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Os árbitros:

- Exceto na hipótese de cláusula compromissária, em que o juiz
pode ter que indicar os árbitros, eles são livremente escolhidos
pelas partes.

Lei 9.307/96, art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e
que tenha a confiança das partes.

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em
número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos
suplentes.
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§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes
estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não
havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder
Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da
causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o
procedimento previsto no art. 7º desta Lei.

§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o
processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um
órgão arbitral institucional ou entidade especializada.

§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria,
elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo
consenso, será designado presidente o mais idoso.



Arbitragem

§ 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar
conveniente, um secretário, que poderá ser um dos árbitros.

§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder
com imparcialidade, independência, competência, diligência e
discrição.

§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o
adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar
necessárias.

- Há, no entanto, algumas restrições ao árbitro, previstas no art.
14 da Larb.
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Lei 9.307/96, art. 14. Estão impedidos de funcionar como
árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o
litígio que lhes for submetido, algumas das relações que
caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes,
aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e
responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo
Civil.

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o
dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato
que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e
independência.
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§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido
após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por
motivo anterior à sua nomeação, quando:

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido
posteriormente à sua nomeação.

- O falecimento ou a impossibilidade de algum árbitro dar o voto
extinguirá o compromisso, desde que as partes declarem,
expressamente, não aceitar substituto.
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- Se esta cláusula não estiver prevista, a substituição será feita
na forma prevista na convenção de arbitragem, ou, se ela for
omissa e não houver acordo entre as partes, por decisão
judicial, observado o procedimento dos arts. 7º e 16 da Larb.

- Aspectos relevantes acerca do papel do árbitro:

1. Enquanto estiver no exercício de suas funções, o árbitro é
comparado ao funcionário público para os efeitos da legislação
penal (art. 17, Larb).
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2. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir
não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder
Judiciário (art. 18, Larb).


