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Introdução.

� Londres surgiu como a sede dominante para a resolução de
disputas de transporte marítimo, especialmente por meio de
arbitragem. Há uma seção especializada do Tribunal Superior de
Justiça de Londres, na Vara Comercial do Tribunal Marítimo, dedicada
a assuntos marítimos.

� Cláusulas frequentes nos contratos (Lei/Jurisdiçao/Arbitragem)

� A arbitragem não é um processo judicial. No entanto, em Londres,
está sujeita à supervisão Judicial quando necessário. O poder Judiciário
de intervenção mantém a integridade do processo. Arbitration Act 1996.

� É essencial que os árbitros sejam completamente imparciais. O
regime Judiciário da apoia à princípio já que são consideradas
irregularidades graves as que abrangem alegações de parcialidade
(Art.68 da Lei de Arbitragem de 1996).



Arbitragem em Londres – Considerações gerais
� A arbitragem é, como regra geral, menos adversarial do que

o processo judicial. É, uma forma eficaz para as partes
resolvam suas disputas. Em teoria, as partes podem até
mesmo representar a si mesmas.

� As partes podem concordar em uma audiência a ser
realizada em outro local que não a sede da arbitragem
segundo as regras da LMAA e com árbitros da LMAA.

� As sentenças arbitrais são finais e vinculantes sobre as
partes, com opções limitadas de contestação.

� As partes podem escolher o seu próprio árbitro.

� A exigência na convenção de arbitragem de que os árbitros
sejam membros da LMAA deve garantir uma qualidade
mínima de experiência em navegação e bom julgamento.
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Cláusula de Arbitragem Amostra

� (a) Este Contrato será regido e interpretado de acordo
com a lei Inglêsa e qualquer disputa decorrente ou em
conexão com este Contrato será submetida à
arbitragem em Londres, em conformidade com a Lei de
Arbitragem de 1996 ou qualquer modificação legal ou
nova publicação da mesma, exceto na medida
necessária para dar cumprimento às disposições desta
Cláusula.

� A arbitragem será conduzida de acordo com as regras
da Associação de Árbitros Marítimos de Londres
(LMAA) em vigor no momento em que o processo de
arbitragem seja iniciado.
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Cláusula de Arbitragem Amostra
� (b) A nomeação deve ser de três árbitros. A parte que

pretenda instaurar um procedimento arbitral nomeia o
seu árbitro e envia notificação de tal nomeação, por
escrito, à outra parte que requer que a outra parte
nomeie o seu próprio árbitro no prazo de 14 dias a
contar da notificação, afirmando que irá nomear o seu
árbitro como árbitro único a menos que a outra parte
nomeie o seu próprio árbitro e envie notificação de que
o tenha feito dentro dos 14 dias previstos. Se a outra
parte não nomear o seu próprio árbitro e der notificação
de que o tenha feito dentro dos 14 dias previstos, a
parte submetendo uma controvérsia à arbitragem pode,
sem a exigência de qualquer aviso prévio à outra parte,
nomear o seu árbitro como árbitro único e deve informar
a outra parte nesse sentido. O laudo proferido por
árbitro único será vinculante para ambas as partes,
como se este tivesse sido nomeado por acordo.
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Cláusula de Arbitragem Amostra

� (b) Nada aqui contido deve impedir que as partes
acordem, por escrito, em alterar estas disposições para
acordar a nomeação de um árbitro único.
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London Maritime Arbitratos Association (LMAA)

� Criada em 1960 para a industria de navegaçao.

� Objeto: "avançar e incentivar o conhecimento profissional de 

árbitros marítimos de Londres e, por recomendação e 

aconselhamento, auxiliar no rápido processo de resolução 

de disputas“.

� É diferente de outros órgãos arbitrais de Londres pois é 
apenas uma associação de árbitros, enquanto ela publique 
seus próprios Termos. Adota mais um papel de apoio.

� 3000 nomeaçoes em 2013. 600 laudos publicados

� Os 40 membros titulares da LMAA são árbitros profissionais 
em tempo integral, técnicos ou advogados e que se inserem 
na categoria de "homens de comércio" ou "envolvidos no 
comércio marítimo.
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Os Termos da LMAA 

� As regras arbitrais da LMAA atualmente em vigor são os
Termos da LMAA de 2012 (os "Termos"). Governam a
formaçao, administraçao e procedimento da arbitragem.

� Os termos sao revistos periodicamente

� Principais disposições:

6. aplicação padrão do Direito Inglês e sede de arbitragem em
Londres, na ausência de um acordo em contrário.

7. o processo arbitral será regido pela Lei de Arbitragem, sem
prejuízo das alterações contidas nos Termos.

8. Na ausência de acordo, e se a cláusula compromissória é
sujeita aos Termos, o tribunal será composto por três árbitros

11. O pagamento dos honorarios dos árbitros é de
responsabilidade solidária das partes.
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Os Termos da LMAA 

12. Enquanto as partes devem tentar chegar a um acordo entre 
si sobre as fases processuais da arbitragem, o Tribunal tem o 
poder de alterar esse procedimento

14. Poder do Tribunal de suspender o procedimento, ou uma 
parte dele, se uma parte não cumprir uma ordem para fornecer 
garantia para os custos.

22. Um laudo deverá conter os fundamentos da decisão salvo 
se as partes acordarem em contrário. Dispensa de fundamentos 
da decisão.

23. esta seção contém os poderes dos Tribunais de reter o 
proferimento do laudo na ausência de pagamento.
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Os Termos da LMAA 

25. Abrange a capacidade do Tribunal para corrigir um laudo, 
ou para proferir um laudo adicional, seja por vontade própria ou 
sob o requerimento de uma das partes. Quaisquer alterações 
serão parte do laudo.

30. Se um ponto específico não é tratado dentro dos Termos, o 
tribunal vai, no entanto, agir de acordo com a intenção dos 
Termos.
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Procedimentos para Reclamações Pequenas/ 
Intermediárias da LMAA
� Estes são procedimentos opcionais que podem ser usados 

mediante acordo com relação à reclamações de menores 
valores. Direito de recurso extremamente restringido.

� introduzidos para fornecer um procedimento simplificado, 
rápido e barato para a resolução das reivindicações menores 
que não precisam de ser encaminhadas para uma maior 
arbitragem.

� SCP – (“no stated limit”) sem limite indicado, as partes 
concordam em arbitrar no âmbito do processo.

� ICP - Reclamações que o montante total da reclamação do 
requerente ou a quantidade total de qualquer reconvenção 
exceda um limite superior acordado sob o SCP, ou superior 
a US$ 100.000 mas não superior a US$ 400.000.

11



Fases de arbitragem- Ordem dos passos processuais

� 1º.- Apos do processo de nominaçao dos árbitros (3 em
ausencia de acordo), os reclamantes entreguem a sua 
petição inicial contendo a sua reclamação e anexando 
quaisquer documentos comprobatórios. 

� 2º.- 28 dias depois da citação, os requisitados devem 
entregar as suas alegações de defesa com a respectiva 
documentação comprobatória, juntamente com qualquer 
pedido reconvencional.

� 3º.- Questionário da LMAA deve ser preenchido e trocado 
entre as partes e o processo deve progredir para um laudo.

� 4º.- Possibilidade realização de uma audiência.

� 5º.- Laudo definitivo. Um Tribunal da LMAA tem o poder de 
conceder tutela antecipada (ordens, requer o provimento de 
garantia de custas etc).

.
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O Laudo

� O laudo é a decisão final e vinculante (S.58 AA 1996) de um 
tribunal arbitral.

� Há ocasiões em que laudos podem ser objeto de recurso 
(motivos cada vez mais limitados)

� Um tribunal tem o poder de proferir um laudo parcial em 
questões individuais antes da conclusão do processo arbitral 
(s.47 AA 1996). Temas urgentes ou questões juridicas

� A Lei impõe uma regra geral de que os fundamentos da 
decisão devem ser explicitados (s.52 (4) AA 1996), conforme 
refletido nos Termos da LMAA, embora as partes podem 
concordar em dispensar com estes. Em vez disso, como 
mencionado acima, as partes receberiam "fundamentações 
confidenciais".
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Medidas Liminares

� Sujeito ao acordo em contrário entre as partes, é um termo 
implícito da cláusula compromissória que o tribunal pode 
conceder quaisquer medidas liminares que podem ser 
concedidas por um Tribunal de Justiça Comum (s.48 AA 
1996). As decisões mais comuns são monetarias

� As medidas liminares estão disponíveis ao tribunal arbitral, 
mas são menos comuns, pois é muito mais difícil para o 
tribunal arbitral punir uma parte pela sua violação.
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Cumprimento

� O cumprimento dos laudos arbitrais em jurisdições
estrangeiras é importante, dado que muitas vezes uma ou
mais das partes na arbitragem não é baseada em Londres.

� Em comparação com os acordãos do Judiciário da
Inglaterra, onde o cumprimento em outros países requer um
acordo específico entre o país de julgamento e de execução,
qualquer pais que tenha ratificado a Convenção de Nova
Iorque de 1958 sobre o Reconhecimento e a execução de
Sentencias Arbitrais estrangeiras deve reconhecer e cumprir
um laudo de uma jurisdição estrangeira de pais membro a
traves do propio sistema judiciário sem analise de mérito
original da reclamação o da regularidade da arbitragem.
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Recursos / Apelos ao Judiciário

� A Lei de Arbitragem prevê que as partes podem recorrer à
Justiça Comum em casos de irregularidade processual
grave, disputa sobre a jurisdição do tribunal arbitral, ou de
erro em matéria de direito (se as partes concordaram em
dispensar com os fundamentos da decisão arbitral isso
elimina a possibilidade de se recorrer devido a um erro em
matéria de direito).
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Tribunal Arbitral v Judiciário. Vantagens

� Cumprimento. Convenção de Nova Iorque 1958

� Flexibilidade. Adaptar o processo ás necessidades.

� Expertise. Capacidade de escolher arbitros e nao juizes.

� Confidencialidade. Litigios na justiça comum são públicos

� Neutralidade. Libertade de escolha da sede

� Custas. Pode ser mais barata que o processo judicial

� Irreversibilidade. Mais simple o recurso no processo judicial
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Árbitros

� O artigo 33 da Lei de Arbitragem determina o dever geral
do tribunal:

1. O tribunal deve

(a) agir com justiça e imparcialidade entre as partes.

(b) adotar procedimentos adequados às circunstâncias do caso
particular, evitando atrasos desnecessários ou gastos

2. Cumprir esse dever geral na condução do procedimento
arbitral, nas suas decisões sobre as questões de procedimento
e provas e no exercício de todos os outros poderes conferidos.

� Os honorários dos árbitros não são fixados
antecipadamente pela LMAA.
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