
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARBITRAL

O Conselho Nacional de Justiça Arbitral, ou na forma de CONAJA é uma enti-

dade especializada em solução de conflitos, utilizando os métodos, autocompositivo 

e heterocompositivo, como se prova pelo protocolo de Genebra de 1923, Geneva 

Protocolon Arbitration Clauses; e a Convenção de Arbitragem de Nova York de 1958, 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Awards, ratificada e pro-

mulgada no Brasil pelo Decreto n. 4.311/2002.

Com Câmaras de Mediação e Arbitragem,  ou na forma abreviada de  CMA, 

em várias Cidades do Brasil, dispomos de um Colégio de Especialistas graduados 

em direito e áreas afins, capacitados pelo CONAJA em técnica de mediação, concili-

ação e arbitragem, oferecendo os melhores profissionais, nas resoluções de confli -

tos.

Fundado no ano de 2011, regido pela Constituição Federal, incisos XVII ao 

XXI do artigo 5º, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99 e pela portaria nº 361/99, 

sob a égide da Lei 9.307/96, bem como, pelos fundamentos da Lei de Mediação, nº 

13.140/15. Instituída associação civil, pessoa jurídica de direitos privados, sem fins 

lucrativos,  inscrito no CNPJ: 16.455.653/0001-03,  com Utilidade Pública Municipal, 

declarada no Diário Oficial do Municipal do Salvador, sob nº de Lei 8.787/2015; Utili-

dade Pública Estadual, declarada no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 13 de de-

zembro de 2013, sob nº de Lei 20.632/2013; com lei autorizativa publicada no Diário 

Oficial do Estado da Bahia, sob o número de Lei 13.326/2015; atestado de funciona-

mento pelo Ministério Público do Estado da Bahia,  por  meio do procedimento nº 

230/2016, registrado no SIMP sob nº 239947/2016; devidamente registrado no Con-

selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Salvador –  CMDCA, 



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARBITRAL

sob o nº 901/16; inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social do Salvador – 

CMASS, sob nº 274/16; registrado no CNPq-CAD, sob o no JI7600000004.

Por meio de convênio com a Faculdade FAESPE e com um corpo docente, 

formado por mestres e doutores, o Instituto de Ensino Superior e Pesquisa do CO-

NAJA oferece cursos de extensão, bem como, de pós-graduação reconhecidos pelo 

MEC, pensando sempre na qualidade profissional e educacional.


