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CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA PARA OS ASSOCIADOS  

(MEDIADORES E ÁRBITROS) DA CÂMARA DO IBRAMAC 

 
 
A Mediação e a Arbitragem Extrajudicial mesmo sendo uma justiça de carácter privado, 
assenta em valores, princípios, regras e procedimentos reconhecidos pelas Ordens 
Jurídicas nacional e internacional, essenciais à resolução de conflitos de interesses entre 
cidadãos, empresas e outras instituições privadas e públicas sobre direitos patrimoniais 
disponíveis.  
 
Os referidos conflitos de interesses têm como epicentro questões que versam sobre duas 
áreas de suma importância para qualquer ser humano: a sua vida e o seu patrimônio.  
 
A prática da Mediação e da Arbitragem Extrajudicial requer conhecimento e treinamento 
específico de técnicas próprias, devendo o mediador e o árbitro qualificar-se e 
aperfeiçoar-se, melhorando continuamente suas atitudes e suas habilidades 
profissionais. Deve preservar a ética e a credibilidade do instituto da Mediação e 
Arbitragem por meio de sua conduta. 
 
Assim sendo, é obrigação indeclinável dos Associados, bem como da Câmara do 
IBRAMAC e dos seus profissionais, orientar e exercer a sua atividade com base no 
cumprimento rigoroso de um Código de Ética e Disciplina que a todos vincule e a todos 
responsabilize.  
 
Nestes termos, é aprovado o seguinte Código de Ética e Disciplina. 
 
  
I - Do Objeto 
 
O presente Código estabelece os valores, princípios, regras e procedimentos a serem 
observados pelos associados no exercício das suas funções. 
O presente Código aplica-se também, com as devidas adaptações, a Câmara do IBRAMAC, 
aos profissionais, às partes e aos seus representantes.  
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II – Da Aceitação de Funções 
 
O Associado que for convidado a ser mediador ou árbitro, ou convidado para atuar em 
qualquer procedimento na Câmara do IBRAMAC, somente deve aceitar o exercício dessa 
função, caso se considere estar em condições de exercer tal encargo, de modo 
independente e imparcial, e ser possuidor de conhecimentos adequados à apreciação e 
decisão das questões objeto do litígio e disponibilidade de tempo para o efeito, bem 
como ser detentor, defensor e promotor dos valores e princípios éticos e de disciplina da 
Câmara IBRAMAC. 
 
III – Dos Princípios  
 
O Associado pautará sua conduta nos seguintes princípios: Imparcialidade, Credibilidade, 
Competência, Confidencialidade, e Diligência. 
 
Imparcialidade  
Condição fundamental ao associado; não pode existir qualquer conflito de interesses ou 
relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar compreender a 
realidade das partes, sem que nenhum preconceito ou valores pessoais venham a 
interferir no seu trabalho. 
 
Credibilidade 
O Associado deve construir e manter a credibilidade perante as partes, sendo 
independente, franco e coerente. 
 
Competência 
O Associado somente deverá aceitar atuar no procedimento de Mediação ou de 
Arbitragem Extrajudicial quando tiver as qualificações necessárias para satisfazer as 
expectativas razoáveis das partes. 
 
Confidencialidade 
Os fatos, situações e propostas, ocorridos durante o procedimento de Mediação e 
Arbitragem Extrajudicial, são sigilosos e privilegiados. Aqueles que participarem do 
processo devem obrigatoriamente manter o sigilo sobre todo conteúdo a ele referente, 
não podendo ser testemunhas do caso, respeitado o princípio da autonomia da vontade 
das partes, nos termos por elas convencionados, desde que não contrarie a ordem 
pública. 
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Diligência 
Cuidado e a prudência para a observância da regularidade, assegurando a qualidade do 
processo e cuidando ativamente de todos os seus princípios fundamentais. 
 

 
IV. Do Associado Frente às Partes 
 
A escolha do Associado pressupõe relação de confiança personalíssima, somente 
transferível por motivo justo e com o consentimento expresso das partes, e autorização 
da presidência e direção da Câmara e para tanto deverá: 

a) Garantir às partes a oportunidade de entender e avaliar as implicações e o 
desdobramento do processo e de cada item negociado nas entrevistas 
preliminares e no curso da Mediação ou da Arbitragem Extrajudicial; 

b) Esclarecer quanto aos honorários, custos e forma de pagamento; 
c) Utilizar a prudência e a veracidade, abstendo-se de promessas e garantias a 

respeito dos resultados; 
d) Assegurar a aplicabilidade da igualdade entre as partes.  
e) Assegurar-se de que as partes tenham lido o Regimento Interno e o Código de 

Ética da Câmara; 
f) Assegurar-se de que as partes tenham assinado o compromisso arbitral/ou o 

compromisso de mediação conforme o procedimento em questão; 
g) Observar a restrição de não atuar como profissional contratado por qualquer uma 

das partes, para tratar de questão que tenha correlação com a matéria em 
questão. 

h) Sempre ler de forma clara para as partes os documentos antes de serem 
assinados por todos os presentes no procedimento.  
 

 V. Do Associado Frente ao Processo. 
 
O Associado deverá: 

a) Apresentar as partes todas as regras do procedimento de forma clara e eficaz; 
b) Esclarecer quanto ao sigilo e suas exceções;  
c) Assegurar a qualidade do processo, utilizando todas as técnicas disponíveis e 

capazes de levar a bom termo os objetivos da Mediação/ou Arbitragem; 
d) Zelar pelo sigilo dos procedimentos, inclusive no concernente aos cuidados a 

serem tomados pela equipe técnica no manuseio e arquivamento dos dados; 
e) Sugerir quando for viável a busca e/ou a participação de especialistas na medida 

em que suas presenças se façam necessárias a esclarecimentos para a 
manutenção da equanimidade; 

f) Interromper o processo frente a qualquer impedimento ético ou legal; 
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g) Suspender ou finalizar o procedimento quando concluir que sua continuação 
possa prejudicar qualquer das partes ou quando houver solicitação das partes; 

h) Fornecer às partes, os termos, atas, compromissos, sentenças devidamente 
assinados por todos os presentes conforme o procedimento realizado. 
 

VI. Do Associado Frente à Instituição ou Entidade Especializada 
 
O Associado deverá: 

a) Manter os padrões de qualificação de formação, aprimoramento e especialização 
exigidos pela instituição ou entidade especializada; 

b) Acatar as normas institucionais e éticas da profissão; 
c) Submeter-se ao Código e ao Conselho de Ética da instituição ou entidade 

especializada, comunicando qualquer violação às suas normas. 
d) Tratar as partes e os mandatários, bem como todas a pessoas que a ele se dirigem, 

com civilidade, urbanidade e igualdade, evitando atos que possam colocar em 
risco a idoneidade e a isenção dos serviços prestados; 

e) Assegurar a prestação de um serviço de excelência, de forma a promover a sua 
credibilidade e eficiência; 

f) Melhorar, progressivamente, a sua qualificação técnica e profissional, de modo a 
atingir elevados padrões de exigência e qualidade dos serviços prestados; 

g) Participar das reuniões, palestras, aulas de aperfeiçoamento profissional 
exclusivamente para os Associados, organizadas e promovidas pelo IBRAMAC.  

 
VII – Do cumprimento frente a outros Códigos de Éticas 

 
O Associado de acordo com a sua profissão poderá ter obrigações frente a outros Códigos 
de Éticas (de advogados, terapeutas, contadores, Médicos, entre outros). Este Código 
adiciona critérios específicos a serem observados pelos Associados no desempenho da 
sua atuação na Câmara do IBRAMAC. Sendo assim, somam-se suas normativas a este 
instrumento. 
 
VIII – Do Compromisso de honra 
 
Os Associados da Câmara do IBRAMAC obrigam-se ao cumprimento cabal e rigoroso do 
preceituado no presente Código, mediante a assinatura do Termo de Compromisso 
anexo ao mesmo e que dele faz parte integrante, cujo texto é o seguinte: 
 
 
 
 

http://www.ibramac.org/


 
 
   
 
 
 
 
 

1a CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EXTRAJUDICIAL IBRAMAC 
Presidente: Prof. Jean Carlos Dal Bianco, PhD. 

 

Rua Moisés Correia da Silva, 175- Boa Viagem – Recife –PE – CEP. 51.160-030 

CNPJ.: 19.305.444/0001-63 – www.ibramac.org - camara@ibramac.org - Telefone: (81) 99529.0128 | whatsapp: (81) 99360.9889 

 

5 

Eu __________________________________________________ portador do RG ________________________ 
inscrito no CPF sob o nº ________________________ registrado com a Matricula de Associado nº 
______________na qualidade de Associado aceito exercer a atuação de 
________________________________ no âmbito da Câmara IBRAMAC e comprometo-me a honra-la 
e a cumprir cabal e rigorosamente o preceituado no Código de Ética e Disciplina da 
Câmara, bem como a abster-me de adoptar condutas que possam de alguma forma colocar 
em risco a idoneidade ou a credibilidade da mesma, sob pena de assumir as 
responsabilidades disciplinares, civis e criminais daí decorrentes”. 

 

  

Este Código de Ética e Disciplina passa a vigorar a partir 2021. 
Conselho Deliberativo da 1a. Câmara de Mediação, e Arbitragem Extrajudicial –
1ªCMAexjud – IBRAMAC. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ASSOCIADO 

 

 

Eu__________________________________________________ portador do RG nº________________________ 
inscrito no CPF sob o nº ________________________ registrado com a Matricula de Associado 
nº ______________na qualidade de Associado aceito exercer a atuação de 
________________________________ no âmbito da Câmara do IBRAMAC e comprometo-me a 
honra-la e a cumprir cabal e rigorosamente o preceituado no Código de Ética e 
Disciplina da Câmara, bem como a abster-me de adoptar condutas que possam de 
alguma forma colocar em risco a idoneidade ou a credibilidade da mesma, sob pena de 
assumir as responsabilidades disciplinares, civis e criminais daí decorrentes”. 
 
 
 

Recife, data/mês/ano 
 
 

  
 

_________________________________________________ 
Nome do Associado 
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