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CAP 
PRIMEIR~ 

Conceito de arbitragem 

A arbitragem é o método de composição de cor 
por força do qual pessoas físicas ou jurídicas, de 
contratar e mediante consentimento recíproco, co; 
de litígios relativos aos direitos disponíveis a um ti 
um ou mais árbitros, especialmente escolhidos par. 
indicados ou não. 

É um método de solução de conflito de interesses 
tal qual ocorre com o processo, estabelece um modo 
a ser percorrido entre a constatação de que há um: 
duas ou mais pessoas que precisa ser resolvida e o 
que se apresenta mais adequada e justa para aqueh 
pia, assim, uma série de atos coordenados, encad, 
estabelecidos, vinculados e coesos, que tem com( 
composição do litígio existente. 

É, outrossim, uma modalidade especial de solu~ 
embora se destine tanto a pessoas físicas, quanto 
indistintamente, exige, para a sua utilização, a coe) 
quisitos fundamentais: a) a plena capacidade das pai 
a plena disponibilidade dos direitos que são objeto, 

A plena capacidade das partes deve ser aferida: 
da lei civil. Assim, na esteira do que determina o art 
de 2002, toda pessoa é, em princípio, capaz de ser til 
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