Formulário de Resposta ao Pedido de Instituição de Procedimento
Arbitral Simplificado
A.

Demanda

1. Número : ___________________________________________________________________________
2. Nome do demandante: ________________________________________________________________

B.

Dados do Demandado

1. Nome: _____________________________________________________________________________
2. Endereço: __________________________________________________________________________
3. CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________
4. Estado civil*: ________________________________________________________________________
5. Profissão*: _________________________________________________________________________
7. Identidade*: ________________________________________________________________________
(*) apenas no caso de pessoa física

C.

Dados do Demandante
Dados para recebimento de comunicações referentes ao procedimento arbitral

1. Endereço: __________________________________________________________________________
2. Telefone: ___________________________________________________________________________
3. E-mail: _____________________________________________________________________________
4. Fax: _______________________________________________________________________________

D.

Identificação do Subscritor deste Formulário

1. Subscreve o presente formulário:
(assinale a opção correta)

a. ☐ O próprio Demandante, se pessoa física
b. ☐ Representante legal do Demandante, na forma estatutária;
c. ☐ Procurador do Demandante para a arbitragem;
Nota: No caso das opções b. ou c., para cada Representante ou Procurador incluir em anexo uma Ficha
de Qualificação de Representante ou Procurador (disponível no final do presente arquivo) devidamente
preenchida.

Dados Demandante
E. Informações Gerais
1. Demandado tem alguma objeção às Informações Gerais prestadas no Formulário de Instituição de
Procedimento Arbitral Simplificado apresentado pelo(s) demandante(s)?
a. ☐ Não
b. ☐ Sim, pois:
i. ☐ Entende que o Valor Estimado da Controvérsia é maior do que aquele indicado pelo(s)
Demandantes, devendo tal valor ser fixado em __________________________ pelas
razões descritas no tópico H, abaixo;
ii. ☐ Diverge da Identificação do documento contendo a convenção de arbitragem pelas
razões descritas no tópico H, abaixo; ou
iii. ☐ Algum dos demandantes já promoveu contra qualquer a demandada procedimento
arbitral perante a CAMNORTE (ou perante suas antecessoras, CAMAM ou CENARB) de
número _______________________________________________________________

F.

Jurisdição

1. O demandante tem alguma objeção à jurisdição prima facie da instância arbitral a ser administrada
pela CAMNORTE?
a. ☐ Não, sem prejuízo de arguição futura de ausência de jurisdição perante o árbitro.
b. ☐ Sim, segundo as razões descritas no tópico H abaixo.;

G.

Procedimento Simplificado

1. Demandado tem alguma objeção à proposta de processamento do feito pelo Procedimento Arbitral
Simplificado?
c. ☐ Não
d. ☐ Sim, e requer o processamento do feito segundo o procedimento geral do Regulamento
de Arbitragem da CAMNORTE, condicionado tal pedido ao pagamento, pelo demandado, da
parcela de custas e honorários arbitrais que o demandado deve antecipar no procedimento
almejado, segundo o Regulamento de Arbitragem, pois:
☐ Segundo as razões descritas no tópico H abaixo, o valor em litígio é superior ao valor
máximo de Demandas de Pequeno Valor;
☐ Segundo as razões descritas no tópico H abaixo, algum aspecto da convenção de
arbitragem é incompatível com o procedimento padronizado da Arbitragem
Simplificada;
☐ Segundo as razões descritas no tópico H abaixo, a complexidade do litígio ou os tipos de
provas exigidos na demanda forem incompatíveis com as limitações da Arbitragem
Simplificada.

H.

Razões de Objeções

Caso haja alguma objeção tenha sido indicada de acordo com os itens E, F ou G, acima, explicar aqui as
razões de tais objeções:

(Sendo necessário mais espaço, continuar a exposição de razões em folhas anexas)

I.

Publicidade do Procedimento

1. Caso o demandante tenha requerido o processamento pelo procedimento Público, o demandado:

a. ☐ Aceita que o feito seja processado de modo Público, permitindo que a CAMNORTE convide
pessoas para assistir e acompanhar os atos do procedimento, bem como publique total ou
parcialmente o seu conteúdo.
b. ☐ Requer que o feito seja processado de modo Reservado, caso em que pagará as taxas de
administração e/ou registro que a CAMNORTE renunciaria se a demanda fosse Pública.
c. ☐ N/A (demandante já requereu o processamento pelo procedimento Reservado)

J.

Pedido

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Norte - CAMNORTE
Pelas razões expostas, o demandado acima qualificado requer
☐ seja instituído procedimento arbitral simplificado segundo as REGRAS DE ARBITRAGEM SIMPLIFICADA
Para Demandas de Pequeno Valor da CAMNORTE, nomeando-se árbitro para julgar o conflito, nos
moldes requeridos.
☐ seja rejeitada a proposta de processamento da demanda segundo a as REGRAS DE ARBITRAGEM
SIMPLIFICADA, prosseguindo o feito segundo o processamento geral do REGULAMENTO DE
ARBITRAGEM, condicionado tal pedido ao pagamento, pelo demandado, da parcela de custas e
honorários arbitrais que o demandado deve antecipar no procedimento almejado, segundo o
Regulamento de Arbitragem.
☐ seja reconhecida ausência de jurisdição prima facie, arquivando-se o pedido.
_________________________, _________/_________/___________
(local)

(data)

_________________________________________________________
(assinatura[s])

H.

Checklist de Documentos

(Assinale todos os documentos que instruem o presente formulário)

1. Representação do demandante:
☐ Sendo o demandante pessoa jurídica, cópia dos documentos que provam a
legitimidade do subscritor para firmar o pedido ou outorgar procuração ou ☐ N/A
☐ ___ Ficha(s) de Qualificação de Representante ou Procurador ou ☐ N/A
☐ havendo procurador constituído para o procedimento, cópia da procuração com
bastantes poderes ou ☐ N/A

Adendos
I.

Ficha de Qualificação de Representante ou Procurador

Ficha de Qualificação de Representante ou Procurador
A.

Dados do Representante ou Procurador

1. Nome: _____________________________________________________________________________
2. Endereço: __________________________________________________________________________
3. CPF: _______________________________________________________________________________
4. Estado civil: _________________________________________________________________________
5. Profissão: __________________________________________________________________________
6. Identidade: _________________________________________________________________________
7. Inscrição na OAB: __________________________________________________
☐ N/A
8. Tipo
(assinale a opção correta):

☐ Representante estatutário
☐ Procurador
9. Nome da Parte Representada: _________________________________________________________

(.
B.

Dados do Demandante
Dados para recebimento de comunicações referentes ao procedimento arbitral

1. Endereço: __________________________________________________________________________
2. Telefone: ___________________________________________________________________________
3. E-mail: _____________________________________________________________________________
4. Fax: _______________________________________________________________________________

