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Digest 

1. Fatos do Caso 

J&P Avax AS (“Avax”), uma companhia grega, e Tecnimont S.p.A (“Tecnimont”), uma 

companhia Italiana, firmaram  um subcontrato para a construção de uma planta de 

propeno em Salónica, na Grécia. Como resultado da disputa entre as duas partes, 

Tecnimont invocou a Cláusula Arbitral do referido Contrato que previa Arbitragem 

CCI com sede em Paris. Tecnimont indicou como arbitra a Sra. Dimolitsa e Avax 

indicou como árbitro Sr. Verveniotis(que foi, subsequentemente, substituído pelo Sr. 

Kassis), como árbitros.. Os dois árbitros, conjuntamente, indicaram o Sr. Jarvin( que 

trabalhava no escritório de advocacia internacional “ Jones Day LLP” em Paris) como 

Presidente do Tribunal Arbitral. Em 30 de Outubro de 2002, Sr. Jarvin preencheu uma 

declaração de independência. Em 16 de julho de 2007,  Avax escreveu ao Presidente do 

Tribunal Arbitral pedindo informações sobre um potencial conflito oriundo da atuação 

profissional de Jones Day LLP com a Tecnimont. Seguido dos esclarecimentos do Sr. 

Jarvin, Avax submeteu uma petição à Corte de Arbitragem da CCI, em 14 de setembro 

de 2007, contestando a atuação deste no procedimento,  qual foi  recusada sob 

fundamentação de intempestividade.  Avax, então, reservou seu direito de objeção e 

prosseguiu como procedimento arbitral, enquanto buscava informações adicionais a 

respeito das ligações entre Sr. Jarvin e Tecnimont, incluindo sua matriz e suas 

subsidiarias. 

O tribunal proferiu uma sentença parcial no dia 10 de dezembro de 2007. Avax 

submeteu um pedido para anular a sentença na Cour d’appel de Paris com o fundamento 

de composição ilegal do tribunal nos termos do Código de Processo Civil Francês.  

 



 

 

3 

 

 

2. Questões jurídicas discutidas na Decisão 

(a) Admissibilidade 

A Cour d’appel de Paris decidiu que o requerimento de Avax para  anular  a sentença era 

admissível. Avax estava informada das relações entre Jones Day LLP’s e a Tecnimont, 

sua matriz e subsidiarias em correspondência com o Sr. Jarvin no período de outubro a 

março de 2008. Avax não estava ciente destas relações antes da sentença parcial, e visto 

que não houve reunúncia do direito1 de contestar a independência do Sr. Jarvin, Avax 

estaria no direito de requerer a anulação da sentença com fundamento de composição 

ilegal do tribunal. 

(b) Composição do Tribunal Arbitral 

A  Paris Court of Appeals  concluiu que o Presidente do Tribunal tinha um conflito de 

interesses oriundo das relações profissionais entre seu escritório de Advocacia e a 

Tecnimont. A corte lembrou que árbitros são obrigados a revelar às partes qualquer 

circunstancia que possa ocasionar dúvidas razoáveis relativas a sua imparcialidade e 

independência.  Tendo estabelecido todos os vínculos não revelados que Jones Day LLP 

possuía com a Tecnimont(e sua Matriz e subsidiária) de 2002 a 2007, a Corte decidiu 

que, por conta do conflito de interesse envolvendo  o Sr. Jarvin e uma das partes, este 

não era independente e, consequentemente, o tribunal havia sido ilegalmente 

constituído.  

 

 

 

                     

1 Nota do Tradutor: Renúncia de Direito: Tradução para Waiver, no relatório Original. 
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3. Decisão 

A Corte decidiu anular a sentença parcial e ordenou que Tecnimont pagasse a Avax a quantia de 

€70.000,00, nos termos do Artigo 700 do Código de Processo Civil, acrescidos de honorários 

advocatícios. 



 


