o(s) árbitro(s)
á
qu
ue julgará(aao) a contro
ovérsia, o va
alor
e a data do p
pagamento dos
d honorá
ários arbitraais e a data da publicaç
ção da sente
tença arbitra
al, nos mold
ldes
pre
reconizadoss na Lei n.º 9.307,
9
de 23
2 de setem
mbro de 199
96 (alterada pela Lei n.. 13.129 de 26 de maio
o de
20
015). O não
ão compare
ecimento de
e uma dass partes, desde
d
que regularmen
nte notifica
ada, ou a sua
s
disscordância em firmar o comprom
misso arbitra
ral, não obsstará a instiituição do jjuízo arbitra
al, nos term
mos
do
os arts. 5º e 6° da Lei de
d Arbitrage
em. O idiom
ma oficial da
a arbitragem
m será o porrtuguês”.
(As
Assinatura da
das partes)

§1º A cláusu
ula apontada no cap
put do pre sente artig
go é apena
as uma su
ugestão. Qu
ualquer ou
utro
compromisso
o será válid
do desde que demonsstre a inten
nção inequíívoca das p
partes de submeterem
s
m o
litíígio à arbitrragem, nos termos da Lei nº 9.307
7/96 (altera
ada pela Leii n. 13.129//15).

§2
2º A cláusula comprom
missória será
á tratada in
ndependente
emente dos
s demais te rmos do instrumento, de
mo
odo que eve
entuais nuliidades contidas neste n
não a alcançarão aquela.

Art. 20 – Have
endo ou nã
ão cláusula compromis
c
sejando as partes,
p
de ccomum acordo, subme
eter
sória, e des
o conflito
c
à 2ªª CCA-GO, será lavrado ATA e TE RMO DE CO
OMPROMISSO
O ARBITRALL, o qual conterá:
I - o nome, profissão, es
stado civil e domicílio d
das partes;

II - o nome, p
profissão e domicílio
d
do
o(s) árbitro((s) eleito(s) e seu(s) substituto(s);
III - a matéria
a que será objeto
o
da arbitragem;

IV - a data e o local onde
e se desenv
volverá a au diência de instrução arbitral;
V - o lugar em
m que será proferida a sentença a
arbitral;

VI - o prazo e
em que a se
entença arbitral será prroferida;

VIII - a indica
ação da leii nacional ou das reg
gras corporrativas aplic
cáveis à arrbitragem, quando
q
ass
sim
convencionare
em as parte
es ou a auttorização d as partes para que o árbitro julgu
ue por equid
dade;
VIIII – o valor d
dos honorários do(s) árbitro(s);

IX - a declaração da resp
ponsabilidad
de pelo pag
gamento dos honorário
os arbitrais.

SEÇÃO V

DA INSTIT
TUIÇÃO E P ROCEDIMEN
NTO DA ARB
BITRAGEM
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Art. 21 - A p
parte que desejar
d
insttituir a arbi tragem dev
verá protocolar na seccretaria da 2ª CCA-GO
O a
petição iniciall, de forma simples e em
e linguage
em acessíve
el, contendo
o:
I - o nome, a qualificação e o enderreço das parrtes;
II - os fatos e os fundam
mentos;

III - o objeto d
da arbitrage
em e o seu valor.
§ 1º Uma ou mais cópia((s) da petição inicial d everá(ao) se
er anexada((s) à docum
mentação no
o momento do
pro
otocolo, conforme a qu
uantidade de
d reclamad
do(s).

§ 2º O(s) recllamante(s) deverá(ão) anexar à d ocumentação o comprovante de recolhimen
nto das cus
stas
iniciais, bem ccomo os do
ocumentos que
q entend a(m) relevantes para a solução do
o litígio.

Art. 22 - Hav
vendo cláusula comprromissória jjá instituída
a entre as partes, a SSecretaria da
d 2ª CCA-GO
expedirá notificação, a fim
f
de que o(s) reclam
mado(s) com
mpareça(m) na sede daa 2ª CCA-G
GO, em data e

ho
orários prev
viamente de
esignados, objetivand o a tentativa de conc
ciliação. Caaberá à parrte reclamante
enviar a notifficação ao(s
s) reclamad
do(s) atravé
és da CENT
TRAL DE NO
OTIFICAÇÕEES, por via postal ou por
p
ou
utro meio qu
ualquer de comunicaçã
c
ão, mediantte comprova
ante de entrega.

Parágrafo Prim
meiro. Na notificação
n
constará a ressalva de
d que o(s) reclamado((s) deverá(ã
ão) apresen
ntar
sua defesa até
é o início da
a audiência de instruçã
ão arbitral, sob pena de prossegu imento à su
ua revelia.

Parágrafo Seg
gundo. Na notificação constará a ressalva de
d que o(s) reclamado((s) ficarão notificados de
qu
ue a data da audiência
a de instrução arbitra l e a designação dos árbitros occorrerão na
a audiência de
conciliação, fiicando disp
pensada nov
va intimação
o pessoal das partes.

Art. 23 - Quando as pa
artes não houverem
h
cconvenciona
ado a arbitragem, a SSecretaria da
d 2ª CCA-GO
expedirá cien
ntificação, a fim de que
e o(s) reclam
mado(s) compareça(m) na sede d
da 2ª CCA-G
GO, em data e
ho
orários prev
viamente de
esignados, objetivando
o
o a tentativa
a de conciliiação ou, seendo inexittosa, para que
q

firmem o compromisso arbitral. Caberá
C
à p
parte reclam
mante envia
ar a notificcação ao(s)) reclamado
o(s)

atrravés da CE
ENTRAL DE
E NOTIFICAÇ
ÇÕES, por vvia postal ou por outro meio qu
ualquer de comunicaç
ção,
me
ediante com
mprovante de
d entrega.

Parágrafo ún
nico. Não havendo cláusula com
mpromissória previam
mente insti tuída, a ausência
a
do
o(s)
rec
clamado(s) na audiênc
cia de conciliação ou a sua recusa
a em firmarr o Termo d
de Comprom
misso Arbitral,
im
mportará na extinção da
a arbitragem
m.

Art. 24 - Na
a audiência
a de conciliação, as p
partes deve
erão compa
arecer na d
data e hora
a designados,
op
portunidade em que o conciliador
c
tentará con
nciliar as pa
artes.

Parágrafo único. Se, dura
ante a audiência de co
onciliação, as
a partes ch
hegarem a um consenso, pondo fim
f
ao litígio, pod
derão solicitar ao conciliador árb
bitro a hom
mologação do
d pacto m ediante sen
ntença arbittral
ho
omologatória do acordo
o.
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Art. 25- Não chegando as partes ao
a acordo, sserão lavrad
dos Ata e Termo
T
de C ompromiss
so Arbitral nos
n
mo
esente Regiimento.
oldes do pre

Parágrafo úniico. Existindo cláusula
a comprom
missória eleg
gendo o prrocedimento
o da 2ª CC
CA-GO, o não
n
comparecimento de uma das partes, desde que regula
armente nottificada, ou
u a sua dis
scordância em

firmar o comp
promisso arrbitral, não obstará a in
nstituição do
d juízo arbitral, nos teermos dos arts.
a
5º e 6° da
Lei de Arbitra
agem.

Art. 26– Não havendo a conciliação,
c
, será realiz
zada a audiê
ência de ins
strução arbi tral.
§ 1º Até o início da au
udiência de
e instrução arbitral o((s) reclamado(s) pode rá(ão) apre
esentar defe
esa
escrita, poden
ndo, durantte a instruçã
ão arbitral, optar pela forma
f
oral.

§ 2º Não se a
admitirá a reconvenção
r
o. Todavia, é permitido ao(s) reclamado(s), na contesta
ação, formu
ular
pedido em se
eu favor, desde que fundado
f
no
os mesmos fatos que constituem
m objeto da
a controvérs
sia,
ocasião em qu
ue deverá ser oportuniizado à out ra parte, ca
aso queira, impugnar a contestaçã
ão.

§ 3º
3 O Reclam
mante pode
erá responder ao pedid
do contrapo
osto formulado pelo(s) Reclamado
o(s) na próp
pria
audiência, po
odendo requ
uerer prazo
o para a su a apresenta
ação que se
erá analisad
do pelo árb
bitro. Haven
ndo

necessidade d
de prova testemunhal acerca do p
pedido conttraposto, no
ova audiênccia poderá ser
s designa
ada,
a critério
c
do á
árbitro, que será desde
e logo fixad a, cientes todos os pre
esentes.

§ 4º
4 Os fatos não impugnados pelo(s) reclamad
do(s) consid
derar-se-ão
o verdadeiro
os.
§ 5º O não comparecim
mento de qualquer
q
da
as partes na
n audiência de instru
ução arbitral sem pré
évia

jus
stificativa p
pressupõe o desinteresse desta n
na produçã
ão de prova
as, devendo
o o process
so ser julga
ado
pelo árbitro d
de acordo co
om os elementos existtentes nos autos.
a

§ 6º
6 As partes poderão produzir
p
todas as provvas que entenderem pe
ertinentes n
na audiência de instruç
ção
arb
bitral, desde que aceita
as como op
portunas pe lo árbitro.

Art. 27 – Em
m respeito ao
a princípio
o da celerid
dade, semp
pre que possível o(s) reclamante
e(s) deverá(ão)
im
mpugnar a(s)) contestaçã
ão(ões) oralmente na a
audiência de
e instrução arbitral.

§ 1º Da mesma forma, deverão as
s partes faz
zer suas alegações fin
nais de for ma oral na
a audiência de
ins
strução arbitral.

§ 2º Todavia,, poderá o árbitro,
á
a seu exclusivvo critério, conceder prazo para a posterior apresentação,
po
or escrito, da impugnaç
ção à contestação ou d
das alegaçõe
es finais.

Art. 28 - Tod
dos os atos praticados na audiênccia de instru
ução arbitra
al poderão sser reduzidos a termo ou

gra
avados e a
arquivados pela 2ª CCA-GO atravvés dos me
eios tecnoló
ógicos exisstentes, facultando-se às
pa
artes o seu a
acesso med
diante solicittação por e scrito.
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Parágrafo único. A 2ª CC
CA-GO deve
erá manter e
em seu arquivo, na forrma física o
ou digital, as
a informaçõ
ões
atinentes às a
arbitragens pelo prazo
o de 05 (cincco) anos, findo o qual poderão ap
pagá-las ou
u destruí-la
as a
seu critério.

Art. 29 - As p
partes pode
em atuar na arbitragem
m pessoalme
ente, atravé
és de advog
gado, por te
erceiro munido
de procuração
o com pode
eres para qu
ue as repressente, ou, ainda,
a
sendo pessoa ju
urídica, atra
avés de pess
soa
mu
unida de ca
arta de preposto.

Art. 30 – Se
erão distrib
buídas por dependên
ncia as arb
bitragens que se relaacionarem com outra já
pro
otocolada:
a)

b)

Quand
do lhes for comum
c
o objeto ou a ccausa de pe
edir;

Semprre que houv
ver identidade quanto à
às partes e à causa de pedir, mas o objeto de
e uma, por ser

ma
ais amplo, a
abrange o das
d outras.

Parágrafo único. Existind
do conexão ou continê
ência nos procedimentos arbitraiss, mediante requerimento

da
as partes, de
everá a 2ª CCA-GO
C
reu
unir os proccedimentos
s a fim de que sejam ju
ulgados sim
multaneamente
pelo mesmo Á
Árbitro.

Art. 31 - Existindo cláusula comprromissória e
elegendo o procedimento da 2ª C
CCA-GO, en
ncontrando-se
a parte notifiicanda em local ignorrado, incertto ou inace
essível, a parte interesssada pode
erá requerer a

no
otificação via edital, pro
ovidenciand
do a publica
ação do ediital em 02 (dois)
(
jornaais de grand
de circulação e
01 (uma) vez no diário oficial.

Parágrafo único – Ocorre
endo a notifficação da p
parte reclam
mada via ed
dital, será n omeado curador espec
cial
pa
ara apresen
ntar defesa e represe
entar a parrte em aud
diência de instrução, conforme despacho de
no
omeação de curador formulado pe
elo(a) árbitro
o(a).

SEÇÃO VI

D
DOS ÁRBITRO
OS
Art. 32 - Poderá ser nom
meado árbittro da 2ª CC
CA-GO qualquer pesso
oa física cap
paz, de idoneidade mo
oral
e reputação
r
illibada, obse
ervando-se o disposto na Lei nº 9.307/96
9
(alterada pelaa Lei n. 13.1
129/15).
Art. 33 – Os árbitros serão indicad
dos pelo Pre
esidente da
a 2ª CCA-GO e pela O
Ordem dos Advogados
A
do
Bra
asil, Seccion
nal de Goiás
s (OAB/GO), e serão no
omeados através de po
ortaria expeedida pela 2ª
2 CCA-GO.
Parágrafo único. O mand
dato do árbiitro é de 02
2 (dois) anos
s, permitida
a a recondu ção.
Art. 34 – O árrbitro será remunerado
r
o de acordo
o com o núm
mero de arb
bitragens qu
ue julgar, seja a senten
nça
condenatória ou homologatória de
d acordo, conforme Tabela de
e Honorário
os Arbitrais
s fixada pelo
p
Pre
esidente da
a 2ª CCA-GO
O.

Art. 35 – A arbitragem se
erá composta por Árbittro(s) titular(es) e Árbittro(s) substtituto(s).
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Parágrafo único – Integra a 2ª CC
CA-GO: Con
nciliador(es) - Árbitro(s), Conciliaador(s) e auxiliares,
a
q
que
deverão ser nomeados através de portaria ema
anada do Presidente da
a 2ª CCA-GO
O.

Art. 36- Qua
ando não houver cons
senso entre
e as partes para a esc
colha de árrbitro único
o, a Secreta
aria
sugerirá 02 (d
dois) nomes
s da lista de
e árbitros p ara o julgam
mento da arbitragem (áárbitro prin
ncipal e árbiitro
substituto).

§ 1º
1 Os nome
es dos árbitros deverão
o estar iden
ntificados na
a lista de fo
orma ordinaal. A seqüên
ncia deverá ser
definida atrav
vés de sorte
eio realizado
o perante o Conselho consultivo.
c

§ 2º Para a indicação do árbitro trratada no ccaput do prresente artiigo, a Secreetaria deverá obedece
er a
seqüência da lista, inicia
ando-se com
m o primeirro árbitro so
orteado e encerrandoe
-se com o último
ú
e ass
sim
sucessivamen
nte.

§ 3º O árbitro
que for imp
pugnado por uma das partes dev
verá retorna
ar à
o que recusar a arbitrragem ou q
lista, devendo
o a Secretaria indicá-lo na arbitrragem subs
seqüente, obedecendo-se sempre
e o critério de
igu
ualdade de arbitragens
s distribuída
as a cada árrbitro.

Art. 37 - O á
árbitro principal terá o prazo de 02 (dois) dias
d
úteis, contados
c
daa data da ciência
c
de sua
s

ind
dicação, para manifesttar sua aceitação para
a a função à qual foi designado,
d
na hipótese
e de recusa
a, o
árb
bitro substituto será co
onvocado.

Art. 38 – A pa
arte que de
esejar recus
sar o árbitro
o escolhido deverá fazê-lo no mo
omento de sua indicaç
ção,
sob pena de p
preclusão.

Parágrafo único - Cada parte
p
tem a faculdade d
de recusar até
a 3 (três) árbitros sorrteados.
Art. 39 - O árrbitro substtituto assum
mirá a arbitrragem:
a)

caso o árbitro principal seja impugnado
o por qualqu
uer das partes;

b)

em caso de ausên
ncia, recusa
a, renúncia, incapacida
ade, impedim
mento supeerveniente ou
o falecimento

do
o árbitro.

Art. 40 - O árbitro tem
m o dever de revelar qualquer fato
f
que to
orne suspe ita sua imparcialidade
e e
ind
dependência, devendo recusar sua nomeação
o ou aprese
entar renúncia quando
o tenha, com
m as partes ou

com o litígio que lhes fo
or submetid
do, algumass das relaçõ
ões que caracterizam o
os casos de
e impedimento
ou
u suspeição de juízes.

Art. 41 - O árbitro, no
o desempen
nho de sua
a função, procederá
p
com
c
imparccialidade, in
ndependênc
cia,
competência e diligência
a.

Parágrafo único - A ac
ceitação pe
elo árbitro de sua no
omeação su
ujeitá-lo-á aos mesm
mos deveres
s e
res
sponsabilidades dos ju
uízes, confo
orme previstto na Lei nºº 9.307/96 (alterada
(
peela Lei n. 13
3.129/15).
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Art. 42 - Na
a condução da arbitragem, o árb
bitro deverá respeitar os princíp
pios do con
ntraditório, da

igu
ualdade das partes, da
d ampla defesa,
d
da celeridade, da efetividade do p rocedimentto arbitral, da
im
mparcialidade do árbitro
o e de seu livre conven
ncimento.

SEÇÃO VII

DO TR
RIBUNAL ARBITRAL
Art. 43 - O Tribunal Arbitral será co
omposto po
or 03 (três) árbitros principais, se ndo 01 (um
m) Presidentte e
02
2 (dois) assistentes, bem como por 03 (três) ssuplentes.

Art. 44 - A Secretaria da 2ª CCA-GO indica
ará o árbitrro que pres
sidirá os at
atos da arbitragem. É de
res
sponsabilidade do pres
sidente do Tribunal
T
Ar bitral reduz
zir a termo a sentença arbitral.

Art. 45- A se
entença arb
bitral será proferida
p
po
or maioria de votos, tendo
t
cadaa árbitro dirreito a 1 (u
um)
voto, e será a
assinada porr todos.

Art. 46- As reclamações
s em que o valor da c ausa for igual ou supe
erior a R$4
400.001,00 (quatrocentos
miil e um reais) serão obrigatoriam
mente julgad
das pelo Trribunal Arbitral. Nas ccausas de valor
v
inferio
or a

R$
$400.001,00
0 (quatroce
entos mil e um reais)) o Tribunal Arbitral é facultativo
o, cabendo às partes, em

comum acord
do, requere
er a sua ins
stituição, ccabendo à(s
s) parte(s) interessadaa(s) deposita
ar(em) o va
alor
corresponden
nte no pra
azo fixado no Termo
o de Compromisso Arbitral,
A
so
ob pena de
d extinção
o e
arq
quivamento
o dos autos..

Art. 47 - O v
valor da cau
usa mencion
nado no arttigo anterio
or, bem com
mo os hono
orários arbitrais, poderão
ser alterados através de portaria editada pelo P
Presidente da
d 2ª CCA.

Art. 48 - Seja qual for o valor da
a causa, em
m caso de instituição
i
do Tribunaal Arbitral, os honorárrios
arb
bitrais serão
o divididos entre os árbitros na se
eguinte proporção:
enta por cento) para o árbitro pre
a) 50% (cinque
esidente;

b) 25% (vinte e cinco porr cento) para
a cada um d
dos demais árbitros assistentes.
SEÇÃO VIII

D
DAS PROVA
AS
Art. 49 - Todos os meios de prova legalmente admitidos poderão ser requerido
os diretamente ao árbittro,
pre
evalecendo seu livre co
onvencimen
nto para o d
deferimento
o e apreciaçã
ão das provvas produzidas.

Art. 50 – Pod
derá(ão) o(s
s) árbitro(s) tomar o d
depoimento das partes
s ou de seu
us represen
ntantes lega
ais,
bem como ou
uvir testemu
unhas, mediante o requ
uerimento das
d partes ou
o ainda de ofício.

Art. 51 – A requerimento
o das partes
s, as testem
munhas poderão ser no
otificadas a comparecer na audiên
ncia
de instrução a
arbitral, observando apenas, que a 2ª CCA-GO não tem
m poder coeercitivo para obriga-la
as a
comparecer.
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§ 1º Sempre que possív
vel, as parttes deverão
o trazer sua
as testemun
nhas para a audiência
a de instruç
ção
arb
bitral, indep
pendenteme
ente de intimação.

§ 2º
2 Será perm
mitida a oitiva de, no máximo,
m
03
3 (três) teste
emunhas pa
ara cada parrte, podend
do ser altera
ado
em
m caráter ex
xcepcional pelo(s)
p
árbittro(s).
§ 3º
3 O requerrimento parra intimação
o das testem
munhas dev
verá ser aprresentado p
pela parte à Secretaria, no
míínimo, 10 (d
dez) dias an
ntes da audiência de in
nstrução arb
bitral.

Art. 52 - A p
partes podem requererr ao árbitro que ordene à parte contrária ou
u a terceiro a exibição de
do
u coisa que
ocumento ou
e se ache em
m seu poderr.

Parágrafo úniico - Caso a parte ou
u o terceiro
o se recuse
e a apresentar o docu
umento ou coisa, a pa
arte
intteressada p
poderá requerer ao Pod
der Judiciár io a busca e apreensão
o do docum
mento ou co
oisa, na forrma
do
o § 4º, art. 2
22 da Lei n.º 9.307/96 (alterada p
pela Lei n. 13.129/15)
1
.
Art. 53 - Para a apuraçã
ão de fatos
s que exijam
m conhecim
mentos técn
nicos especííficos, as partes
p
poderão

req
querer, justificadamen
nte, a prod
dução de p
prova peric
cial. Deferid
da a provaa pericial, o(s) árbitro
o(s)

fac
cultará(ão) às partes a apresentação de que
esitos e a nomeação
n
de
d assistenttes técnicos
s em 10 (dez)

dia
as e, após, nomeará o perito e providencciará a sua
a notificaçã
ão para aprresentar e justificar sua
s
pro
oposta de h
honorários, bem como o prazo ne
ecessário pa
ara a realiza
ação do laud
do pericial.

Art. 54 – Casso entenda((m) necessá
ário, o(s) árrbitro(s) poderá(ão) de
esignar novva audiência
a de instruç
ção
arb
bitral e/ou conceder prazo para que
q as parte
es ofereçam
m suas alega
ações finais..

§ 1º
1 O(s) árbittro(s) aprec
ciará(ão) tod
dos os pedid
dos de prod
dução de prrovas requeeridos pelas partes.
§ 2º
2 No caso de prova pericial,
p
o(s) árbitro(s) ffixará(ão) o valor dos honorários
h
periciais e o tempo a ser
despendido d
de modo co
ompatível co
om o traballho a ser re
ealizado, de
eterminando
o à parte que requereu a

perícia que effetue o depósito do valor fixado j unto à Secrretaria da 2ªª CCA-GO. Efetuado o depósito, o(s)
o
árb
bitro(s) dete
erminará(ão
o) ao perito que inicie o trabalho dentro do interregno fixado. Proferido o lau
udo
pericial, o árb
bitro abrirá prazo para que as parttes se manifestem sobre o mesmo
o.
SEÇÃO IX

DAS
D
COMUN
NICAÇÕES E DOS PRAZO
OS
Art. 55 - Cab
berá às parttes e seus procuradorres manter, perante a 2ª CCA-GO
O, sempre atualizados
a
os
da
ados para co
ontato, seus
s endereços
s comerciaiss ou residen
nciais.

Art. 56 – Não comunican
ndo qualque
er das parte
es a mudan
nça de endereço comerrcial ou resiidencial, tod
das
as notificações/intimaçõ
ões remetid
das para o endereço
o existente na docum
mentação que instruiu
u a
arb
bitragem, in
ndependenttemente de recibo, serã
ão considerradas válida
as e eficaze s para todo
os os efeitos
s.
Art. 57 - As n
notificações em geral deverão
d
ser enviadas po
or uma das seguintes m
modalidade
es:
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a) Via postal, com Aviso de Recebim
mento;
b) Cartórios d
de Títulos e Documento
os;

c) Central de Notificações da 2ª CCA
A-GO;

d) Pela parte rreclamante ou reclama
ada, diretam
mente à(s) outra(s) parte(s);
e) Via medida
a judicial;

f) Via
V edital, n
na hipótese do art. 31 do presente
e Regimento
o Interno.
§ 1º O comprrovante da notificação deverá serr anexado aos
a autos da arbitrage m em até 48
4 (quarenta e
oitto) horas do
o ato ao qua
al a notifica
ação se refe re.

§ 2º Nos con
ndomínios edilícios
e
ou nos loteam
mentos com
m controle de
d acesso, será válida
a a entrega da
no
otificação arrbitral a fun
ncionário da
a portaria o u responsá
ável pelo rec
cebimento d
de correspo
ondência, que,
entretanto, p
poderá rec
cusar o recebimento
o, se declarar, por escrito, q
que o de
estinatário da
correspondên
ncia está ausente.
§ 3º
3 A Centra
al de Notific
cações, que
e integra a e
estrutura da
a 2ª CCA-G
GO, poderá realizar as notificaçõe
es e

cie
entificações tratadas no
o presente Regimento Interno atra
avés dos mensageiros que serão nomeados por
p
po
ortaria do Prresidente da
a 2ª CCA-GO.

§ 4º Na hipó
ótese da pa
arte notific
canda recussar a exara
ar sua nota
a de ciênci a no ato da
d entrega da

no
otificação, sserá consid
derada válid
do o ato n
notificatório
o, desde que o menssageiro arb
bitral colha as
assinaturas de
e 2 (duas) testemunha
t
s presentess na ocasião
o da diligência.

Art. 58 - Na ccontagem de prazo em
m dias, comp
putar-se-ão
o somente os
o dias útei s.
Art. 59 - As disposiçõe
es acima aplicar-se-ã o também aos repres
sentantes leegais ou ad
dvogados que
q
ten
nham sido n
nomeados para
p
atuarem no proce
edimento arrbitral.

Art. 60 - Na ausência de
d prazo estipulado p
para providência espec
cífica, prev ista neste Regimento ou
ord
denada pela
a 2ª CCA-G
GO ou pelo árbitro,
á
devverá ser considerado o prazo de 0 5 (cinco) dias úteis.

Art. 61 – Com
m exceção dos
d prazos peremptório
egimento, o(s)
o
os e daqueles fixados na lei e no presente re

árb
bitro(s) pod
derá(ão), a seu
s
critério e a pedido das partes, prorrogar quaisquer dos prazos fixados ne
este
reg
gimento.
SEÇÃO X

DAS TUTELAS C
CAUTELARES
S E DE URGÊ
ÊNCIA
Art. 62 - An
ntes de ins
stituída a arbitragem,
a
as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para
a a
concessão de medida cautelar ou de
e urgência.

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida ca
autelar ou de
d urgência
a se a parte interessada
a não reque
erer
a instituição da arbitrag
gem no prazo de 30 ((trinta) dias, contado da
d data de efetivação da respecttiva
decisão.
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Art. 63 - Instituída a arb
bitragem, ca
aberá ao(s) árbitro(s) manter,
m
mod
dificar ou reevogar a medida caute
elar
ou
u de urgênciia concedida pelo Pode
er Judiciário
o.

Parágrafo úniico. Estand
do já institu
uída a arbittragem, a medida
m
cauttelar ou dee urgência será
s
requerrida
dirretamente a
ao(s) árbitro
o(s).

Art. 64 - O á
árbitro ou o tribunal arbitral
a
pod
derá expediir carta arb
bitral para q
que o órgão
o jurisdicio
onal
na
acional pratiique ou dettermine o cu
umprimento
o, na área de
d sua competência terrritorial, de ato solicita
ado
pelo árbitro.

SEÇÃO XI

DA SEN
NTENÇA AR
RBITRAL
Art. 65 - A sentença arbitral
a
será
á proferida dentro do prazo estipulado no termo de compromis
sso
arb
bitral, pode
endo, todaviia, ser prorrrogada, de comum aco
ordo, pelas partes e pe lo(s) árbitro
o(s).
Art. 66 - São requisitos fundamenta
f
ais da sente
ença:

a) o relatório, com os nomes das pa
ontamento dos princip
artes e o apo
pais atos pro
ocessuais praticados;
p

b) os fundamentos da decisão, em que serão ressaltadas
s as questõe
es de fato e de direito
o considerad
das
pa
ara a prolaçã
ão da sentença;

c) o dispositiv
vo, no quall o Juízo Arrbitral, além
m de decidir todas as questões su
uscitadas, estabelecerá
e
á o

pra
azo para cu
umprimento
o da senten
nça, o valorr de multa diária
d
para o caso de não cumprimento den
ntro
deste prazo, se assim en
ntendido pe
elo Sentencciante, o lim
mite máximo que tal m
multa poderrá alcançar e a
condenação da parte vencida
v
ao pagament o, à parte vencedora
a, de todaas as taxas
s, despesas
s e
ho
onorários po
or essa desp
pendidos;

d) a data e o llugar em qu
ue foi proferida; e
e) a assinatura do(s) árbiitro(s).

Art. 67 - Te
endo as pa
artes assinado o Ter mo de Compromisso Arbitral, fficarão automaticamente
inttimadas da data da pub
blicação interna da sen
ntença, send
do desnecessária novaa notificação
o posterior.

Art. 68 - O p
pedido de correção de erro mat erial ou de
e esclarecim
mento previ sto no art. 30 da Lei N.
9.3
307/96 (altterada pela Lei
L n. 13.129/15), serrá recebido pela secrettaria da 2a CCA-GO, no prazo de 05
a da referida publica
(cinco) dias, que se inicia a conttar da data
ação intern a da Sente
ença. A pa
arte

intteressada em se maniffestar sobre
e o pedido d
de esclarecimento dev
verá o fazerr também no prazo de 05
z) dias, com
(cinco) dias. A resposta do(a) árbitrro(a) ao me
esmo se darrá no prazo
o de 10 (dez
m a respecttiva
pu
ublicação in
nterna. As partes,
p
também de co
omum acord
do, dispens
sam a intim
mação dos possíveis atos
a
po
osteriores à sentença, pois, já cie
entes das s uas respectivas datas, que consttarão na Atta e Termo de
Co
ompromisso
o Arbitral e na Ata de In
nstrução Arrbitral.

SEÇÃO XII

DAS RECLA
AMAÇÕES D E CONSIGNA
AÇÃO EM PAGAMENTO
O
Art. 69 - Se
em prejuíz
zo da faculdade de utilização, pela parte
e interessad
da, da con
nsignação em
pa
agamento ex
xtrajudicial, disposta no
n artigo 53
39 do novo Código de Processo C
Civil, poderá
á o devedor ou
- 12 -

terrceiro requ
uerer, junto
o a essa 2ª Corte de
e Conciliação e Arbittragem de Goiânia, com
c
efeito de
pa
agamento, a consignaçã
ão da quantia ou da co
oisa devida.

§1° Ressalvad
das as espec
cificidades constantes
c
dos parágrafos e artigos seguintees, serão ob
bservadas, nas
n
rec
clamações d
de consigna
ação em pa
agamento, a
as normas e os procedimentos disspostos nes
sse Regimento
pa
ara os dema
ais feitos arb
bitrais de outras nature
ezas.

§2
2° Não sendo celebrado
o, na audiên
ncia de con
nciliação, ac
cordo entre as partes, sserá design
nada audiên
ncia
de instrução arbitral e eleito(s)
e
o(s
s) árbitro(s) para o sen
ntenciamento da reclaamação, árb
bitro(s) esse
e(s)

qu
ue, após reccolhidos os honorários
s arbitrais, haverá(ão) de ser intim
mado(s), peela Secretaria da 2ª CC
CA-

GO
O, para que tome(m) ciiência do fe
eito e apreciie(m), no prrazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pedido de
consignação, deferindo ou
o não sua realização.

§3
3° Sendo d
deferida a realização da consig nação, detterminará(ão), o(s) árrbitro(s) ele
eito(s), que
e o

rec
clamante effetue, junto
o à instituiçã
ão bancária
a designada
a SECOVICRED, em con
nta a ser ab
berta com essa
exclusiva fina
alidade e vinculada à lide arbitra
al, o depósito consign
natório, no prazo de 5 (cinco) diias,
contados de sua intimaç
ção pela Secretaria da 2ª CCA-GO
O, comunicação essa q
que poderá
á ser realiza
ada
via
a telefônica ou qualque
er outro me
eio inequívo
oco de comu
unicação.

§4
4° Realizado
o o depósito
o consignattório, caberrá ao(s) reclamado(s), caso
c
assim o queira(m
m), por ocas
sião
erecer resp
da
a audiência de instruçã
ão arbitral, além de ofe
posta aos te
ermos da in
nicial, també
ém manifes
star
acerca do dep
pósito efetu
uado pelo re
eclamante.

§5
5° Deferida a consignaç
ção, cessará
á para o devvedor, tanto
o que se efe
etue o depó
ósito, os juros e os risc
cos,
salvo se for ju
ulgada imprrocedente a reclamação
o.

Art. 70 - Tratando-se de prestaç
ções periód
dicas, uma vez consig
gnada a prrimeira, pode o deved
dor

continuar a cconsignar, na mesma reclamação
o e sem mais
m
formalidades, as que se forem vencendo,
desde que os depósitos sejam efetu
uados até 05
5 (cinco) dia
as, contado
os da data d
do vencimen
nto.
Art. 71 - O re
eclamante, na
n petição inicial, requ ererá:

I - o depósito
o da quantia
a ou da cois
sa devida, a ser efetivado no prazo
o previsto n
no inciso I do
d artigo 542
5
do
o novo Código de Proce
esso Civil;

II - a notificaçção do(s) re
eclamado(s) para levanttar(em) o de
epósito ou oferecer ressposta.
Art. 72 - Se
e ocorrer dúvida
d
sobrre quem d eva legitim
mamente receber o paagamento, o reclamante
req
quererá o depósito e a notificação
o dos que o disputam para
p
provarem o seu d ireito.

Art. 73 - Na contestaçã
ão, a ser offertada qua ndo da aud
diência de instrução aarbitral, o(s)) reclamado
o(s)
po
oderá(ão) ale
egar que:

I - não houve recusa ou mora em re
eceber a qua
antia ou coisa devida;
II - foi justa a recusa;

III - o depósitto não se effetuou no prazo ou no lugar do pa
agamento;
IV - o depósitto não é integral.
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Parágrafo único. No caso
o do inciso IV, a alegaçção será adm
missível se o reclamado
o indicar o montante que
q
entende devid
do.

Art. 74 - Nã
ão oferecida
a a contesttação, e occorrentes os efeitos da revelia, o
o(s) árbitro(s) julgará(ão)

pro
ocedente o pedido, declarará(ão
d
o) extinta a obrigação
o e condenará o(s) re clamado(s) nas custas
s e
ho
onorários ad
dvocatícios caso o posttulante seja
a representa
ado por advogado(s).

Parágrafo único. Procede
er-se-á do mesmo
m
mod
do se o cred
dor receberr e der quitaação.
Art. 75 - Ob
bservados os
o limites e atendido
os os requisitos neces
ssários ao sentenciam
mento da lide,

qu
uando a consignação se fundar em dúvida
a sobre que
em deva le
egitimamen
nte receber, caberá ao
o(s)
árb
bitro(s) aprreciar o de
esate da reclamação, mesmo em
m casos de
e não comp
parecimento
o de nenhum

pre
etendente; do compa
arecimento de apenass um; ou mesmo
m
do compareciimento de mais de um,
u
po
odendo o(s)) sentencian
nte(s), ness
sa hipótese,, observar(e
em) os preceitos do aartigo 898 do Código de
Pro
ocesso Civill.

Art. 76 - Quando na co
ontestação o(s) reclam
mado(s) aleg
gar que o depósito nãão é integrral, é lícito ao

rec
clamante, d
desde que assim exp
pressament e o requeiira na Aud
diência de Instrução e Arbitrage
em,
completá-lo, dentro em 10 (dez) dias, salvo se
e correspon
nder a presttação, cujo inadimplem
mento acarrrete
a rescisão
r
do contrato.

§ 1o Alegada
a a insuficiência do depósito,
d
po
oderá o réu levantar, desde log
go, a quanttia ou a co
oisa
depositada, ccom a cons
seqüente liberação pa
arcial do re
eclamante, prosseguind
do o proce
esso quanto
o à
pa
arcela contro
overtida.
§ 2o A sente
ença que concluir
c
pela insuficiê
ência do de
epósito detterminará, sempre qu
ue possível, o

mo
ontante dev
vido, e, ne
este caso, valerá
v
com o título ex
xecutivo, fa
acultado ao
o credor prromover-lhe
e a
execução da ssentença arrbitral exara
ada.

SEÇÃO XIII

DAS CU
USTAS, HON
NORÁRIOS E DEMAIS DE
ESPESAS
Art. 77 - As d
despesas da
a arbitragem
m constituem
m-se em:
a) Custas iniciais;

b) Custas de N
Notificação/Cientificaç
ção;
c) Honorários arbitrais;

d) Honorárioss sucumben
nciais;
e) Honorários do curador:
f) Honorários
periciais e;
H
g) Demais desspesas.

Art. 78 – A p
petição inic
cial será ac
companhada
a de recolh
himento das custas in
niciais, por meio da guia
em
mitida pela 2
2ª CCA-GO, em quantia fixa deterrminada pelo Presidentte da 2ª CC
CA-GO.
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Art. 79 – As custas inic
ciais deverã
ão ser reco lhidas pela
a parte reclamante no ato de apresentação da
petição inicial, por meio de guia ex
xpedida pela
a Secretaria
a da 2ª CCA
A-GO e serãão fixados nos
n termos de
Portaria exped
dida pelo Presidente da 2ª CCA-G
GO.

Parágrafo único – Os documentos
d
s que fore m protocolados junto
o com a p etição inicial no ato do
pro
otocolo, não poderão ser
s originais.
Art. 80 - Os honorários dos árbitro
os serão fix
xados nos termos de Portaria
P
exp
pedida pelo Presidente da
2ª CCA-GO, cabendo às partes de
epositá-los no prazo e forma fixados no Termo de Compromis
sso
Arbitral.

§ 1º As ações que tenham como pedido
p
a re scisão conttratual deve
erão obedeccer o dispo
osto no Artigo
29
92, II do nov
vo CPC.

§ 2º
2 As açõess que tenha
am como pe
edido o desspejo deverão obedece
er o dispostto no Artigo
o 58, III da Lei
N. 8.245.

Art. 81 - Além
m das custas e honorá
ários acima
a dispostos,, as partes efetuarão o
os depósito
os antecipad
dos
da
as quantias necessárias
s ao andame
ento da arb
bitragem, so
ob pena de seu arquivaamento
SEÇÃO XIV
V

DISP
POSIÇÕES FIINAIS
Art. 82 - As p
partes que convenciona
c
arem a arbittragem perante a 2ª CC
CA-GO devverão:
a) observar o Regimento e procederr com lealda
ade e boa-ffé em todos os atos daa arbitragem
m;
b) expor os fa
atos conform
me a verdad
de;

c) não formular pretensõ
ões, nem ale
egar defesa
a, cientes de
e que são de
estituídas d
de fundamentos;

d) não produz
zir provas nem
n
praticar atos inúte
eis ou desne
ecessários à declaração
o ou defesa do direito.
Parágrafo único – O(s) árbitro(s)
á
po
oderá(ão) im
mpor à partte que viola
ar o dispostto neste arttigo multa em
mo
ontante a se
er fixado, de
d acordo co
om a gravid
dade da con
nduta e não
o superior a 20% (vinte por cento) do
valor da causa
a, a qual será revertida
a em benefíício da parte
e prejudicad
da.

Art. 83 – As p
partes, de co
omum acordo, poderão
o requerer que
q a arbitrragem transscorra de fo
orma sigilos
sa.
Art. 84 - Quaisquer om
missões deste regimen to ou dúvid
das sobre a sua interp
pretação se
erão dirimid
das

pelo Conselho da 2ª CC
CA-GO. Para as arbitra
agens em andamento,
a
caberá(ão)) ao(s) árbitro(s) eleito
o(s)
esclarecer as dúvidas ou suprir even
ntuais omis sões.

Art. 85– Apliccam-se subsidiariamen
nte ao prese
ente regime
ento as disposições con
ntidas na Le
ei n.º 9.307 de
23
3 de setemb
bro de 1996
6 (alterada pela
p Lei n. 113.129 de 26
6 de maio de
d 2015).
Art. 86 – O P
Presidente da 2ª CCA-GO poderrá, a qualqu
uer tempo, alterar as disposições contidas no
pre
esente Regiimento Interno.
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Art. 87 - A 2ª CCA-GO, bem como qua
aisquer integrantes do
d seu qu adro funcional, não se
res
sponsabilizam por qu
uaisquer da
anos ou prrejuízos advindos da arbitragem
m, desde que conduzido
conforme as rregras do presente Reg
gimento.

Art. 88 – Este Regimento
o Interno entrará em vig
gor na data
a de sua pub
blicação inteerna na 2ª CCA-GO.
C
PROCEDIM ENTOS DA 2ª CCA-GO
O
1. Segunda Corte de
e Conciliaçã
ão e Arbitra gem de Goiânia-Go sediada na Avvenida D, nº 354, Setor
Oeste,, Goiânia-G
Go, fone: 3239-0801 o u 3239-080
02.

2. Horáriio de atendimento ao cliente:
c
das 8:00h às 18:00h, de segunda-feiira a sexta-feira.
3. Docum
mentação ne
ecessária pa
ara protoco
olização:
a) Pe
essoa Jurídica – Empres
sa:







Pe
etição em 03 (três) vias
s ou mais, ccorresponde
ente ao núm
mero de rec lamados;
Có
ópia do CNP
PJ;

Có
ópia do Con
ntrato Socia
al Consolida
ado ou cópia da última alteração d
do Contrato
o Social;
Có
ópia do titu
ulo objeto da reclamaçã
ão;
Prrocuração;

De
emais documentos que
e instruam o pedido.

b) Pesssoa Jurídica
a – Condom
mínio:



Pe
etição em 03 (três) vias
s ou mais, ccorresponde
ente ao núm
mero de rec lamados;
Có
ópia do CNP
PJ;



Có
ópia da Con
nvenção do condomínio
o;



Có
ópia da ata de eleição do síndico;






Có
ópia da CI do
d síndico;

Có
ópia do titu
ulo objeto da reclamaçã
ão;
Prrocuração;

Em
m caso de cobrança
c
de
e taxa de co
ondomínio anexar
a
certidão de mattricula com menos de 30
3

diias e planilh
ha de débito
os;


De
emais documentos que
e instruam o pedido.

c) Pesssoa Física:


Pe
etição em 03 (três) vias
s ou mais, ccorresponde
ente ao num
mero de rec lamados;



Có
ópia do CPF
F;



Có
ópia da CI;





Có
ópia do titu
ulo objeto da arbitragem
m;

De
emais documentos que
e instruam o pedido;
Prrocuração.

GLOSSÁRIO
O


Árbitro
o(s): pessoa
a(s) física(s)) escolhida((s) para con
nduzir o pro
ocedimento
o de arbitrag
gem e decid
dir,

em caráter definitivo, a causa ou conflitto apresentado.
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Corte de Conciliiação e Arbitragem (C
CCA): órgã
ão responsá
ável pela o
organização
o,manutenção,

admin
nistração e serviços relacionados ao desenvo
olvimento das
d reclamaações arbitrrais, conforrme

seu Re
egimento In
nterno.


Cláusu
ula

Comprromissória:

cláusula

validamen
nte

firmada

pelas

p
partes,

convencionem su
ubmeter à arbitragem l itígios que venham a surgir
s
entre si.


na
a

qual

es
stas

venção pela
a qual as partes subm
metem litígio
o já existen
nte à 2ª CC
CACompromisso Arrbitral: conv
GO.



elho da 2ª CCA-GO: conselho
c
da
a Corte de Conciliação e Arbitraagem cuja composição
o e
Conse

atribuições estão definidas no
n Regimen
nto Interno da
d 2ª CCA-GO.


de árbitros: conjunto de árbitros i ndicados pe
ela 2ª CCA-GO e pela O
OAB/GO.
Lista d



Regim
mento Intern
no: norma in
nterna sobr e a compos
sição e funcionamento da 2ª CCA-GO.



Secrettaria: órgão
o de administração da 2ª CCA-GO
O responsável pela im
mplementaçã
ão das rotin
nas

admin
nistrativas re
elacionadas
s às arbitrag
gens, na forrma do Regimento Inteerno.


Senten
nça Arbitral: decisão final e escrita
a do Juízo Arbitral
A
sobre o litígio.

Goiânia 18 de maio
o de 2017

av Blanche
Ioa
Pre
esidente

Isra
ael Barreto Rocha
Su
uperintende
ente

OA
AB/GO 29727
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