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ARBITRAGEM
ENGENHARIA

ste artigo expõe diversos aspectos a 
respeito de arbitragem para que os 

menos versados no assunto possam com-
preender e aproveitar melhor a leitura de 
uma sentença arbitral, prolatada na Câmara 
de Mediação e Arbitragem do Instituto de 
Engenharia.

A arbitragem no mundo não é um as-
sunto novo. Alguns podem pensar que este 
sistema é recente, principalmente no Brasil, 
devido ter se dado no ano de 1997 a pro-
mulgação da Lei 9307/97, conhecida como 
Lei Maciel, pois que foi apresentado ao Con-
gresso Nacional pelo então senador Marco 
Maciel.

Puro engano. Antes da existência de 
qualquer poder judiciário, em qualquer par-
te do planeta, os conflitos entre pessoas 
eram resolvidos por arbitragens. Estas eram 
feitas pelos chefes tribais, pajés e caciques, 
mais tarde pelos senhores feudais, reis, vizi-
res, grão-vizires, césares, beis etc. Famosas 
são as histórias do Rei Salomão.

No final do século 19, pelos idos de 
1885 a 1895, na cidade de Itatiba, onde 
nasceu e morava meu avô materno, não 
havia vara da justiça. Também não havia 
automóvel ou ônibus. O transporte de 
pessoas era feito nos lombos dos ani-
mais (cavalos e burros) ou em carroças, 
charretes etc. Não havia sequer estradas 
construídas conforme algum projeto. 
Simplesmente havia pequenas estradas 
construídas, seguindo, sempre que possí-
vel, os divisores de água das regiões, os 
“espigões”, evitando obras de drenagem, 
passando pelas propriedades rurais, com 
porteiras e tudo o mais. A ida das pes-
soas até a cidade de Jundiaí ao encontro 
de uma autoridade judicial constituída era 
demorada e penosa. Por que falar nisso? 
Porque quando ocorria alguma divergên-
cia entre pessoas, estas procuravam meu 
avô, o Nhô Bento, e apresentavam suas 
histórias e versões a respeito do conflito. 
Meu avô, homem de enorme bom senso, 
analisava os relatos, procurava se infor-
mar do melhor modo possível a respeito 
do assunto, e decidia qual dos “contendo-
res” estava com a razão. Conversava com 
o que seria o “condenado” e dizia: “Fulano, 

você é um homem muito correto, de muito 
boa família, conheci bastante seu pai, que 
Deus o tenha, ao qual sempre tive muito 
respeito, mas, neste caso, Cicrano tem ra-
zão”. Todas as decisões tomadas pelo Nhô 
Bento foram seguidas, sem que tivesse 
havido qualquer contestação. Ele era um 
árbitro perfeito. E isso tudo ele fazia sem 
receber nenhuma pataca ou vintém.

Para que fiquem bem claras as vantagens 
do processo de arbitragem vamos descrever 
a seguir, ainda que de uma maneira muito 
sucinta e simplista, como se desenvolve um 
processo judicial.

A parte queixosa, a reclamante, apre-
senta petição inicial ao Fórum da sua re-
gião, elaborada por advogado. Nos cen-
tros urbanos maiores essa petição não vai 
diretamente para um juiz de Direito em 
alguma vara. Vai para o distribuidor fo-
rense. Esta autoridade tem para examinar 
uma quantidade enorme de processos, e, 
por causa disso, o encaminhamento do 
assunto a uma vara é demorado. Não ra-
ramente esse tempo ultrapassa seis meses 
e até um ano. O juiz de Direito tem em 
sua vara, em média, mais de 1 500 pro-
cessos em andamento. Evidentemente até 
que ele possa examinar o conteúdo do 
processo em tela, ocorre grande tempo 
de espera. Manda intimar o reclamado a 
apresentar suas razões contestando o que 
diz a petição inicial apresentada pelo seu 
oponente. Essa contestação é feita por 
um advogado. Quando a questão envol-
ve aspectos técnicos, como é o caso de 
pendências relativas a assuntos de enge-
nharia, uma das partes, sabendo que o juiz 
não entende do assunto, solicita que este 
nomeie um perito para analisar os proble-
mas técnicos em questão. O juiz nomeia 
um perito, engenheiro de sua confiança, 
e abre às partes a possibilidade de indi-
car seus respectivos assistentes técnicos 
e apresentarem seus quesitos para que, 
respondidos pelo perito e pelos assisten-
tes técnicos, os aspectos técnicos possam 
ficar mais evidentes para o seu julgamen-
to. Após esses procedimentos, o perito ju-
dicial fará inspeção técnica, se for o caso, 
e analisará os quesitos, respondendo-os 

e tecendo suas considerações técnicas 
a respeito. Não deve e não pode entrar 
com seu julgamento sob a ótica jurídica. 
Esta permanece estritamente como prer-
rogativa do juiz. Os assistentes técnicos 
analisarão, separadamente, o laudo ela-
borado pelo perito judicial, e apresentam, 
cada um de per si, o seu “laudo crítico”. 
Os advogados das partes apresentam suas 
considerações a respeito dos laudos. De 
posse de todas as informações técnicas, 
o juiz irá concluir sua análise e prolatar 
sua sentença. Cada fase desse processo 
é encaminhada ao cartório da vara, que, 
lotado de processos, demora para dar o 
andamento desejado.

Como pode ser facilmente notado, este 
andamento do processo resulta em deman-
da de grande tempo. Não raras vezes este 
processo absorve de dois a três anos.

Acabou aqui? Não. Tudo o que aqui foi 
exposto transcorre na primeira instância.

Cada uma das partes, não concordando 
ou não aceitando a sentença judicial pode 
apresentar recurso ao juiz que, após demo-
ra, analisa o pedido de recurso e encaminha 
o processo para o Tribunal de Justiça. Vai 
para a segunda instância.

Lá no cartório do Tribunal o processo é 
encaminhado a uma das turmas compostas 
por diversos magistrados, os desembarga-
dores de Justiça. Tudo isso demanda um 
bom tempo. Muitas vezes há uma demora 
de dois anos para o processo chegar a uma 
turma. Nessa turma é designado um relator, 
que analisa detidamente as considerações 
apresentadas pelo requerente do recurso. 
O relator possui quantidade muito grande 
de processos para analisar. Demora até que 
chegue a vez do processo que “está na fila”. 
O relator apresenta seu juízo a respeito do 
assunto, que pode concordar ou não, total 
ou parcialmente, com a sentença prolatada 
pelo juiz de primeira instância e submete 
suas considerações ao plenário da turma, 
que decidirá por votação o resultado do jul-
gamento, podendo concordar ou não com 
as conclusões do relator. Algumas vezes os 
advogados são convocados pelo Tribunal 
para fazer as suas defesas orais. Como pode 
ser notado todo este processo demanda 
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fica cerca de dois a três anos. 
Bem, parece que agora acabou. Ainda 

não. Até aqui estávamos no Tribunal de Jus-
tiça estadual.

Uma das partes não concordando ou 
não aceitando a sentença determinada pelo 
Tribunal de Justiça, entra com recurso. Após 
análise do pedido, o processo é encaminha-
do ao Superior Tribunal de Justiça, federal, 
em Brasília.

Lá é repetido todo o processo como foi 
no Tribunal de Justiça estadual. Mais alguns 
anos!

Como se vê, o desenrolar de um proces-
so no Poder Judiciário até solução final pode 
demorar muitos anos, não raramente mais 
de 15 anos. É desanimador!

No sistema de arbitragem o transcurso 
é muito mais rápido e apresenta algumas 
outras características importantes e que 
devem ser mencionadas.

Na grande maioria dos casos as partes 
já fizeram constar no contrato uma cláu-
sula compromissória, pela qual as partes se 
obrigam a levar suas pendências para uma 
câmara de arbitragem. Em função dessa 
cláusula as partes não podem entrar com 
ação no Poder Judiciário para resolver qual-
quer pendência. Caso alguma das partes as-
sim o faça a outra parte contesta exibindo 
ao juiz de primeira instância o contrato no 
qual existe a cláusula compromissória, e o 
juiz é obrigado a não aceitar a propositura 
da ação, encerrando e mandando arquivar 
o processo.

Caso no contrato não exista a cláusu-
la compromissória, isto não significa que a 
arbitragem não pode ser feita. As partes po-
dem, de comum acordo, solicitar a uma câ-
mara de arbitragem a solução do problema.

A partir daí a câmara encaminha às par-
tes uma lista de árbitros, com os respectivos 
currículos. As partes escolherão um árbi-
tro, de comum acordo. Caso não aconteça 
esse acordo para a escolha do árbitro úni-
co, cada parte escolherá um árbitro e estes 
escolherão um terceiro árbitro que será o 
presidente do tribunal arbitral assim consti-
tuído. Tudo isso acontece em menos de dois 
meses, pois que não há que enfrentar filas 

enormes nos cartórios das varas, como no 
Judiciário. Deve ser lembrado que as partes 
têm interesse em que o conflito seja rapida-
mente resolvido, e, portanto, não procuram 
entravar o processo somente para “ganhar 
tempo”.

Escolhido o árbitro ou composto o tri-
bunal arbitral, é marcada uma reunião com 
todos e é lavrado o compromisso arbitral.

A Lei 9307 determina em seu artigo 
que o processo de arbitragem não deve se 
prolongar por mais de seis meses, a contar 
do compromisso arbitral, salvo em casos 
especiais, quando pode ter o prazo prorro-
gado. Raras vezes o tempo decorrido para 
a solução ultrapassa o período de um ano, 
havendo casos em que a solução ocorre em 
menos de um ou dois meses! Prolatada a 
sentença arbitral não há possibilidade de 
apresentação de recurso, tanto na câmara 
de arbitragem, como no Poder Judiciário. A 
sentença arbitral é definitiva.

Um processo correndo no Poder Judici-
ário é aberto ao público, desde que apresen-
tado um requerimento e recolhidas as taxas 
de expediente e custas da execução das có-
pias. Assim procedem os jornais e revistas 
para obtenção de cópias de partes de pro-
cessos. O juiz não pode se manifestar publi-
camente a respeito de um processo, mas ele 
é obrigado a conceder a feitura das cópias, 
pois isso é um direito do cidadão. Há alguns 
casos nos quais não é permitido fazer có-
pias. São aqueles processos que caminham 
como “segredo de justiça”.

No caso da arbitragem, tanto o árbitro, 
como qualquer dos membros do tribunal 
arbitral, assim como os funcionários da câ-
mara são proibidos de comentar a respeito 
de um processo arbitral ou fornecer cópias 
de documentos. O sigilo é rigorosamente 
respeitado. Nada que diga respeito a qual-
quer aspecto da pendência é divulgado, por 
qualquer que seja o meio. Não é direito do 
cidadão saber a respeito do que acontece 
em um processo de arbitragem, sequer a 
respeito do objeto.

No processo dentro do Poder Judiciário 
as partes não têm o direito de escolher o 
juiz. Este é designado pelo distribuidor fo-
rense. No processo arbitral, o árbitro, único 

ou árbitros componentes do tribunal arbi-
tral é, ou são, escolhido(s) pelas partes. São 
pessoas que as partes conhecem e sabem 
de suas capacidades para entender perfeita-
mente a respeito de todos os aspectos téc-
nicos envolvidos no assunto – são pessoas 
probas. Examinam seus currículos.

Um juiz do Poder Judiciário não entende 
a respeito dos aspectos técnicos envolvidos 
em uma pendência de assunto afeito à en-
genharia, e por isso nomeia perito, e as par-
tes os assistentes técnicos.

No caso de processo judicial é comum 
que os advogados das partes, desejando 
fazer com que os direitos de seus clientes 
sejam preponderantes sobre os de seus 
contendores, produzem peças denegrindo 
a imagem do oponente. Isso provoca o au-
mento da animosidade entre as partes.

Na realidade uma parte não deve pre-
tender a desgraça da outra, mas de ter reco-
nhecido seu direito e ser corretamente inde-
nizado pelos prejuízos arcados, ou possíveis 
de virem a arcar, ou ainda, de não serem 
obrigados a proceder a uma indenização se 
não tiver culpa. No processo de arbitragem 
não existe a intenção de simplesmente “der-
rotar” a parte contrária. O interesse é con-
centrado na indenização ou de evitá-la.

Raramente após uma disputa judicial as 
partes voltam a promover novos negócios. 
Muitas vezes um fornecedor atendeu plena-
mente a um cliente, proporcionando-lhe a 
oportunidade de desenvolver seus trabalhos 
ou produção de bens de maneira satisfa-
tória. Há simplesmente uma pendência em 
alguns aspectos do contrato, escrito ou ver-
bal. Seria até bom e desejável por ambas as 
partes, que seja possível a continuidade de 
negócios entre as partes no futuro, ou mes-
mo que o atual contrato tenha um fim cal-
mo e producente. Não havendo o interesse 
de “destruição” da outra parte, a disputa se 
torna mais amena, sem agressões morais e 
éticas.

Uma ação, que possua aspectos técni-
cos de engenharia, junto ao Poder Judiciário 
conduz a grandes despesas com custas de 
processo, peritos, assistentes técnicos, ho-
norários advocatícios etc. No caso de ação 
judicial esse tempo pode ser tão grande que 
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vencedora, devido a eventual obsoletismo 
ou falta de oportunidade mercantil. No caso 
de arbitragem esse tempo é sempre signi-
ficativamente reduzido, fazendo com que a 
oportunidade do negócio permaneça ainda 
plausível.

Ainda convém lembrar que é obrigatória 
a tentativa de ser realizado acordo entre as 
partes no início do processo de arbitragem e 
que esta é muito mais amena do que aquele 
tentado no Judiciário.

O meu avô sempre procurava obter esse 
acordo entre as partes, tendo conseguido 
inúmeras vezes.

“É necessário esclarecer que os valores 
assumidos nesta exposição não corres-
pondem à realidade dos valores da causa 
e que o rigor das operações aritméticas 
não foi observado nesta exposição, para 
facilidade e evitar a identificação do caso. 
Também as partes e a seguradora tiveram 
seus nomes omitidos ou substituídos por 
simples expressões, a fim de ser mantido 
o sigilo que a legislação obriga.”

CASO Nº TAL
DEMANDANTE: PROPRIETÁRIA (doravante 
designada apenas por PROPRIETÁRIA, ou 
CONTRATANTE).
DEMANDADA: COMPANHIA CONSTRUTORA 
(doravante designada apenas por CONTRA-
TADA ou CONSTRUTORA)

I - HISTÓRICO
1 - PETIÇÃO INICIAL

Em (data 10) a PROPRIETÁRIA peticio-
nou junto à CÂMARA DE MEDIAÇÃO E AR-
BITRAGEM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA 
(doravante designada apenas por CMAIE), 
para que fosse notificada a CONSTRUTORA, 
e COMPANHIA SEGURADORA (doravante 
designada apenas por SEGURADORA), para 
responderem aos termos da demanda apre-
sentada, bem como para que compareces-
sem à audiência prévia a ser designada para 
a solução de controvérsias ou respondam 
quanto à instalação de processo arbitral.
2 - CONTRATO

Em (data 01) A DEMANDANTE PRO-
PRIETÁRIA contratou com a DEMANDADA 

CONSTRUTORA a construção de edifício 
destinada à instalação de escritório, conten-
do: Sub-solo; Pavimento térreo; Segundo 
pavimento; Cobertura e casa de Máquinas 
de Elevador.
3 - LOCAL
Endereço: esquina com a Rua Tal, no Bairro 
– Município de Cidade – SP – que depois de 
concluído recebeu o n° tal da Rua ...
4 - CONDIÇÕES PRINCIPAIS
Regime: Preço Global
Preço: R$ 4.150.000,00 (Quatro milhões e 
cento e cinqüenta mil reais), alterado para 
R$ 5.800.000,00 (Cinco milhões e oitocen-
tos mil reais), por ocasião da lavratura final.
Prazo: 10 (dez meses)

Multa contratual de R$ 4.830,00 (Qua-
tro mil e oitocentos e trinta reais), por dia de 
atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato.
Garantia de Execução: Apresentada Garan-
tia de fiel Execução do contrato, no valor de 
20% (vinte por cento) do Preço Contratual 
na forma de Seguro Garantia emitida pela 
SEGURADORA.

Pagamento a fornecedores e sub-con-
tratados: A cláusula 6 – CONDIÇÕES DE PA-
GAMENTO prevê pagamento a serem feitos 
pela PROPRIETÁRIA aos fornecedores e sub-
contratados, com aceitação da PROPRIETÁ-
RIA, conforme parcelas definidas no Anexo 
IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E 
DE PAGAMENTOS.

A rescisão do contrato está prevista na 
CLÁUSULA 15 e dentre as causas são apon-
tadas: Falência ou concordata; Supervenien-
te incapacidade técnica da CONTRATADA; 
Falha repetida, por parte da CONTRATADA, 
em fornecer mão-de-obra, materiais ou 
equipamentos apropriados para executar os 
serviços, de modo a possibilitar sua conclu-
são no prazo previsto no CONTRATO; Atra-
so, por parte da CONTRATADA, na execução 
da obra por mais de 60 (sessenta) dias.
No caso de rescisão a CONTRATADA deverá 
desmobilizar sua mão-de-obra num prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data de rescisão.
5 - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

No contrato existe cláusula compro-
missória, a de número 17, pela qual elege 

a Câmara de Mediação e Arbitragem do 
Instituto de Engenharia (CMAIE), para 
resolver a arbitrar a respeito de qualquer 
reclamação, disputa ou controvérsia que 
surgir entre as partes.
6 - ADITIVO AO CONTRATO

Após troca de correspondências, a CON-
TRATANTE concordou em pagar a quantia 
de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) por 
serviços extracontratuais realizados pela 
CONTRATADA, elevando o valor a ser pago 
para R$ 6.100.000,00 (Seis milhões e cem 
mil reais).

Foram suprimidos diversos serviços 
totalizando a quantia de R$ 180.000,00 
(Cento e oitenta mil reais). Com isso o va-
lor total a ser pago fica reduzido para R$ 
5.920.000,00 (Cinco milhões e novecentos 
e vinte mil reais)
7 - DEVOLUÇÃO DE FATURAS

Em (data 03) a CONTRATANTE devolveu 
para a CONTRATADA faturas de fornecedo-
res no valor total de R$ 433.000,00 (Qua-
trocentos e trinta e três mil reais), alegando 
que a quantia já paga – R$ 6.030.000,00 
(Seis milhões e trinta mil reais) – ultrapassa 
o valor total a ser pago.
8 - RESCISÃO

Em (data 04) a PROPRIETÁRIA comuni-
cou a CONSTRUTORA que o contrato esta-
rá rescindido unilateralmente a partir do dia 
31 seguinte, com base na “combinação dos 
itens 15.1.2 (superveniente incapacidade téc-
nica ou financeira da CONTRATADA), 15.1.4 
(inobservância por parte da CONTRATADA 
de qualquer de suas obrigações ou condição 
fundamental do presente CONTRATO), 15.1.5, 
Falha repetida por parte da CONTRATADA em 
fornecer mão-de-obra, materiais ou equipa-
mentos apropriados para executar”.
9 - SEGURO

Em (data 02) a CONSTRUTORA apre-
sentou à PROPRIETÁRIA a apólice N° 
nn.nnn.nnn, referente a Seguro Garantia 
de Obrigações Contratuais, no valor de R$ 
1.160.000,00 (Hum milhão e cento e sessen-
ta mil reais) emitida pela SEGURADORA.

No contrato entre a CONSTRUTORA e a 
SEGURADORA, e entre a PROPRIETÁRIA e a 
CONSTRUTORA, não há cláusula compro-
missória com relação à SEGURADORA.
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lide a SEGURADORA. Esta não é signatária 
da convenção arbitral, já tinha sua falência 
decretada, e não participou da lide.
10 - CUSTAS

A DEMANDADA não fez os recolhi-
mentos das custas do processo (taxas de 
administração da CMAIE e honorários do 
árbitro).

Essas despesas foram assumidas e pagas 
pela DEMANDANTE.
11 - COMPROMISSO ARBITRAL

Notificada, a CONSTRUTORA não com-
pareceu à Audiência para assinatura do Ter-
mo de Compromisso Arbitral, que foi reali-
zada na sede da CMAIE, no dia (data 11).

A PROPRIETÁRIA se fez presente por seu 
advogado patrono e assinou o termo men-
cionado.
12 - FALÊNCIA DA CONSTRUTORA

Em (data 13) o advogado da CONSTRU-
TORA comunica que foi decretada a falência 
da sua representada em data 11, anexando 
cópia de publicação em Diário Oficial.

Consultada pela CMA-IE a PROPRIETÁ-
RIA informou em (data 14) que tinha inte-
resse em que houvesse prosseguimento do 
processo arbitral.

Abertas as considerações por parte da 
CONSTRUTORA, em agosto o seu liquidante 
alega da impossibilidade legal do prossegui-
mento arbitral em face da falência decreta-
da em (data 12).

Em (data 15) a PROPRIETÁRIA requer o 
prosseguimento do procedimento arbitral.

Em (data 16) a CONSTRUTORA, por seu 
liquidante, contesta as alegações apresen-
tadas pela PROPRIETÁRIA, alegando que to-
dos os aspectos relativos à CONSTRUTORA, 
somente poderiam ser discutidos na VARA 
CÍVEL onde foi decretada sua falência.

Em (data 17) a PROPRIETÁRIA contra-
argumenta insistindo na continuação do 
procedimento.

Analisando os fatos, e agindo de manei-
ra a garantir solução neutra de modo que 
nenhuma das partes seja prejudicada em fa-
vor de outra sem que houvesse decisão so-
bre o caso este árbitro em (data 18) emitiu a 
ORDEM PROCEDIMENTAL N° 13:

“Há cláusula compromissória no contra-

to firmado entre as partes para construção 
do edifício, daí resultando pendência entre 
elas”.

A petição para abertura do Processo Ar-
bitral deu entrada na CMAIE antes da decla-
ração de falência da Demandada.

O processo foi aberto antes da declara-
ção de falência da Demandada.

Após análise a respeito das alegações 
apresentadas pelas partes em setembro, 
decido:
1 - O processo terá prosseguimento.
2 - Fica designada a data (data 20) para a 
realização de inspeção no edifício em tela, 
com início às 9:00 horas.
3 - As partes deverão indicar até o dia (data 
19) à coordenadoria da CMAIE seus respec-
tivos representantes e, eventualmente, as-
sistentes técnicos dos seus representantes.
4 - Caso a Demandante não se encontre 
atualmente ocupando o imóvel, deverá to-
mar todas as providências junto ao Usuário 
para que este coloque um funcionário para 
acompanhar a inspeção e permitir o acesso 
a todas as dependências da edificação.
5 - A inspeção será realizada mesmo sem 
a presença dos representantes e/ou de seus 
assistentes.
6 - Fica claro que: caso a sentença arbitral 
acuse balanço financeiro favorável à De-
mandada, a Demandante deverá efetuar o 
pagamento a ser nela estabelecido; caso a 
sentença arbitral acuse que nenhuma das 
partes deverá receber qualquer importân-
cia de outra, o processo será encerrado e 
arquivado; caso a sentença arbitral acuse 
balanço financeiro favorável à Demandan-
te, esta deverá postular seu crédito na Vara 
Cível na qual correu o processo de falência 
da Demandada.”

II – OBJETO
1 - PETIÇÃO INICIAL

A DEMANDANTE apresentou Petição 
Inicial em (data 10), na Coordenadoria da 
CMAIE, reclamando que: A DEMANDADA 
não cumpriu o prazo contratual estabe-
lecido; Já havia pagado à DEMANDADA a 
importância de R$ 6.030.177,86 (seis mi-
lhões e trinta mil e cento e setenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos); Informan-

do que do valor do contrato foi subtraído 
o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mi reais), devido à supressão de serviços 
antes contratados; Apresentou minucioso 
Parecer Técnico de autoria do Arquiteto 
(Fulano de Tal), elaborado em função das 
suas vistorias efetuadas respectivamente 
nos dias (data 06), (data 07) e (data 09), 
contendo 66 fotografias, das quais meta-
de mostra diversas situações no estado 
em que se encontrava a obra por ocasião 
da rescisão e metade após a conclusão 
do prédio, e 09 laudas em textos, além de 
cópias de notas fiscais e outros elementos 
anexados.

III - ARGUMENTOS
1 - Em (data 06) a PROPRIETÁRIA unilate-
ralmente rescindiu o contrato de constru-
ção, visto não ter chegado a acordo com a 
CONSTRUTORA com relação a cobranças re-
alizadas por fornecedores diretamente a ela 
e o fato de a obra se encontrar atrasada em 
relação ao cronograma previsto. 
2 - A CONSTRUTORA contra-argumenta o 
relato de que havia cobranças indevidas por 
fornecedores contra a PROPRIETÁRIA e que 
o prazo precisaria ter se alongado devido ao 
fato de que a PROPRIETÁRIA introduziu al-
teração no projeto. 
3 - Na inicial argumenta a PROPRIETÁRIA 
que o prazo estabelecido para a conclusão 
da obra estava esgotado, havia serviços 
com qualidade inferior à desejada tecnica-
mente, a CONSTRUTORA pretendia receber 
quantias não previstas em contrato, além 
dos acordados como serviços extracontra-
tuais, e que pretende receber, já corrigida 
de erro anteriormente cometido no cál-
culo inicial, a quantia de R$ 2.020.000,00 
(Dois milhões e vinte mil reais) como res-
sarcimentos de despesas efetuadas para 
reparos de serviços mal executados, multa 
por atraso injustificado na execução das 
obras.
4 - Contra-argumenta a CONSTRUTORA que 
o tempo maior que o previsto em contrato 
para a execução das obras ocorreu devido a 
alterações introduzidas pela PROPRIETÁRIA 
durante a execução das obras e que, portan-
to, não cabe a aplicação de multa.
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8IV - CONSIDERAÇÕES

1 - PRAZO
O acréscimo de serviços extracontratu-

ais, reconhecidos pela DEMANDANTE em R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais) correspon-
de a (300.000,00 / 5.800.000,00) x 100 = 
5,17%, que transformados em dias e apli-
cados ao prazo contratual resulta: (5,17% x 
365 dias)/100 aproximadamente igual a 19 
dias, ou 20 dias.

Conforme cronograma e estado da obra 
em 31 de julho de 2004, os serviços se en-
contravam com atraso estimado em 60 dias, 
tendo em vista os serviços ainda a serem re-
alizados para a conclusão da obra.

Cabe a multa diária prevista no CON-
TRATO, respeitando-se o máximo de 5% 
considerados sobre o valor do contrato cor-
rigido, ou seja: 5% de R$ 5.920.000,00 = 
R$ 296.000,00 (Duzentos e noventa e seis 
mil reais).

Deduzindo 20 dias dos 60 dias previstos 
resultam 40 dias como passíveis de aplica-
ção da multa diária; 40 x R$ 4.833,33 = R$ 
193.333,20 (Cento e noventa e três mil e 
trezentos e trinta e três reais e vinte cen-
tavos).
2 - ALUGUEL

Postula a Demandante o pagamento da 
importância de R$ 360.000,00 (Trezentos 
e sessenta mil reais) a título de locação do 
imóvel durante o período excedente em re-
lação ao prazo contratual, porém, não com-
provou com nenhum documento existência 
de contrato de locação. Esse pleito não será 
considerado.
3 - VALORES DOS SERVIÇOS NÃO REA-
LIZADOS PELA CONSTRUTORA

Na conta de pagamentos realizados pela 
PROPRIETÁRIA até a conclusão da obra há 
três parcelas: Pagamentos até (data 05), R$ 
6.020.000,00; Pagamentos em (mês A), R$ 
635.000,00; Pagamentos de (mês B a mês 
C), R$ 630.000,00; Total de custos de cons-
trução, R$ 7.285.000,00.

É razoável considerar que a CONSTRU-
TORA, sendo empresa mais acostumada a 
realizar construções, conseguisse realizar 
os mesmos serviços correspondentes à ter-
ceira parcela com custos em cerca de 10% 
inferiores ao realizados pela DEMANDANTE. 

Dessa maneira o valor da terceira parcela 
deverá ser reduzido para R$ 630.000,00 x 
0,9 = R$ 567.000,00; e o total de custos fica 
reduzido a R$ 7.222.000,00.

Resulta como valor para os serviços não 
realizados pela CONSTRUTORA a importân-
cia de R$ 1.110.000,00.
4 - VALORES

Serviços não realizados, R$ 1.110.000,00; 
Multa contratual por atraso, R$ 190.000,00; 
Reparos de Impermeabilização, R$ 24.000,00; 
Custo de sustação de processos, R$ 4.000,00.

SUB-TOTAL ANTES DE JUROS E CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA, R$ 1.328.000,00 (Hum 
milhão e trezentos e vinte e oito mil reais).

Foram adotados os dados constantes 
da fonte EasyCalc para o cálculo das corre-
ções monetárias e dos juros: Valor corrigido 
com juros simples de 1% ao mês (data 21), 
R$ 1.560.000,00; Custas (taxa de adminis-
tração da CMAIE e honorários do árbitro: 
Taxa de administração depósito em (data 
22), R$ 9.900,00; Valor corrigido e com 
juros simples de 1% ao mês (data 21), R$ 
12.000.00; Taxa de administração depósito 
em (data 23), R$ 9.900,00; Valor corrigido 
e com juros simples de 1% ao mês (data 
24), R$ 11.000,00; Honorários do árbitro, 
depósito em (data 25), R$ 8.600,00; Valor 
corrigido e com juros simples de 1% ao mês 
(data 26), R$ 10.500,00; Honorários do ár-
bitro depósito em (data 27), R$ 8.600,00; 
Valor corrigido e com juros simples de 1% 
ao mês (data 28), R$ 9.600,00; VALOR TO-
TAL, R$ 1.610.100,00.

V - CONCLUSÃO
1 - ATRASO

Houve atraso na execução das obras, 
tendo ocorrido: Superveniente incapacida-
de técnica da CONTRATADA (DEMANDADA); 
Falha repetida, por parte da CONTRATADA 
(DEMANDADA) em fornecer mão-de-obra, 
materiais ou equipamentos apropriados para 
executar os serviços, de modo a possibilitar 
a conclusão da obra no prazo previsto no 
Contrato; Atraso na execução dos serviços.

A DEMANDANTE não postulou o paga-
mento da multa rescisória prevista em con-
trato, e não há o que ser considerado a esse 
respeito.

2 - SEGURO
A SEGURADORA não participou do pro-

cesso arbitral, pois não estava obrigada por 
cláusula compromissória, não aceitou o con-
vite para participar, teve sua falência decre-
tada antes do início do processo arbitral, e 
mostrou que a apólice emitida não possuía 
valor legal, pois foi assinada por pessoa que 
não mais a representava.
3 - FALÊNCIA DA DEMANDADA

Foi decretada durante o transcurso do 
processo arbitral, e este teve prossegui-
mento.
4 - VALOR LOCATIVO

A DEMANDANTE não comprovou a exis-
tência de contrato de locação, e o valor plei-
teado não pode ser levado em consideração.
5 - PRAZO E ATRASO

Houve serviços extracontratuais, o que 
demanda, em princípio, maior tempo para 
execução da obra, e isso foi levado em con-
sideração.
6 - SERVIÇOS NÃO REALIZADOS PELA 
DEMANDADA

Estes serviços foram executados com a 
administração da DEMANDANTE, e, como 
esta não tem por costume realizar obras de 
construção civil, foi considerado um abati-
mento no valor dos serviços.

VI - SENTENÇA
Face ao estudo e análise realizados con-

deno a DEMANDADA a pagar à DEMAN-
DANTE a quantia de R$ 1.610.100,00 (Hum 
milhão e seiscentos e dez mil e cem reais), 
já considerados juros simples de 1% ao mês 
e correções monetárias, aplicados sobre as 
parcelas desembolsadas pela DEMANDAN-
TE, na execução e conclusão da obra e as ta-
xas de administração da CMAIE e, ainda, os 
valores correspondentes aos honorários do 
árbitro, considerando a data final de (data 
21), os dados de correção estão disponíveis 
até essa data.

A correção monetária e juros simples de 
1% sobre esse valor deverão ser computa-
dos até a data do efetivo pagamento. 

* Roberto Aldo Pesce é engenheiro civil, árbitro da 
CMAIE e conselheiro do Instituto de Engenharia 
E-mail: intercep@uol.com.br


