
Observatório da Arbitragem
Desenvolvimento de pesquisa jurimétrica



• A ABJ é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2011, que tem sua origem em um grupo de 

pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) e 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que se uniram com o intuito de 

elaborar pesquisas empíricas a respeito de recursos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

• A ABJ tem como objetivo principal incentivar o uso da Jurimetria, estudo empírico do Direito, por 

meio da realização de pesquisas voltadas para a compreensão e gestão estratégica dos institutos 

de Direito.

• Os estudos e pesquisas realizados pela ABJ visam auxiliar a formulação de boas políticas públicas e 

colaborar diretamente com a melhoria do Judiciário nacional.



• O CBAr é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2001 por diversos especialistas em 

arbitragem, que tem como principal finalidade o estudo acadêmico da arbitragem e dos demais 

métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. 

• O CBAr conta com mais de mil e quinhentos associados, entre pessoas físicas e representantes de 

pessoas jurídicas.

• Além de promover diferentes atividades acadêmicas, realizar Congressos e Seminários de nível 

nacional e internacional, o CBAr ainda publica a Revista Brasileira de Arbitragem (“RBA”), pela 

Editora Kluwer, maior periódico de arbitragem do Brasil.

• O CBAr também desenvolve diversas iniciativas com o Poder Público e realiza o acompanhamento 

da tramitação de projetos de lei que tratam, direta ou indiretamente, de arbitragem e mediação, 

apresentando pareceres e reunindo-se com deputados e senadores quando necessário. 



Projeto: Observatório da Arbitragem



Sobre o Observatório

1
2
3

Anulação de Sentenças Arbitrais

Cumprimento de Sentenças Arbitrais

Validade, eficácia e existência da convenção de arbitragem

O CBAr e a ABJ firmaram acordo de cooperação técnico-científica, 

com vigência de 05 anos, para o desenvolvimento de pesquisa 

empírica e jurimétrica envolvendo os dados e informações de 

Tribunais de Justiça. 

Na primeira fase do projeto faremos a análise dos dados do TJSP. 

Caso a lista de processos e o acesso aos autos sejam disponibilizados 

por outros tribunais, o projeto poderá ser expandido em novas fases.

Caberá à ABJ construir as bases de dados e informações para o 

desenvolvimento do Projeto e, ainda, oferecer suporte às análises 

dos dados e à construção de ferramentas de visualização de dados.

E caberá ao CBAr prover a análise das bases de dados encaminhadas 

e, ainda, a redação de artigos acerca dos resultados da pesquisa e 

para o desenvolvimento do Projeto.

O intuito do observatório é coletar informações sobre os cinco tipos de 

processos abaixo indicados, obtidas a partir da leitura dos autos processuais 

por especialistas, e o preenchimento de formulário de classificação que será 

definido na fase inicial da pesquisa, após a realização de pilotos:

4 Tutela de urgência e de evidência pré-arbitral

5 Ação do artigo 7º



Listagem de processos

Como uma parte considerável das discussões 
arbitrais ocorrem em sigilo, a listagem de 
processos será realizada através de um 
convênio com o TJSP.

Análise e elaboração do 
Relatório

Ao final da coleta de dados, todos os 
resultados serão compilados e analisados pela 
coordenação da pesquisa, e será elaborado 
um relatório. 

Pré Teste e Treinamento

Classificação de uma amostra preliminar, 
buscando identificar e mitigar possíveis 
inconsistências na fase posterior.

Atualização

Após a finalização da primeira fase do 
Projeto, será feita uma análise crítica 
sobre os resultados obtidos e o formulário 
poderá ser aprimorado, ensejando novas 
fases da pesquisa, contendo mais 
variáveis e atualizações dos dados.

Respostas dos 
questionários

A fase de classificação consiste em uma análise 
detida dos processos pelos pesquisadores da ABJ. 
Além da coleta de dados em um sistema 
informatizado, nesta etapa também são 
conduzidas análises de dados preliminares com o 
objetivo de identificar pontos de aprimoramento 
na metodologia de coleta, padrão de resposta 
dos respondentes e possíveis pontos importantes 
de análise.

Descrição das Etapas do Projeto



Cronograma

Mês 
1

Mês 
3

Mês 
4

Mês 
6

Mês 
7

Mês 
8

Mês 
9

Mês 
10

Mês 
11

Mês 
12

Mês 
2

Mês 
5

✔ Planejamento

✔ Coleta de dados final

✔ Elaboração de Relatório
✔ Elaboração do Dashboard

✔ Divulgação 
final dos 

Resultados

* Este cronograma não é definitivo e poderá sofrer alterações. Cronograma definitivo será elaborado no começo do projeto.

✔ Pré-teste



Equipe
2 Coordenadores de pesquisa*

Marcelo Guedes Nunes
 André Abbud

*Os coordenadores da pesquisa não receberão qualquer remuneração em razão do projeto

Apoio Técnico

1 administrador de projetos;
1 gestora de qualidade;

1 coordenador científico com formação em estatística; e
4 pessoas pesquisadoras do direito.

Além da equipe básica, os aspectos técnicos e científicos da pesquisa serão supervisionados por uma comissão consultiva formada por profissionais e 
acadêmicos especializados em arbitragem ou representantes de entidades de classe, indicados pelo CBAr e pela ABJ de comum acordo. 



Resultados Esperados

Relatórios
Relatórios contendo análises dos processos relacionados 
à arbitragem no TJSP

Um website institucional do projeto Observatório da 
Arbitragem descrevendo os resultados principais da 
pesquisa e destacando os resultados em São Paulo.

Site



Cotas de Patrocínio

O valor ideal de investimento para início da primeira fase do Projeto é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)* 

Cota de participação 
Bronze

Cota de participação
 Prata

Cota de participação
 Ouro

*Caso o valor total do orçamento não seja contemplado pelas cotas dos apoiadores, poderão ser realizadas adequações no escopo da pesquisa tendo em vista a redução de custos.

R$20.000,00 à vista
ou até 6x R$3.333,00

 Benefícios:  

✔ Associação PJ na ABJ
✔ Menção ao apoio em todas 

as publicações e divulgações 
da pesquisa

✔ Acesso antecipado aos 
resultados

R$30.000,00 à vista
ou até 6x R$5.000,00

 Benefícios: 

✔ Associação PJ na ABJ
✔ Menção ao apoio em todas 

as publicações e divulgações 
da pesquisa.

✔ Acesso antecipado aos 
resultados

✔ Possibilidade de participar 
do lançamento oficial como 
palestrante.

R$50.000,00 à vista
ou até 6x R$8.333,00

 Benefícios: 

✔ Associação PJ na ABJ
✔ Menção ao apoio em todas as 

publicações e divulgações da pesquisa.
✔ Acesso antecipado aos resultados
✔ Acesso integral aos dados consolidados 

finais da pesquisa;
✔ Possibilidade de participar do 

lançamento oficial como palestrante; 
✔ Possibilidade de organizar mais 1 

evento oficial, na qualidade de 
organizador, em conjunto com CBAr e 
ABJ, com palestrantes nacionais e/ou 
internacionais, para divulgar os 
resultados da pesquisa.

2 cotas disponíveis3 cotas disponíveis




