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ACEITAÇÃO DA NOMEAÇÃO E DECLARAÇÃO DE 
INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE E DISPONIBILIDADE 

Procedimento: 

Nome:  

Designado como: 

A proposta de:  

1. Características do procedimiento arbitral

Demandante: 

Nome:  
Advogados/as: 

Financiador: 

Demandada: 

Nome:  
Advogados/as: 

Financiador: 

Nome: 

Nome: 

Demandante 

Demandada 

Árbitros/as já nomeados
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2. Aceitação

NÃO ACEITO atuar como árbitro/a no presente procedimento.

3. Independência e imparcialidade

Não tenho conhecimento de nenhuma circunstância que possa dar lugar a dúvidas 
justificadas sobre a minha imparcialidade e independência.  

Em cumprimento com meu dever de revelação, ponho em conhecimento das 
partes as seguintes circunstâncias, que na minha opinião não afetam a minha 
imparcialidade e independência: [Pode anexar páginas adicionais, se necessário]. 

4. Disponibilidade

Confirmo a minha disponibilidade para atuar como árbitro/a e que posso dedicar o 
tempo necessário para levar o procedimento de forma diligente e eficiente durante a 
duração do caso. Estou consciente que o CIAM poderá tomar em conta o meu 
desempenho como árbitro para alocação de meus honorários. A modo de informação 
detalho a continuação de número de casos pendentes que tenho: 

ACEITO atuar como árbitro/a no presente procedimento. Obrigo-me a exercer a 
minha função nos termos do Regulamento de Arbitragem do CIAM válido, que 
conheço. Aceito que meus honorários e gastos serão fixos exclusivamente pelo 
CIAM. Tenho as qualificações necessárias para atuar como árbitro/a de acordo 
com a legislação atual e o Regulamento, e não estou impedido de iure o de facto 
para o exercício das minhas funções como árbitro/a. Aceito que o meu nome, 
nacionalidade, função e método de designação sejam publicados no site web do 
CIAM.



3 

Como 
presidente/a 
de tribunal 
ou árbitro/a 
único 

Como co-
árbitro/a 

Como 
secretário/a 
de tribunal 

Como 
advogado/a 
de parte 

Arbitragens 

Litígios N/A N/A 

Fecha : 

Firma:__________________________ 

 

Aviso legal: Os dados facilitados serão incluídos no sistema de tratamento da ASOCIACIÓN 
PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE MADRID e, de acordo com a normativa de 
proteção de dados, você poderá́ exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação de 
tratamento, supressão, portabilidade, oposição e revocação, dirigindo a sua petição ao endereço 
postal CALLE HUERTAS 13 28012, MADRID ou através do correio eletrónico 
info@madridarb.com. 

 Data:

Firma:

 Observações adicionais
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