O que é mediação?

O que acontece após a Mediação?

A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que

As partes chegando em um acordo, o mediador redigirá o termo e

estão vivenciando uma situação de conflito a oportunidade e o espaço

juntará ao processo de mediação para homologação das partes e o Juiz Arbitral

adequado para conseguir buscar uma solução que atenda a todos os en-

da Câmara de Justiça Arbitral.

volvidos de forma juridicamente segura.
Através da Mediação as partes poderão expor seus pensamentos, opiniões e, terão uma oportunidade de solucionar questões importantes de modo cooperativo e construtivo.

Com a homologação das partes no termo de acordo e a homologação
do Juiz Arbitral, haverá a finalização do processo, ou seja, a Decisão transita em
julgado na data da homologação do acordo.
Conclusão:

O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de

Há possibilidade de conseguir através da Mediação, a certeza e a se-

acordos, que poderão construir modelos de conduta para futuras rela-

gurança gerada pelo Poder Judiciário, mas com maior celeridade, eficiência, e

ções, nem ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar pro-

ainda, menores custas e desgastas dos litígios morosos da justiça comum.

dutivamente sobre seus interesses e necessidades.
Como Mediação poderá ajudar?
A mediação é uma oportunidade única de falar com profissionais
especializados, expondo problemas a serem resolvidos em cada caso, sem
o custo emocional e financeiro de um processo judicial, além é claro da
rapidez com que isso poderá ocorrer, enquanto na esfera judicial a questão poderá levar um longo período para ser resolvida, com inúmeros recursos possíveis.
Quem são os mediadores?
Os mediadores são especialistas, treinados e com formação, o
que lhes permite identificar as questões mais importantes, atendendo às
necessidades das partes, que poderão participar de maneira integral, assim encontrando alternativas para o alcance de um acordo e um equilíbrio
entre as partes. Os mediadores são neutros, não dão conselhos, nem tomam decisões, eles trabalham no diálogo positivo, criando um ambiente
propício à identificação das reais necessidade das partes, bem como o
interesse mútuo. Afim de proteger a relação contratual que existe.
A Mediação é confidencial?
Sim, todas as matérias trazidas à Mediação são protegidas pela
política de sigilo e confidencialidade. Nada que foi dito ou revelado na
mediação poderá ser utilizado. Os mediadores são impedidos de testemunhar sobre casos que atuaram. Os mediadores só estão dispensados do
sigilo na hipótese de conhecimento da prática de crime. §2° do art. 166 do
CPC.
Quem participa da mediação?
As partes do processo (se a matéria é de família, os cônjuges,
pais ou guardiões)
Os advogados, se as partes assim determinarem.
Mediadores
Observador (outro mediador que acompanha o procedimento)

Conciliação:
O que é Conciliação?
A conciliação consiste em um meio alternativo de solução de conflitos, que possibilita a auto composição das partes e consequente desnecessidade de um processo superveniente.
A conciliação difere da mediação, pois sua configuração permite a
intervenção do conciliador, realizando propostas de solução para o problema,
o que é vedado no instituto da mediação, também difere no aspecto indicado
pelo artigo 165 do Código de Processo Civil, que diz que a conciliação será
realizada de preferência quando não houver vínculo anterior entre as partes.
Nas demais características, a conciliação e a mediação são semelhantes, obtendo o mesmo resultado. A obtenção de um acordo entre as partes, o qual terá total confidencialidade, possuirá a mesma segurança jurídica,
a celeridade, menor custos emocional e financeiro e, contará com o transito
em julgado no momento da homologação do termo de acordo.
Arbitragem:
O que é Câmara de Justiça Arbitral?
A Câmara Arbitral é uma entidade autônoma especializada na
solução de conflitos que versem sobre direito patrimonial disponível, por
meio de regras e procedimentos próprios e dos mecanismos da Lei de
Arbitragem (Lei 9.307 de 1996). A sentença arbitral tem o mesmo efeito
da sentença judicial, pois é obrigatória para as partes. Envolve decisões
no âmbito de mecanismo privado de resolução de conflitos, a arbitragem
desponta como alternativa célere à morosidade do sistema judicial.
Para recorrer à arbitragem, as pessoas devem estabelecer uma
cláusula arbitral em seus contratos ou após a divergência, um compromisso arbitral.
Em ambos os casos, é acionado um juiz arbitral para solucionar
o conflito já configurado ou futuro. Desta forma evita-se a instauração do
litígio junto ao Poder Judiciário, evitando a morosidade, inúmeros recursos e sentenças por juízes que muitas vezes não possui o conhecimento
técnico sobre o tema contido no contrato.
A decisão arbitral é irrecorrível, dando celeridade, eficiência e
eficácia ao mérito processual.

O Juiz Arbitral ou Arbitro:
Destaca-se que o Arbitro, no desempenho de sua função, fica
equiparado como funcionário público para efeitos de legislação penal, também responde de igual modo com as responsabilidade civis de um juiz togado, que fica condicionado inclusive aos impedimento e suspeição de juízes
aplicando-lhe no que couberem os mesmos deveres e responsabilidades,
tais primícias, asseguram as partes inclusive quanto à imparcialidade do
arbitro, que não é afastada pelo termo “confiança das partes” uma vez em
que o arbitro é estabelecido anteriormente ao litígio, e cabe ao arbitro também de ofício, no início do procedimento arbitral, declarar-se se há qualquer motivo da qual, o mesmo estaria impedido de dar continuidade no
processo.
O Arbitro poderá ser qualquer pessoa escolhida pelas partes, contudo, a Asas Mediações dispõe de um corpo de Advogados, nomeados por
ela como árbitros, o que dá maior segurança jurídica ao procedimento.
Também possui profissionais de várias áreas de atuação, como engenheiros,
contadores, administradores de empresas, etc. os quais poderão compor a
arbitragem ou serem técnicos responsáveis por repassar as informações ao
Juiz Arbitral, dando fundamento a Decisão.

A IMPORTÂNCIA DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA
Conciliação Trabalhista:
A Conciliação Trabalhista na arbitragem é fruto da vontade
das partes, e por isso impõe que seja mantida, em qualquer grau ou
jurisdição. Nesse sentido prevê o art. 18 da Lei Federal de Arbitragem
9.307/96 que diz que “o arbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir não estará sujeita a recurso ou homologação pelo
Judiciário.”
VANTAGENS DA JUSTIÇA ARBITRAL
Justiça Arbitral Asas Mediações:
Agilidade
Processo Sigiloso
Sentença Definitiva
Advogados poderão estar presentes

Andamento do Processo Flexível
Possibilidade de Parcelamento
Justiça Comum:
Lentidão – Anos de Processo e Recursos
Processo Público, sem sigilo
Sentença Recorrível
Advogados são obrigatórios
Andamento do processo inegociável

Parcelamento conforme CLT

A Segurança Jurídica da Cláusula Arbitral:

A Asas Mediações, conta com uma equipe de advogados

Para que haja maior segurança no processo de escolha da arbitra-

nomeados como árbitros e, estes são auxiliados por uma comissão

gem, nos contratos celebrados por empresas, se faz necessário a contempla-

técnica para cada tema específico, unindo assim o conhecimento do

ção de uma Cláusula Arbitral “Cheia”.

Direito com a capacitação técnica, fundamentando as decisões com

O que é uma Cláusula Arbitral Cheia?

maior clareza, profissionalismo e amparadas no conhecimento interdis-

De acordo com o artigo 5° da Lei de Arbitragem, as cláusulas

ciplinar.

“cheias” são auto exequíveis, isso significa que as partes interessadas podem
iniciar um procedimento arbitral sem o apoio do Poder Judiciário.
Art. 5° Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às
regras de algum órgão arbitral institucional ou entidades especializadas, a
arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo,
igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.
Por isso é imperioso a clareza quanto à opção pela arbitragem, devendo empregar linguagem objetiva para afastar qualquer dúvida quanto à
eficácia vinculante da opção pela arbitragem.
Assim, é fundamental a seleção da Câmara de Arbitragem para que
os meios de disputada sejam adequados ao seu resultado. Devendo assim,
com todo o zelo e profissionalismo, a Câmara determinar os juízes arbitrais
que tenham conhecimento e capacitação para definir o julgamento de forma
fundamentada e técnica, ou, que contenha em sua organização técnicos de
cada área, que possam auxiliar o juiz arbitral, como prevê o Art. 22 da Lei de
arbitragem.
Desta forma, buscar-se-á maior qualidade no julgamento de eventuais litígios, ocasionando o julgamento de um processo arbitral que realmente
tenha conhecimento decisório sobre o tema estabelecido, o que não é comum
no Poder Judiciário, na justiça comum, o juiz não possui capacitação técnica
sobre determinadas matérias levadas a sua apreciação, ocorrendo muitas
vezes, decisões prejudiciais a todas as partes envolvidas.
A Justiça comum, possui capacitação para decisões fundamentadas
no Direito, entretanto, a decisão arbitral possui a capacitação técnica do tema
envolvido e ainda poderá contar com advogados capacitados na área do Direito, isso torna a Arbitragem um meio de dirimir conflitos mais apropriada para
questões que envolvam contratos entre empresas, contratos técnicos e prestações de serviços especializadas.

