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RREESSUUMMOO    

A arbitragem, como meio de composição de conflitos de interesses, 

sempre foi coeva com os próprios conflitos. Em Roma, referencial obrigatório do 

direito, o pretor, nas primeiras fases do direito romano (legis actiones e per formulas), 

remetia as partes à arbitragem. Com a evolução do Estado, a composição dos 

conflitos passou a ser função exclusivamente sua. A arbitragem foi relegada a um 

plano secundário e caiu em desuso. A atividade judicial, por sua vez, tem apresentado, 

em todo o mundo, resultados inferiores à expectativa, levando estudiosos do direito a 

pensar em alternativas à atividade estatal. Essas alternativas apresentaram bons 

resultados na experiência nacional e, sobretudo, na estrangeira. Além disso, o Estado 

vem redefinindo sua intervenção em alguns setores, admitindo a atuação de entes 

privados, não estatais, com atuação voltada ao interesse público. Apesar de já constar 

expressamente na legislação processual brasileira, a arbitragem, após algumas 

tentativas frustradas, foi regulamentada por lei específica (Lei nº 9.307/96). Contudo, 

ainda não foi totalmente assimilada. Este trabalho se propõe a examinar a arbitragem 

desde suas origens, cotejá-la com outras formas de composição de conflitos, redefini-

la como atividade pública necessária à administração da justiça e, sobretudo, eficiente 

e eficaz. Como contribuição pessoal, apresentam-se sugestões, tais como o retorno da 

arbitragem à guisa de suplemento à jurisdição, a arbitragem incidental, nos moldes do 

direito francês e a inclusão dos árbitros na Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE:  ARBITRAGEM – CONFLITOS DE INTERESSES – COMPOSIÇÃO 

– EFICÁCIA - JUSTIÇA - JURISDIÇÃO – MEIOS ALTERNATIVOS – NATUREZA 

PÚBLICA - PROPOSTAS.  

 

 



    

                                                RREESSUUMMEENN    

El arbitrage, como medio de composición de conflictos de intereses, 

siempre fué contemporáneo con los própios conflitos. En Roma, referencial obligatório 

del derecho, el pretor, en las primeras fases del derecho romano (legis actiones y per 

formulas), remitía a las partes al arbitrage. Con la evolución del Estado, la composición 

de los conflictos pasó a ser función exclusivamente suya. El arbitrage fué relegado a 

un plano secundario y cayó en desuso. La actividad judicial, a su vez, tiene 

presentado, en todo el mundo, resultados inferiores a la expectativa, llevando a los 

estudiosos del derecho a pensar en alternativas a la actividad estatal. Esas 

alternativas presentaran buenos resultados en la experiéncia nacional y, sobretodo, en 

la extranjera. Además, el Estado viene redefiniendo su intervención en algunos 

sectores, admitiendo la actuación de entidades privadas, no estatales, con su 

actuación volcada al interés público. A pesar de ya constar expresamente en la 

legislación procesal brasileña, el arbitrage, después de algunas tentativas frustradas, 

fué regulado por ley específica ( Ley n. 9.307/96). Pero, todavia no fué totalmente 

asimilado. Este trabajo se propone a examinar el arbitrage desde sus orígenes, 

compararlo con otras formas de resolución de conflictos, redefinirlo como actividad 

pública necesaria para la administracción de la justicia y, sobre todo, eficiente y eficaz. 

Como contribución personal, se presentan sugerencias, tales como el retorno del 

arbitrage como forma de suplemento a la jurisdición, el arbitage incidental, en los 

moldes del derecho francés y la inclusión de los árbitros en la Orden de los Abogados 

del Brasil 
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AABBSSTTRRAACCTT    

The arbitration, as a mean of composing conflicts of interest, has 

always been contemporaneous with the conflicts a such. In Rome, a compulsory 

reference when dealing with law, the praetor forwarded the parties to arbitration during 

the initial phases of Roman law (legis actiones and per formulas). With the evolution of 

the State, the composition of conflicts because one of its exclusive functions. 

Arbitration was relegated to a secondary  plain and fell out of use. As a result, judicial 

activity has internationally shown results that do not meet expectations, making law 

experts think about alternatives to State activity. These alternatives have shown good 

results in national experience and, moreover, in foreign experience. Furthermore, the 

State is redefining its intervention in some sectors, admitting private, non-governmental 

entities to act in public interest. Although arbitration is expressly contained in Brazilian 

processual legislation, after a few unsuccessful attempts, it was regulated by a specific 

law (Law n. 9.307/96). Nevertheless, it has not been totally assimilated. The purpose of 

this Thesis is to examine arbitration from its origin, confronting it with other forms of 

conflict composition, redefining it as a necessary public activity to the administration of 

justice and, moreover, efficient and effective. As personal contribution, I will present 

suggestions, such as the return of arbitration as a suplement to jurisdiction, incidental 

arbitration, following the example of french law and the inclusion of arbitrators in the 

Order of Lawyers in Brazil. 

 

KEYWORDS: ARBITRATION – CONFLICTS OF INTERESTS – COMPOSITION – 

EFFICACY – JUSTICE – JURISDICTION – ALTERNATIVE WAYS – PUBLIC NATURE 

– PROPOSALS.    
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AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  EE  SSIIGGLLAASS  UUTTIILLIIZZAADDAASS  

a. C. – Antes de Cristo 

AAA – American Arbitration Association 

ADR – Alternative Dispute Resolution  

ago. –  agosto 

apud – citado por 

art.  –   artigo de lei 

BOE –  Boletin Oficial Español 

CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil 

CCI –    Chambre de Commerce Internacional 

CF – Constituição Federal 

Cf. – confrontar com 

CIJ – Corte Internacional de Justiça 

CJF – Conselho da Justiça Federal 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

colab. – colaboração 

CPC – Código de Processo Civil  

CPJI – Corte Permanente de Justiça Internacional 

CPP – Código de Processo Penal 

d.C. – Depois de Cristo 

Dec. - Decreto 

DOU – Diário Oficial da União 

ed. – edição 

EPA – Agência Federal de Proteção ao Meio Ambiente 

Ibidem  – na mesma obra 

Idem – do mesmo autor 

IACAC – Interamericana Commercial Arbitration Commission 

ICC – Internacional Chamber of Commerce – Internationale Handelskammer in Paris 

ICCA – Internacional Council of Commercial Arbitration 

Int. – Introdução 

jan. – janeiro 



  

 

  

L.A. – Lei de arbitragem 

LCI – London Court of Internacional Arbitration 

LEC – Ley de enjuiciamiento civil española 

n. – número 

OASAT – Tribunal Administrativo da Organização dos Estados Americanos 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

ONGs – Organizações não governamentais 

ONU – Organização das Nações Unidas 

Op. cit. – na obra citada 

p. – página 

passim – em vários trechos ou passagens 

RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  

RT – Revista dos Tribunais 

s. l. – sem local 

s.d. – sem data 

SAC – Serviço de atendimento ao Consumidor 

seg. – seguinte 

ss.  - seguintes 

STF – Supremo Tribunal Federal 

Tít. – título 

trad. – tradução 

UNAT – Tribunal Administrativo das Nações Unidas 

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law 

Vol. – volume 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Arbitragem: alternativa eficaz de solução dos conflitos, tema 

escolhido para a pesquisa desenvolvida em Curso de Mestrado em Direito, à 

primeira vista, conduz a um questionamento e a um pré-conceito. A indagação 

concerne a uma possível inadequação da proposta do trabalho, já que a arbitragem 

é situada, normalmente, no Direito Privado, onde é regida pelos fundamentos do 

Direito Obrigacional de natureza jurídica privada, porém o que se propõe é 

exatamente situar o instituto no direito público; o pré-conceito condiz com o desuso 

do instituto, que tem sido visto com desconfianças, havendo uma generalizada 

opção preferencial pela Justiça Pública, a despeito de suas deficiências. 

Estes são dois dos principais problemas enfrentados na pesquisa, 

que tem o objetivo de provocar uma revisão do instituto da arbitragem, 

redimensioná-la de modo a situá-la adequadamente no Direito Público como 

atividade essencial à administração da justiça, como ocorre na experiência 

constitucional brasileira com a advocacia e a defensoria pública1. A advocacia, em 

todos sistemas jurídicos, é atividade que envolve o munus publicum, o mesmo 

ocorrendo com a assistência judiciária. O fato de a advocacia ser exercida por 

particulares não a desloca do Direito Público.  

A moderna doutrina processual considera a arbitragem como meio 

alternativo de solução de conflitos. Reconhece sua importância como instrumento de 

pacificação. Mas, ainda assim, não lhe dispensa a atenção merecida porque, 

paradoxalmente, embora a questão da resolução de conflitos de interesses seja de 

ordem pública, ius cogens, remete-lhe para o Direito Privado obrigacional.  

                                            
1 CF/88, arts. 133 e 134:  
“Art.133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações 
no exercício da profissão, nos limites da lei.  
Art. 134. A Defensoria Púlica é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”.  
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A pré-compreensão só pode ser vencida por uma compreensão. 

Por isso é importante o tema, cuja compreensão, superada a primeira dificuldade 

anteriormente posta, implicará alento a uma melhor prática da arbitragem, que, 

assim, haverá de recuperar o prestígio de antanho e fornecerá ao Estado um 

instrumento valioso para atingir seu objetivo de pacificação social. 

Hoje o Estado reconhece a arbitragem, regulamenta-a2, mas fica 

nisso. Por outro lado, os árbitros e as câmaras de arbitragem vêm agindo de modo 

contratual, apenas, elitizando o seu emprego e até, ao contrário do desejado, 

causando certa desconfiança entre os profissionais do Direito. 

Aliado a esses fatores, a cultura da litigiosidade oficial contribui para 

a incompreensão da potencialidade da arbitragem. O Poder Judiciário é provocado 

para solucionar todo tipo de controvérsia. Foi convertido em verdadeiro apanágio 

para curar todos os males, mesmo que sob a pecha de lento, deficiente e ineficaz. 

A propósito, o eminente Ministro Marco Aurélio de Farias Mello, 

Presidente da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, em artigo 

publicado, reconhece: 

“É chegada a hora de reflexão direcionada a definir-se as causas da quadra 
vivida. O brasileiro apenas acredita na solução judicial. Diante de situação 
reveladora de posições antagônicas, aciona o direito cívico de acesso ao 
judiciário, ficando em segundo plano os meios suasórios de 
equacionamento das divergências. Então é fácil detectar o grande número 
de processos”3. 

Compreensível o desalento do Justice Chief brasileiro diante da 

realidade vivida pelo Poder Judiciário, que não é diferente da enfrentada em outros 

países. 

Não basta mudar o Poder Judiciário. Reformas e reformas são 

pensadas e postas em prática, mas, como Sísifo, o Judiciário se vê condenado a 

reiniciar sempre a mesma tarefa quando parecia que o fim estava próximo.  

                                            
2 A regulamentação da arbitragem se deu mediante a promulgação da Lei n 9.307/96,  também conhecida como 
Lei Marco Maciel, nome do Senador, à época, autor do projeto.  
3 MELLO, Marco Aurélio de Farias. Judiciário: uma visão realista – a instabilidade normativa das medidas 
provisórias. Revista Consultor Jurídico, 10 ago. 2000.  
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As pesquisas realizadas indicam que as “soluções endógenas” ao 

problema, que se convencionou denominar “crise do judiciário”, são insuficientes 

para a realidade do judiciário brasileiro. Convém lembrar que tal crise é hoje um 

problema mundial. 

Por isso, deve-se enfrentar o desafio de buscar alternativas 

exógenas ao modelo tradicional, as quais, como já mencionado, passam pela 

revisão de alguns conceitos a respeito de institutos jurídicos, como é o caso da 

arbitragem.   

A atividade de pacificação social é de natureza pública, mas não 

exclusivamente estatal. Deve envolver a coletividade. Contundente a observação de 

Foucault: “nada mudará a sociedade se os mecanismos de poder que funcionam  

fora, abaixo e ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais elementar, 

cotidiano, não forem modificados” . 4

Os estudos empreendidos têm por objetivo contribuir na tarefa de 

buscar novos paradigmas, possibilitando a assimilação da arbitragem como 

instrumento público de composição de conflitos de interesses, vocacionada a uma 

atuação não adversarial. Em outras palavras, preparar para que sejam estabelecidas 

condições propícias ao desenvolvimento de um novo paradigma.  

Temerária seria a tarefa de apresentar uma proposta definitiva de 

arbitragem, ou tratar de uma nova arbitragem. Não segue essa direção o trabalho 

desenvolvido. O problema investigado foi recolhido no plano fático, deve ser 

amadurecido no plano teórico e devolvido à prática. 

Aliás, direito é experiência5. As questões jurídicas só podem ser 

validamente avaliadas se conciliarem os planos prático e teórico.  

Recomenda o Professor João Maurício Adeodato:  

                                            
4 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 16. ed., Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, passim. 
5 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19. ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 73.  
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Devido à inseparabilidade entre teoria e práxis, o trabalho de pesquisa 
precisa descrever seus pontos de partida e ao mesmo tempo problematizá-
los e explicá-los, isto é, procurar compreendê-los dentro de uma visão 
(“teoria”) de mundo coerente. Esquecer as bases empíricas do direito faz a 
“visão de mundo” irreal e inútil, ainda que pareça coerente; reduzir-se a 
descrever dados empíricos sem uma teoria, por outro lado, deixa a 
informação fora de rumo e dificulta a comunicação”6. 

Há, pois, espaço para a busca de novos paradigmas. Mesmo que 

não se tenha a pretensão de apresentar esse novo paradigma, é preciso preparar 

suas bases teóricas para que ele surja. Essa a orientação de Thomas Kuhn: 

“Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar 
outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação de ambos 
os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua”7.  

Desenvolve-se a pesquisa conforme o método indutivo-dedutivo: do 

contexto geral, de natureza jurídico-política, examina experiências da arbitragem na 

atualidade e, em retrospectiva, no Brasil e no exterior. Estas experiências foram 

examinadas por amostragem em razão da metodologia adotada (bibliográfica, e não 

pesquisa de campo).  

A linguagem utilizada no texto considera o destino acadêmico do 

trabalho. Vale dizer, sem prejuízo da clareza, tem cunho nitidamente expositivo e 

descritivo, dispensando-se de mencionar alguns conceitos básicos ao público 

destinatário: os professores examinadores, dotados de elevado saber jurídico.  

A proposta de revisitação do instituto jurídico da arbitragem e de sua 

adequada ubicação, requer uma análise prévia de conceitos e experiências 

atinentes à tarefa de compor conflitos. Por isso, optou-se por uma abordagem 

progressiva nos capítulos que se sucedem em seqüência lógica com vistas à 

redução eidética. 

Vivenciamos, neste início de século, sérios desafios. Confrontamo-

nos hoje com o fenômeno da globalização, e com os avanços tecnológicos, que 

aceleram o tempo encurtando distâncias e dinamizando a vida de tal modo, que se 

                                            
6 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Separata do Anuário dos 
cursos de pós-graduação em direito, n.º 8, Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1997.  
7 KUHN, Thomas: A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1995, p.38.  
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torna um desafio acompanhar toda essa evolução na mesma velocidade. As 

questões, mais do que nunca, apresentam-se em nível global, e a solução para os 

graves problemas que assolam a humanidade impulsiona à  construção de um novo 

modelo de sociedade.   

A globalização atinge o mundo inteiro, de forma mais acentuada, o 

mundo do direito. As normas jurídicas, gradativamente, vêm perdendo a capacidade 

de ordenar, moldar e tutelar a sociedade, diante da difícil tarefa de acompanhar o 

ritmo dessa evolução social, refletindo, de imediato, no Poder Judiciário, privado dos 

padrões que constituem a sua lógica e a sua força: a efetividade da lei, aplicada ao 

caso concreto, uma vez que os mecanismos processuais de controle e solução dos 

conflitos não mais conseguem exercer o seu papel, dirimindo conflitos e disputas e 

neutralizando a violência.  

As instituições judiciais parecem minúsculas para enfrentar a nova 

onda de demandas e, pela lentidão e ineficiência, vão perdendo parte da jurisdição. 

Ao perder a batalha para o tempo, os Tribunais estão sendo substituídos por novos 

mecanismos de controle infra e supra estatais.  

Os controles infra estatais, tais como milícias protetoras de grupos e 

áreas, justiceiros comunitários, grupos organizados para a realização de delitos, 

causam grande preocupação à sociedade, que, todavia, encontra amparo nas 

soluções alternativas de conflitos: os órgãos que dão assistência aos consumidores, 

a conciliação, o juízo arbitral, a mediação e até mesmo as estruturas jurisdicionais 

menos complexas como os juizados especiais.  

Essas formas alternativas de solução das controvérsias incentivam 

as negociações, os entendimentos e as soluções específicas para cada situação, 

com grande flexibilidade, pautados em novas diretrizes, dando ênfase à 

manifestação de vontade das partes envolvidas e preponderância às decisões 

articuladas e preventivas de conflitos.  
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A tutela governamental é insatisfatória e até excludente. O 

monopólio da jurisdição é uma ilusão8, substituída pela livre negociação, com 

expansão cada vez mais significativa das relações contratuais.  

Relevante também o entendimento assumido pelo Direito 

Internacional Público, que passa a ser progressivamente relativizado ou até mesmo 

desfigurado, pois os acordos, as convenções e os tratados vão inserindo dispositivos 

de natureza privada, com o objetivo de atender às leis de mercado, pela 

transnacionalização das avenças.  

Urge, portanto, que se conduza a sociedade a um nível de 

cidadania, proporcionando a todos, sem exceção, condições de acesso aos direitos 

outorgados. A necessidade de reforma do nosso sistema de justiça tem suscitado 

inúmeros debates, não só entre operadores do Direito, mas na sociedade como um 

todo.  

Da inadequação de nosso sistema judiciário, decorre a ineficácia 

social da prestação jurisdicional. Atualmente, o que se discute não é apenas a  

independência e autonomia do processo; a preocupação maior é com sua 
efetividade. Sua existência deve proporcionar de forma ampla o direito substancial. 

A preocupação, voltada para garantir à pessoa o seu direito e tudo que esse direito 

pode proporcionar não é atual, já tendo sido debatida, com ênfase, por grandes 

juristas.   

A adequada proteção jurídica, entendida como um dos direitos 

inalienáveis do ser humano, implica um processo apropriado e justo que garanta 

tutela efetiva ao titular do interesse juridicamente protegido.  

Os problemas do Poder Judiciário brasileiro são inúmeros e 

variados, destacando-se como causas principais da morosidade da justiça, o 

desaparelhamento dos órgãos judiciários e o excessivo formalismo que decorre das 

                                            
8 Conforme tese desenvolvida ao longo da obra de Antonio Carlos Wolmer: Pluralismo jurídico – fundamentos 
de uma nova cultura no direito. São Paulo: Alfa-Omega, 2001, passim.  
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normas procedimentais vigentes, além do alto custo. De qualquer sorte, a 

morosidade da justiça é o seu mal maior, gerando-lhe substancial descrédito.  

Essa queixa, tão constante em nosso país, repete-se em vários 

outros países, quando se analisa o sistema judiciário. Esta afirmação também se faz 

presente na obra do Prof. Ramón Soriano, Sociologia del derecho,  que menciona os 

“três males endêmicos” da administração da Justiça: “as incertezas do Direito, a 
lentidão do processo e os seus altos custos”9(grifo nosso), idéia essa 

acompanhada em outros estudos de sociólogos ali citados, com análises 

semelhantes em diversos países europeus.  

Além da morosidade, diversos outros pontos negativos são gerados 

para o litigante, no curso do processo. Destacam-se entre eles, os custos com o 

desenvolvimento da demanda, como taxas judiciais e despesas diversas (perícias 

etc.); além do tempo perdido na preparação das teses, via encontro com os 

advogados, buscas de documentos e encargo com o comparecimento às 

audiências.  

Merecem registro, também, os inconvenientes das incertezas sobre 

os rumos do processo. Se, por um lado, não se sabe quanto tempo vai demorar o 

trâmite de um processo, por outro, igualmente, o resultado da demanda é sempre 

incerto. Não há bom advogado que não reconheça, ainda que nas melhores teses, 

um certo percentual de riscos quanto ao desfecho. Isso porque os fatos 

supervenientes (e, portanto, desconhecidos dos envolvidos) devem ser levados em 

consideração pelo julgador, como manda a lei processual, uma vez que não se sabe 

o destino da lide, nem tampouco se tem garantia da satisfação do direito do litigante.  

Diversas são as causas que geram os sérios problemas apontados, 

o que torna inviável um exame pormenorizado de cada uma, fugindo também do 

objetivo do presente trabalho.  

                                            
9 SORIANO, Ramón. Sociologia del derecho. Barcelona: Ariel, 1997, p. 423.  
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A jurisdição é um reflexo da sociedade e do Estado no qual está 

inserida. Examiná-la requer cotejo, ainda que breve, com o Estado, de onde se 

origina, considerando-se sua evolução e sua inserção na economia globalizada que 

predomina no mundo, as reformas pelas quais tem passado, os novos desafios que 

se lhe apresentam. 

O objetivo primordial do processo é a tutela concreta dos direitos, 

porém, pela quantidade enorme de litígios e o congestionamento da atividade 

jurisdicional, os estudiosos do Direito têm procurado meios alternativos de solução 

de conflitos. Dentre eles, atualmente, merecem destaque a mediação e a 

arbitragem.  

Os meios alternativos de solução de conflitos, sobretudo a 

arbitragem, estão sendo acolhidos por nossa cultura jurídica e difundidos aos 

jurisdicionados. Espera-se, com isso, a redução do volume de demandas 

patrimoniais, emperradas pela burocracia, que as fazem complexas em demasia, 

principalmente no aspecto probatório, além de seu alto custo.  

O instituto da arbitragem é o instrumento adequado para se diminuir 

o número de processos na jurisdição estatal, dando aos magistrados mais tempo 

para se dedicar às demais demandas que devam apreciar.  

A satisfação plena do jurisdicionado, ao ter realizada a tutela de seu 

direito material violado ou ameaçado, deve ser entendida como o objetivo maior, 

para que ocorra a tão almejada efetivação do processo devidamente amparada pelo 

due process of law.  

Centraliza-se, portanto, este trabalho, na discussão sobre a 

possibilidade de solução de conflitos individuais, sociais e coletivos, sem a atuação 

do Estado. Nessa direção, mais especificamente, orienta-se a pesquisa sobre a 

adoção da arbitragem, como atividade paraestatal, observando como metodologia a 

pesquisa bibliográfica.  

Visa-se a atentar para as benesses dos meios alternativos de 

solução das controvérsias, particularmente a arbitragem, não só em relação aos 
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advogados e juízes, mas sobretudo, no que diz respeito ao interesse das partes 

envolvidas e à eficácia desses meios como excelente instrumento na realização 

rápida da Justiça.  

O primeiro capítulo, “Os CONFLITOS DE INTERESSES E SUAS SOLUÇÕES”, 

apresenta o termo conflito em sua significação e tratamento jurídico; faz uma breve 

retrospectiva histórica sobre o tema solução dos conflitos; situa-o na perspectiva de 

acesso à justiça; versa sobre a crise do Estado e do Poder Judiciário; e apresenta as 

alternativas. 

No capítulo segundo, apresentam-se OS MEIOS JURISDICIONAIS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS no âmbito do direito internacional, como também no direito 

interno, enfocando as características de cada um desses meios: a jurisdição estatal; 

os Tribunais Internacionais Permanentes; a Corte Internacional de Justiça; as 

Comissões Internacionais de Inquérito e Conciliação; as Comissões Mistas; a 

Arbitragem; e os órgãos da jurisdição brasileira.  

Embora o Estado ponha à disposição a sua tutela para que dela se 

utilize a comunidade, o acesso à justiça, em razão dos encargos impostos, torna-se 

difícil para alguns e, às vezes, até impossível para outros. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário assumir o compromisso 

de facilitar o acesso à justiça, com a presença do Estado para garantir a solução dos 

conflitos da cidadania, mediante mecanismos ágeis. Isso só é possível, mediante 

uma mudança e de um fortalecimento de métodos, que, concebidos como alternativa 

jurídica, facilitem o acesso das pessoas à justiça, comprometendo-se sua 

participação nas soluções e iniciando uma mudança de mentalidade tanto na 

cidadania em geral como nos diferentes tipos de profissionais envolvidos no tema. É 

um trabalho de convencimento que deve quebrar as resistências culturais por meio 

da demonstração prática de suas vantagens.  

O acesso à justiça é um direito constitucional do cidadão, e, no 

campo doutrinário, é considerado como a mais fundamental das obrigações estatais, 

buscando garantir ao indivíduo todos os seus direitos reconhecidos normativamente. 
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Garantir esse direito é a forma mais expressiva de valorizar a 

cidadania, razão por que está sendo reconhecido em todas as civilizações como    

uma das maiores conquistas em benefício do homem a ser cultivada, de modo  

profundo, neste século XXI. 

Tamanha a relevância do tema que a “Convenção Européia para 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais”, reconheceu, de modo 

explícito, no texto do art. 6º, § 1º, que “a Justiça que não cumpre suas funções 

dentro de um prazo razoável é, para muitas pessoas, uma justiça inacessível.” 

Não se pode negar que o Estado se faz presente no conflito de 

interesses, que ameaça a convivência social, mas como nem todos podem ou têm a 

oportunidade de acionar o judiciário, é necessário que sejam oferecidos meios 

alternativos àqueles que necessitam solucionar suas divergências, de forma ágil e 

eficaz, realizando assim a verdadeira justiça! 

O terceiro capítulo demonstra a experiência positiva de vários países 

na utilização desses MEIOS ALTERNATIVOS e passa-se à casuística tratando dos meios 

não jurisdicionais de solução de controvérsias existentes.  

O quarto capítulo é dedicado exclusivamente à ARBITRAGEM. 

Constitui o núcleo do trabalho. Contém os seguintes tópicos: Conceito de 

Arbitragem; Perspectiva Histórica do Instituto; Natureza Jurídica da Arbitragem; O 

Princípio da Autonomia da Vontade na Arbitragem; As Diversas Formas de 

Arbitragem; Limites à Arbitragem; Escolha, Poderes e Jurisdição dos Árbitros; A 

Corte Permanente de Arbitragem; O Compromisso Arbitral e a Cláusula 

Compromissória; O Processo Arbitral; A Sentença Arbitral; Reconhecimento e 

Homologação da Sentença Arbitral Estrangeira; Carência de Auto-Executoriedade; 

Vantagens e Desvantagens do Instituto; A Arbitragem no Brasil; A 

Constitucionalidade da Lei de Arbitragem Brasileira; A Arbitragem no Mercosul. 

O quinto capítulo mostra as EXPERIÊNCIAS DE ARBITRAGEM na 

Alemanha, Bélgica, França, Itália, Espanha e Argentina. O propósito é situá-la no 

direito comparado. 
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No sexto capítulo, é feita uma CRÍTICA AO TRATAMENTO DISPENSADO À 

ARBITRAGEM NO DIREITO MODERNO, com enfoque para o direito brasileiro, que, 

afastando-se da tradição romano-germânica, empresta-lhe feição nitidamente 

privada; defende-se a inclusão da arbitragem nos quadros da Ordem dos 

Advogados; apresenta-se proposta de arbitragem incidental semelhante à mediação 

incidental do direito processual civil francês; e propõe-se a concretização da 

promessa constitucional da Justiça de Paz (CF, art. 98, II) juntamente com a 

institucionalização da arbitragem.  

A derradeira parte é destinada à CONCLUSÃO. A pesquisa traduz, 

evidentemente, o viés do pesquisador e está subordinada às premissas de que 

partiu. Por isso, não deve nem pode validamente aspirar a uma definitividade.  

Parafraseando Montesquieu:  

“Mas é preciso sempre não esgotar o assunto a ponto de nada deixar a 
cargo do leitor. Não se trata de fazer ler, mas de fazer pensar”. (O Espírito 
das leis, livro XI, cap. XX)10.  

Conhecer a arbitragem, diferenciando-a das demais formas 

alternativas de composição de conflitos, situá-la nos diversos âmbitos do direito, 

conquistar adeptos –despertar desejos11 - e discutir suas tendências, é a proposta do 

presente trabalho.  

No caso, o que se pretende é justamente que muito seja pensado e 

compreendido. Se isso ocorrer, ter-se-á atingido o objetivo proposto.  

Acalento, ademais, a esperança de que este trabalho desperte em 

seus destinatários o entusiasmo, idealismo e amor pela arbitragem; que ao lerem o 

texto estabeleçam verdadeiro diálogo com ela, transcendendo o mundo dos signos 

                                            
10 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis: as formas de governo: a divisão dos 
poderes. Int., trad. e notas de Pedro Vieria Mota. São Paulo: Saraiva, 1987, p.196.  
11 Essa proposta tem inspiração na erótica platônica. Platão, no “Banquete, mostra que o homem é 
essencialmente desejo, está sempre em busca do que lhe falta. E o que o impulsiona é Eros, o amor. O ser 
humano, ao buscar o belo nas coisas sensíveis, descobre que é imperfeito; busca-o, por isso, na alma espiritual. 
Percebe, entretanto, que também aí não existe o bem em si. E, deste modo, impelido por Eros, sobe degrau a 
degrau até alcançar o belo em si no mundo das idéias; só então o desejo será plenamente saciado”  (BASSO, 
Maximino: Filosofia e Existência. Eixo Temático I – A Atividade Filosófica – UEA 02 – O pensamento grego a 
partir de Sócrates. Brasília: Universa, [s.d.], p. 61). 
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lingüísticos – normalmente limitado, por mais cuidadosa que seja a linguagem 

empregada - e da racionalidade.  

Que possam, enfim, como na poesia de Olavo Bilac, príncipe dos 

poetas brasileiros, “amá-la para entendê-la”!12

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 BILAC, Olavo. Via-Láctea, verso XIII, in Poesias.Coleção Prestígio. Rio de Janeiro: Ediouro, 1978.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II      

OOSS  CCOONNFFLLIITTOOSS  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  EE  SSUUAASS  
SSOOLLUUÇÇÕÕEESS    

SUMÁRIO: 1.1 Conflitos. 1.2 Solução dos conflitos: 
breve evolução histórica. 1.3 O acesso à Justiça. 1.4 
Crise do Estado e Crise do Poder Judiciário. 1.5 
Alternativas à solução tradicional das controvérsias. 

1.1   CONFLITOS 

A litigiosidade é da natureza do ser humano (Ubi societas, ibi jus). 

Essa litigiosidade é reprimida pelo homem, internamente, por meio de freios que ele 

próprio se impõe (campo de atuação da moral), ou pela sociedade em que vive 

(campo de atuação do direito). 

A potencialidade conflitiva entre os homens é examinada por várias 

áreas do saber (Psicologia, Sociologia, Antropologia ....), inclusive pelo Direito.  Mas 

este epistemologicamente atua de modo preventivo ou a partir da deflagração dos 

conflitos. 

O homem necessita viver em comunidade. Por isso, tem que manter 

a paz e resolver os conflitos .  13

Moacyr Amaral Santos, com a clareza que lhe é peculiar, a propósito 

do que seja conflito, ensina : 

                                            
13 Kant em seu clássico Doutrina do Direito, ao enfocar “a relação das faculdades da alma com as leis morais, 
fala de desejo e o relaciona ao homem: ‘à faculdade’ que possui um ser de operar segundo suas representações 
chama-se vida”. (São Paulo: Ícone, 1993, introdução, p. 19).  
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O conflito de interesses pressupõe, ao menos, duas pessoas com 
interesse pelo mesmo bem. Existe quando à intensidade do interesse de 
uma pessoa por determinado bem se opõe a intensidade do interesse de 
outra pessoa pelo mesmo bem, donde a atitude de uma tendente à 
exclusão da outra quanto a este.14

Também J. E. Carreira Alvim, sobre o mesmo tema, leciona:  

Os conflitos de interesses são inevitáveis no meio social e são, no geral, 
resolvidos ou pelos próprios contendores, através de comportamentos que 
traduzem atitudes unilaterais (renúncia, desistência, submissão, 
reconhecimento), ou bilaterais (transação), ou por intermédio de terceiros 
(juiz e árbitro), que intercedem no conflito, resolvendo-o em lugar dos 
contendores.  

Sempre que um simples conflito de interesses adquire transcendência ou 
relevância jurídica (NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILHO), ou se 
mostre qualificado pela pretensão de um dos interessados e pela resistência 
do outro (CARNELUTTI), ele se transforma numa lide ou litígio. O conflito de 
interesses é o elemento material da lide, sendo seus elementos formais a 
pretensão (de quem pretende) e a resistência (de quem se opõe à 
pretensão). 15

Importa ainda salientar que a palavra conflito evoca várias acepções, 

dentre as quais se recolhem na doutrina conceitos de conflitos jurídicos e conflitos 

políticos. Nos primeiros, o desacordo se trava a propósito do entendimento e da 

aplicação do direito existente; nos segundos, as partes se antagonizam justamente 

porque uma delas pretende ver modificado esse direito.  

No âmbito do direito internacional, J. F. Rezek, citando Charles 

Rosseau, afirma que: 

...sob a ótica do juiz ou do árbitro internacional, todos os conflitos têm 
natureza jurídica e podem ser juridicamente equacionados: sucede apenas 
que em certos casos a pretensão do Estado reclamante pode ser satisfeita 
mediante a aplicação de normas jurídicas preexistentes, enquanto noutros 
casos isso não é possível.16  

 

                                            
14 SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 4. 
15CARREIRA ALVIM, J. E. Comentários à Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307, de 23.9.1996). Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 23.  
16 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público:curso elementar. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 
337/338.  
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1.2 SOLUÇÃO DOS CONFLITOS: BREVE EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA  

Na sociedade atual, quando entre duas pessoas surge um conflito 

de interesses, caracterizado por uma pretensão resistida, cumpre ao Estado-juiz 

solucioná-lo17  à luz do direito vigente. Vale dizer, o Estado-juiz, que se manifesta 

pela atuação do Poder Judiciário, compõe a lide declarando o direito aplicável ao 

caso concreto. Esta atividade pode ser em si mesma satisfatória e, assim, o conflito 

de interesses estará eliminado. Pode também ocorrer, e sempre efetivamente 

ocorre, que essa declaração do direito tutelado, que reconhece a um dos litigantes a 

proteção jurídica, não é suficiente para eliminar a lide. Então, o interessado, titular 

do direito declarado na sentença, retorna ao juiz e pede a execução da sanção 

imposta ao recalcitrante, agora devedor, e o Estado passa a atuar com vistas à 

satisfação da pretensão do credor. 

Esse modelo estatal de solução dos conflitos vigora hoje na maioria 

dos países civilizados. Nem sempre, porém, foi assim. Quando não havia um Estado 

suficientemente forte para se impor perante seus súditos e perante outros Estados18, 

imperava a lei do mais forte, executada por ele.  

A esse regime dá-se o nome de autotutela (ou autodefesa) e hoje, 

sob o ponto de vista da cultura do século XX, é fácil ver como era precária e  

aleatória, pois não garantia a justiça, mas a vitória do mais forte sobre o mais fraco.  

                                            
17 CF/88, art. 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”  
18 A soberania é um conceito relativamente recente. Somente após a Revolução Francesa, no Estado moderno, é 
que se firmou o conceito de poder político e jurídico, emanado da vontade geral da nação. Sahid Maluf, em usa 
obra Teoria Geral do Estado,  colaciona vários conceitos de soberania, emanados dos mais renomados jurístas 
brasileiros: “Segundo o magistério superior de Miguel Reale, a soberania é ‘uma espécie de fenômeno genérico 
do poder. Uma forma histórica do poder que apresenta configurações especialíssimas que se não encontram 
senão em esboços nos corpos políticos antigos e medievos’. O Prof. Pinto Ferreira nos dá um conceito 
normativo ético-jurídico: ‘é a capacidade de impor a vontade própria, em última instância, para a realização do 
direito justo’. No mesmo sentido é o conceito de Clóvis Bevilácqua por soberania nacional  entendemos a 
autoridade superior, que sintetiza , politicamente, e segundo os preceitos ‘de direito, a energia coativa do 
agregado nacional”’. (Op. cit., 19. ed. rev. e atualizada pelo Prof. Miguel Alfredo Maluf Neto. São Paulo: 
Sugestões Literárias, 1988, p.46).   
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Dois são, fundamentalmente, os traços característicos da 

autotutela:  

a) ausência de juiz distinto das partes;  

b) imposição da decisão por uma das partes à outra . 19

A própria repressão de atos criminosos se fazia em regime de 

vingança privada e, quando o Estado chamou a si o jus punitionis, exerceu-o, 

inicialmente, mediante seus próprios critérios e decisões, sem a interposição de 

órgãos ou pessoas imparciais independentes e desinteressadas.  

Nesse ponto, aliás, a Lei de Talião (dente por dente, olho por olho) 

constituiu até considerável avanço para a contenção da violência, pois limitava a 

vingança ao grau da ofensa sofrida.  

Além da autotutela outra solução reconhecida para os conflitos de 

interesses era a autocomposição (que perdura residualmente no direito moderno), 

pela qual a querela é eliminada porque uma das partes em conflito, ou ambas, 

abrem mão do seu interesse.  

Compreende a autocomposição três formas:  

desistência (uma das partes abre mão de exigir da outra que se 

subordine ao seu interesse);  

submissão (uma das partes aceita a pretensão da outra);  

transação (mediante concessões recíprocas as partes eliminam a 

querela).  

Todas essas soluções tinham em comum a circunstância de serem 

parciais, no sentido de que dependiam da vontade e da atividade de uma ou de 

ambas as partes envolvidas.  
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Percebendo a precariedade e os inconvenientes das soluções 

acima mencionadas, que, sem dúvida, afetavam a sociedade e perturbavam suas 

relações normais, caminhou-se na direção da pacificação social pela intervenção de 

terceiros, como árbitros das contendas. Os árbitros eram as pessoas de confiança 

mútua, a quem as partes confiavam a resolução de seus conflitos. Essa atividade 

era reservada aos sacerdotes, cujas ligações com as divindades garantiam soluções 

acertadas, de acordo com a vontade dos deuses, ou dos anciãos, que conheciam os 

costumes do grupo social. A decisão do árbitro apoiava-se nos padrões acolhidos 

pela convicção coletiva, inclusive pelos costumes.  

Historicamente, então, surge o juiz antes do legislador. 

Mais tarde, e à medida que o Estado foi-se firmando e conseguiu 

impor-se aos particulares com invasão de sua esfera de liberdade, nasceu, também, 

gradativamente, a sua tendência a absorver o poder de ditar as soluções para as 

controvérsias.  

Na fase primitiva do Direito romano (legis actiones) os interessados 

compareciam perante o pretor, comprometendo-se a aceitar o que viesse a ser 

decidido (compromisso que recebia o nome de litiscontestatio). Em seguida, 

escolhiam um árbitro de sua confiança, o qual recebia do pretor o encargo de decidir 

a causa.  Assim, o processo civil desenvolvia-se em dois estágios: perante o 

magistrado (o pretor) e perante o árbitro, ou judex. 

Verifica-se, pois, que já nesse período o Estado tinha alguma 

participação, embora pequena, na solução dos litígios.  

O sistema perdurou ainda durante todo o período clássico do direito 

romano, correspondente ao fortalecimento do Estado, que aumentou a sua 

participação pela conquista do poder de nomear o árbitro (o qual era de início 

nomeado pelas partes e apenas investido pelo magistrado). Vedada que era a 

autotutela, o sistema, então adotado, consistia numa arbitragem obrigatória, que 

substituiu a anterior arbitragem facultativa. 

                                                                                                                                                         
19 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria Geral 
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Para facilitar a sujeição das partes às decisões de terceiro, a 

autoridade pública começa a preestabelecer regras destinadas a servir de critério 

objetivo e vinculativo para tais decisões, afastando assim os temores de julgamentos 

arbitrários e subjetivos.  

Surge, então, o legislador (a Lei das XII Tábuas, do ano 450 a.C.), 

um marco fundamental da época. 

Depois do período arcaico e do clássico (que, reunidos, formam a 

fase conhecida por ordo judiciorum privatorum {ordem das instâncias privadas}), veio 

outro, que se caracterizou pela invasão de área que antes não pertencia ao pretor: 

contrariando a ordem estabelecida, passou este a conhecer ele próprio do mérito 

dos litígios entre os particulares, proferindo sentença até, em vez de nomear ou 

aceitar a nomeação de um árbitro que o fizesse.  

Essa nova fase, iniciada no século III d. C, é conhecida por período 

da cognitio  extra ordinem, com a administração da justiça assumida diretamente 

pelo imperador e pelos funcionários empregados do Estado. Com ela completou-se 

o ciclo histórico da evolução da chamada justiça privada para a justiça pública, onde 

o Estado, já suficientemente fortalecido, impõe-se sobre os particulares e, 

prescindindo da voluntária submissão destes, impõe-lhes autoritariamente a sua 

solução para os conflitos de interesses.  

À atividade mediante a qual os juízes estatais examinam as 

pretensões e resolvem os conflitos dá-se o nome de jurisdição. Pela jurisdição, os 

juizes agem em substituição às partes, que não podem fazer justiça com as próprias 

mãos (vedada a autodefesa)20; a elas, que não mais podem agir, resta a 

possibilidade de fazer agir, provocando o exercício da função jurisdicional. 

Importante ressaltar que essa evolução não se deu linearmente, de 

maneira nítida; a história das instituições faz-se mediante marchas e contramarchas, 

permeada freqüentemente de retrocessos e estagnações, de modo que a descrição 

                                                                                                                                                         
do Processo. São Paulo: Malheiros Editores, 1992,  p. 25. 
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acima constitui apenas uma análise macroscópica da tendência para conferir ao 

Estado todo o poder de dirimir os conflitos de interesses. 

1.3 O ACESSO À JUSTIÇA 

As sociedades modernas consideraram o acesso à justiça como um 

direito social básico21.  Há  de se indagar se esse direito vem sendo desenvolvido, 

bem como quais seriam os fatores que contribuem para sua  menor efetividade. 

Alguns fatores têm contribuído, entretanto, para que o direito ao 

acesso à jurisdição seja mais retórico que efetivo. Dentre eles, o alto valor das 

custas judiciais parece ser um grande obstáculo aos cidadãos  para acesso ao 

sistema judiciário buscando a  solução de conflitos. Não apenas nos países em que 

a parte vencida seja obrigada a suportar o ônus da sucumbência, mas também 

naqueles em que não há tal exigência (Estados Unidos e Japão), os altos custos 

acarretados pela movimentação da máquina estatal, bem como o valor cobrado 

pelos  profissionais- advogados, intérpretes, e peritos,  apresentam-se como uma 

grande barreira. Um aspecto importante a ser considerado, nesse ponto, diz respeito 

às demandas que envolvam valores  de pequena monta. Nesses casos, os custos 

do processo chegam, muitas vezes, a superar os valores monetários do próprio 

direito perseguido.  

A criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, sem 

sombra de dúvida, representou um enorme avanço na tentativa de se colocar à 

                                                                                                                                                         
20 Hoje, constitui o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 350 do Código Penal 
brasileiro: “Art. 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais 
ou com abuso de poder: Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano”. 
21Como observa Mauro CAPELLETTI, o Código Austríaco de 1895 foi, provavelmente, o primeiro caso de 
reconhecimento explícito do dever do Estado em assegurar igual acesso à Justiça (CAPPELLETTI, Mauro; 
GARTH, Bryan: Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1988, p.11), remetendo-se às 
considerações de sua obra "Social and Political Aspects of Civil Procedure - Reforms and Trends in Western and 
Eastern Europe - Aspectos Políticos e Sociais do Processo Civil, Reformas e Tendências na Europa Ocidental e 
Oriental, apud Mich. L. Re., v. 69, 1971, p. 847, 854-855 
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disposição de um número cada vez maior de cidadãos a possibilidade de resolver 

os seus litígios por intermédio da via judicial. 

O tempo representa um fator de considerável importância na 

discussão da distribuição da justiça e no acesso a ela. Se a justiça é considerada 

falha, uma maior delonga na solução judicial dos conflitos termina por aumentar 

ainda mais os custos do processo, bem como por exercer uma grande pressão 

sobre a parte mais fraca na seara econômica, provocando, muitas vezes, o 

abandono do processo ou acordos desvantajosos, em todas as áreas do direito.  

Otávio Bueno Magano observa que:  

 ...a demora na prestação jurisdicional constitui forma disfarçada de 
denegação de justiça, estimulando renúncias e acordos ruinosos; gerando, 
ao mesmo tempo, descrença nas instituições e revolta contra a ordem social 
vigente.

22

 A importância que a celeridade na entrega da prestação jurisdicional 

assume é de tal monta que, a par da garantia constitucional presente nos modernos 

ordenamentos jurídicos acerca da efetiva tutela jurisdicional, o Estado não deixará 

de atender àquele que se sinta lesado ou tenha o seu direito prejudicado.  

Há quem entenda e defenda a existência, em tal preceito, do direito 

à celeridade do processo. O tempo representa uma grande ameaça aos direitos e  

ao processo em geral. A garantia do cidadão ao devido processo legal abarca 

também a necessidade de que o julgamento se opere num prazo razoável. 

Ainda que o acesso à justiça busque dar um tratamento igual às 

partes em litígio, certo é que um exame das particularidades dos chamados atores 

principais do processo termina  por revelar, muitas vezes, uma significativa gama de 

diferenciação entre os litigantes.  

A parte dotada de maiores condições financeiras, principalmente nas 

questões trabalhistas e de direito do consumidor,  está a experimentar uma condição 

mais favorável, se comparada à outra, à medida que pode suportar uma maior 

                                            
22 MAGANO, Otávio Bueno. Arbitragem. Revista Ltr, vol. 52, n. 1, jan. 1988,  p.30. 
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demora na solução do feito e apresenta capacidade para contratar profissionais de 

maior conhecimento e experiência. Para uma pessoa mais humilde e de 

conhecimentos mais reduzidos, a possibilidade de ter que vir a enfrentar uma 

demanda judicial para defender um direito seu pode levá-la a dele desistir.  

Um acompanhamento por um profissional facilita na prevenção e 

solução de problemas do cotidiano, não apenas nas relações de consumo, que hoje 

preponderam na sociedade moderna, mas até mesmo para reclamar as próprias 

garantias reconhecidas pelo Estado aos cidadãos, como as questões tributárias, por 

exemplo.  

O Estado moderno cuidou de regulamentar uma série de novas 

relações e, na esteira de proporcionar uma maior participação com vistas a um 

incremento da cidadania, editou normas como o Código de Defesa do Consumidor e 

criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais . 23

Um melhor aparelhamento dos órgãos judiciais, contudo, não foi 

efetivada. Se a nossa população passou a exercer melhor a sua cidadania, 

buscando valer-se dos órgãos judiciais para a proteção de seus direitos, as nossas 

leis processuais e a estrutura do Poder Judiciário não conseguiram acompanhar, na 

mesma passada, aquela corrida. O número de magistrados é pequeno em face do 

crescente número de ações em curso na justiça.24

                                            
23 Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); Constituição da República 
Federativa do Brasil, art. 98, I, verbis:  
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou  togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cívies de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.  
24O professor Cândido Rangel DINAMARCO, em palestra proferida em recente Congresso de Direito 
Processual, ao abordar o tema relacionado ao Efeito Vinculante e à Reunião de Demandas, invocou dados 
anteriormente apresentados pelo Ministro Sepúlveda Pertence, enquanto Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, sobre o elevado número de processos em curso para um número reduzido de juízes. Apenas a título de 
ilustração, na Alemanha há um juiz para 4.000 habitantes que, no Brasil, eleva-se para um magistrado para 
25.000 habitantes. Há cerca de 2.500.000 processos em curso, para um contingente  de 6000 juízes (III 
JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Salvador- BA, Brasil, 14 a 18 de junho de 
1999) 
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 Todas essas mudanças devem levar a procedimentos mais 

céleres, baratos e informais, a uma justiça mais participativa, igualitária, acessível ao 

cidadão comum, sem necessidade de regras e formalismos exagerados.25

Não se pode esquecer que o processo é um instrumento, um meio 

para que se alcance a efetividade do direito material regulado e protegido. 

Kazuo WATANABE faz referência ao "acesso a um processo 

justo".26

Mauro CAPPELLETTI27 propôs que a questão do movimento 

universal de acesso à justiça fosse avaliada sobre três ondas de desobstrução dos 

obstáculos a este acesso. Sobre as chamadas ondas renovatórias propostas por 

CAPELLETTI, a primeira diz respeito à ampliação das formas de acesso à Justiça, 

por meio da garantia de assistência judiciária gratuita; a segunda refere-se à defesa 

ou tutela dos interesses metaindividuais ou difusos (ação civil pública, ação popular, 

mandado de segurança coletivo, substituição processual); a terceira onda 

renovatória consistiria na valorização dos instrumentos extra estatais de solução de 

controvérsias, onde caberia aos Estados o reconhecimento da importância dos 

métodos alternativos de solução de litígios, para propiciar o acesso à justiça aos 

pobres, a grupos e classes não organizados. 

A questão do acesso à justiça, a uma justa composição dos conflitos 

de interesses, não se resolve numa simples promessa, ainda que escrita na Lei 

Maior28. É preciso assegurar o acesso à justiça materialmente, e não apenas 

formalmente.  

                                            
25CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Para os autores, este seria um sistema destinado a servir às pessoas 
comuns, tanto como autores, quanto como réus, deve ser caracterizado pelos baixos custos, informalidade e 
rapidez, por julgadores ativos e pela utilização de conhecimentos técnicos bem como jurídicos. (op. cit.(nota 21), 
p. 93-94) 
26WATANABE, Kazuo. Assistência Judiciária como instrumento de acesso à ordem jurídica justa. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, vol. 22, p. 87-89  
27 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryan. Op. cit., p. 97. 
28 Princípio da inafastabilidade da jurisdição: artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, cujo inteiro teor já foi transcrito na nota n. 17. 
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O aparelho estatal está cada vez mais sobrecarregado e incapaz 

de oferecer uma prestação jurisdicional satisfatória, pecando, sobretudo, no que diz 

respeito à demora na solução das demandas. 

Não basta assegurar a justiça gratuita. Muitas barreiras ainda 

distanciam os interessados da justiça estatal.  

Por fim, o monopólio da jurisdição como órgão exclusivo da 

composição dos conflitos, como o monopólio da saúde e da educação, igualmente 

direitos básicos do cidadão29, tem comportado temperamentos, e o acesso à justiça 

vem sendo ampliado para admitir “meios alternativos à jurisdição”, dos quais se 

falará com pormenores mais adiante. 

1.4 CRISE DO ESTADO E CRISE DO PODER JUDICIÁRIO 

Inicialmente, é preciso analisar a questão da crise do Estado sob a 

ótica da crescente complexidade das relações modernas e das necessidades sociais 

atuais, pois quando se fala em crise do Estado, esse tema está intrinsecamente 

ligado à crise da Justiça e do próprio Direito, e quando se fala em um repensar das 

funções estatais diante delas, automaticamente se projeta sobre seu braço 

ordenador, o Direito.30

Pela vertente dos conservadores, entende-se por crise do Estado 

democrático aquela em que ele não consegue atender às demandas provenientes 

                                            
29 Conforme disposto nos arts. 196 e 205 da Constituição Federal, verbis:  
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolviemtno da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
30 No mesmo sentido, Shelma Lombardi de Kato, em sua obra A crise do direito e o compromisso da libertação. 
Direito e Justiça. 2. ed. São Paulo: Ática, 1994, p. 172,  afirma que “o conflito entre as condições existenciais e 
as normas jurídicas vigentes propicia a perda da confiança nas soluções normatizadas, gerando a crise do 
direito. A crise do direito, como a crise das instituições relaciona-se com a inadequação da ordem jurídica às 
exigências de Justiça, em crescente insatisfação”.  
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da sociedade, e por ele mesmo provocadas; da parte de escritores marxistas ou 

socialistas, significa a crise do Estado capitalista, que não consegue mais dominar o 

poder dos grandes grupos de interesse em concorrência entre si. 

A crise do Estado é refletida diretamente nas instituições. Os 

exemplos são contundentes, tanto nos próprios poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário como também em outros segmentos, tais como o exército, a igreja, a 

polícia, sindicatos e partidos políticos. Dessa forma, a sociedade passa a  exigir 

novas alternativas. 

A fisionomia neoliberal do Estado brasileiro atual preconiza a 

necessidade do Estado-mínimo, em oposição ao Estado provedor de antes, 

introduzindo-se na mentalidade do administrador público uma visão típica de 

empreendedor privado. Dentro dessa concepção neoliberal de Estado é que surge a 

chamada terceirização da jurisdição estatal, como conseqüência da necessidade de 

incremento das alternativas à atividade jurisdicional. Retiram-se do Estado certas 

atividades delegáveis ao setor privado, para que o Poder Público se dedique às 

atividades intransferíveis (saúde, educação e segurança). 

Nesse contexto é que estaria inserida a atual crise da jurisdição 

estatal, cuja natureza não permitiria, em princípio, a sua delegação a particulares, 

por ser o Estado obrigado constitucionalmente a prover as necessidades vitais da 

população. 

Restringindo-se ao Judiciário, percebe-se que o processo não é 

diferente no seu resultado, ainda que outros elementos se adicionem. Travam-se 

intermináveis debates no país acerca da justiça, centrados, sobretudo, na sua 

morosidade, tema este que remonta ao século dezessete. A morosidade, portanto, 

da prestação da tutela jurisdicional não é nova, constituindo-se, assim, em um dos 

aspectos mais importantes de sua crise.  

O desempenho da justiça encontra-se muito aquém de atender às 

expectativas e aos anseios sociais, e a ineficiência do serviço judiciário tem 

dimensões muito mais complexas do que se imagina, pois não decorre somente de 
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aspectos conjunturais, mas resulta do arcabouço institucional. Alternativas 

legítimas, buscadas pela sociedade, são urgentes e atuais.  

A excessiva duração do litígio, segundo José Rogério Cruz e Tucci, 

“vulnera a garantia do devido processo legal. Desprestigia os tribunais (...) Perpetua 

a angústia e produz enorme prejuízo, material e moral, àqueles que protagonizam o 

combate judiciário”. 31

Quando se chega às causas da morosidade da Justiça e do mau 

funcionamento do Poder Judiciário como um todo, os juízes tidos como os mais 

críticos são, na realidade, os que menos atribuem tais problemas a fatores internos 

ao próprio Judiciário. A maioria dos magistrados insiste em limitar o problema da 

crise do Judiciário aos efeitos da fisionomia neoliberal do Estado brasileiro atual, que 

acaba por restringir os investimentos orçamentários da União para a melhoria dos 

recursos materiais e humanos concentrados na atividade jurisdicional estatal. 

Sustentam que não sendo possível abolir a atividade judiciária, consolida-se 

nitidamente o processo de precariedade do Poder Judiciário. 

O problema da crise do Poder Judiciário, entretanto, não é de hoje, 

nem decorre do neoliberalismo, mas também das deficiências inerentes ao próprio 

mecanismo judicial que ocasionam a lentidão na composição dos litígios.  

Trata-se mesmo de um problema que desafia o tempo e parece 

resistir a soluções empregadas pela poderosa tecnologia moderna. Embora seus 

efeitos sejam particularmente desastrosos nos tempos atuais, a morosidade da 

Justiça surgiu com o próprio Estado. Já SHAKESPEARE, em HAMLET, ao enumerar 

as adversidades que tornam mais penosa a existência humana, citava a lentidão dos 

tribunais. 

Cabe registrar que a lentidão da Justiça não está confinada a uma 

região, nem constitui a nota característica de um certo país. Em países do chamado 

primeiro mundo, também a crise do Judiciário é uma inegável realidade. 
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Valeriano H. MARTÍN noticia a preocupação dos países europeus 

no enfrentamento do problema em questão, asseverando que na França, por 

exemplo, as críticas ao Judiciário são cada vez maiores, e que a imprensa se tem 

ocupado, dentre outros temas, da demora dos feitos e da degradação da carreira 

jurídica.    32

Na Alemanha, segundo o mencionado autor, as coisas não se 

passam diversamente, destacando que a República Federal da Alemanha ostenta a 

maior quantidade de juízes dentro do espaço europeu e, mesmo assim, o remédio 

para a morosidade da justiça estaria no fomento de composições extrajudiciais. 

Segundo Mauro CAPELLETTI,  

o processo, em vários países da Europa, desenvolve-se  por espasmos, 
precisando ser repetidamente sacudido e golpeado pelas partes, que, por 
sua vez, são representadas por advogados cujos interesses pessoais não 
são, necessariamente, prejudicados pela excessiva lentidão dos feitos.33  

No caso específico da Justiça do Trabalho, utilizada nesta 

oportunidade como exemplo, certo de que a justiça tardia é injusta em si mesma, o 

povo se ressente, mormente observando-se que ele, de forma geral, precisa do 

trabalho e dos ganhos que dele advêm para sobreviver. A composição com a 

participação dos sindicatos,  fora dos autos pode ser a solução mais rápida. 

O grande volume de leis provoca o descontentamento da classe 

empregadora, que  teima por a elas desobedecer. A afronta à legislação, por seu 

turno, provoca também o descontentamento do empregado que  procura a Justiça 

para ver seu direito garantido. 

A crise da Justiça está vinculada, portanto, também ao grande 

número de processos, provocando o surgimento de soluções alternativas para 

resolução de conflitos fora da esfera estatal, como é o caso da arbitragem.  

                                                                                                                                                         
31 Citado por DIAS, Rogério A. Correia. A demora da prestação jurisdicional. Revista Jurídica da Faculdade de 
Direito da PUC de Campinas. Vol. 17, n. 1, ano 2001,  p. 39.  
32Apud  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 69. 
33CAPELLETTI, Mauro, op. cit.,  p.89. 
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A imposição legal provoca a procura dos tribunais, principalmente 

dos  trabalhistas, ao passo que a negociação, ou a abertura para ela caracteriza a 

autonomia da vontade das partes envolvidas, não se vislumbrando o prazer de 

desobedecer ou o inconformismo latente. Quanto maior a possibilidade de 

negociação, menor se torna a inobservância das regras, até porque as regras em 

questão surgiram da vontade das partes.  

Urge, portanto, que se busquem, cada vez mais, soluções para 

desafogar o judiciário e propiciar soluções mais rápidas para os conflitos de uma 

forma geral. 

1.5 ALTERNATIVAS À SOLUÇÃO TRADICIONAL DAS 

CONTROVÉRSIAS 

Os métodos de solução das controvérsias individuais, hoje 

revigorados como formas alternativas de solução de conflitos, estabelecem um 

confronto entre a tradição assentada em um modelo de resolução de conflitos, onde 

se tem, em regra, um ganhador e um perdedor, logo, um satisfeito e outro 

descontente, o que é próprio da tradição liberal e do modelo de Estado de Direito 

que lhe acompanha, e o crescimento dos métodos alternativos de solução de 

conflitos, em razão da própria  discussão acerca da eficiência e suficiência do 

sistema jurisdicional e do acesso à justiça, como já exposto anteriormente.  

No âmbito supranacional, como é o caso da União Européia e do 

Mercosul, guardando as devidas proporções, observa-se o mesmo dilema em 

relação à crise judiciária: fortalecer os mecanismos jurisdicionais de solução de 

conflitos via organismo supranacional de jurisdição, reforçando os sistemas ditos 

heterônomos, ou, reforçar as fórmulas privilegiadoras do consenso.  

A solução de litígios entre Estados, mediante exercício da função 

judicial representa, no direito internacional, apenas uma faceta do problema da 

manutenção da paz e segurança internacionais.  
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Os métodos de solução pacífica de controvérsias internacionais 

são bastante variados, podendo ser classificados em três categorias: duas de 

caráter amistoso, representadas pelos meios diplomáticos e meios jurídicos, e uma 

de caráter não amistoso, que são os meios coercitivos.  

Com o advento da Carta das Nações Unidas, não mais se admitiu o 

uso da força pelos Estados individuais como forma de resolver litígios; 

paralelamente, a obrigação de resolução dos conflitos por meios pacíficos, que é o 

seu corolário, adquire o mesmo caráter imperativo, assentando, os processos de 

resolução, por meio de procedimentos formais e jurídicos no consentimento das 

partes.  

Em regra, os métodos coercitivos são sobretudo sanções, e não 

meios pacíficos de solução das controvérsias. A utilização desses métodos por uma 

organização internacional, como é o caso das decisões do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, representa um meio aceitável de implementação do direito 

internacional; mas quando representa uma sanção aplicada unilateralmente por um 

Estado mais poderoso, em relação a outro, esses meios coercitivos não se 

justificam. 

Essa afirmação se fundamenta na determinação contida nos arts. 2º, 

§ 3º e 33 da Carta das Nações Unidas e, com maior força, na “DECLARAÇÃO RELATIVA 

AOS PRINCÍPIOS DE DIREITO INTERNACIONAL NO QUE RESPEITA ÀS RELAÇÕES AMIGÁVEIS E À 

COOPERAÇÃO ENTRE ESTADOS”, votada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 

em 24 de outubro de 1970, cujo teor é o seguinte, verbis:  

Todos os Estados devem solucionar os seus conflitos internacionais com os 
outros Estados por meios pacíficos de tal modo que a paz e a segurança 
internacionais assim como a justiça não sejam postas em perigo.  

É bem verdade que a sociedade internacional, no seu estado atual 

de desenvolvimento, não tem como exigir que as partes conflitantes cheguem a uma 

resolução efetiva ou absolutamente satisfatória. Há, contudo, uma tendência natural 

para se multiplicarem as pressões em tal sentido, por meio de processos 

diplomáticos, muitas vezes conjuntos ou, ainda, por um melhor enquadramento 

jurídico.  A utilização dos diversos modos de resolução pacífica dos conflitos deve 
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ser feita com base na boa-fé e, sobretudo, almejando a obtenção de um bom 

resultado. Essas modalidades de resolução pacífica são também objeto de uma 

normatização por via das convenções multilaterais ou de modelos de normas.  

Vale ressaltar, ainda, que o direito internacional não estatui a 

obrigação para os Estados de fazerem uso de uma modalidade de resolução 

pacífica em detrimento de qualquer outra.  

O art. 33 da Carta das Nações Unidas traça uma lista das formas de 

solução a serem adotadas pelos Estados, sem, entretanto, fazer nenhuma 

imposição acerca da espécie a ser adotada:  

As partes no conflito cujo prolongamento seja susceptível de ameaçar a 
manutenção da paz e da segurança internacionais, devem procurar a 
resolução antes que tudo pela via da negociação, da investigação, da 
mediação, da conciliação, da arbitragem, da solução judicial, do recurso às 
organizações ou acordos regionais ou por outros meios pacíficos à sua 
escolha.  

Usando dessa liberdade de escolha34, os Estados preferem utilizar-

se dos processos políticos em vez dos processos jurídicos, dando prioridade à 

resolução não jurisdicional, especificamente a processos arbitrais.     

A arbitragem hoje concorre, no plano das vias jurisdicionais, com as 

cortes permanentes, entre as quais a de Haia.  

Com efeito, tanto ao juiz como ao árbitro compete aplicar ao caso 

concreto a norma jurídica pertinente. Quando inexistente, incompleta ou 

insatisfatória a norma, ela deverá ser suprida pelos métodos que integram o 

raciocínio jurídico, a analogia e a eqüidade.  

Já o mediador, a junta de conciliação e o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas não têm esse compromisso como base. A estes compete 

                                            
34 Neste sentido se expressam PELLET, Alain et alii: “Essa liberdade de escolha é o tema principal da 
Declaração de Manila sobre a Resolução Pacífica dos Conflitos aprovada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 5 de Novembro de 1982 (Resolução 37/10). Segundo o seu ponto I,  parágrafo 3: “Os conflitos 
internacionais devem ser resolvidos na base da igualdade soberana dos Estados e de acordo com o princípio da 
livre escolha dos meios de acordo com as obrigações resultantes da Carta das Nações Unidas e dos princípios 
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resolver o conflito, através da composição das partes, mesmo que, devido às 

circunstâncias, isso implique ignorar a norma jurídica aplicável. Se atingem a 

composição, pondo termo ao conflito, terão logrado seu objetivo maior, mas se o 

fazem garantindo, ao mesmo tempo, o primado do direito, mais louvável ainda.    

No âmbito do Mercosul, temos atualmente um sistema de solução de 

conflitos regulado genericamente pelos Protocolos de Brasília e Ouro Preto, os quais 

propõem a solução pactuada – via arbitragem – de litígios entre Estados-partes 

(art.1º), ou entre particulares e Estados (art. 25)35, cujo procedimento se caracteriza 

pela flexibilidade, celeridade, obrigatoriedade e temporariedade, para a 

interpretação, aplicação e descumprimento do Tratado de Assunção, dos Acordos e 

das decisões do Conselho e do Grupo Mercado Comum, ou para aplicação de 

sanções ou medidas legais e/ou administrativas de efeito restritivo.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
da  justiça e do direito internacional”. (Direito Internacional Público. Trad. Vítor Marques Coelho, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 722). 
35 Vide anexo, inteiro teor dos Protocolos de Brasília, Ouro Preto e Olivo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

OOSS  MMEEIIOOSS  JJUURRIISSDDIICCIIOONNAAIISS  DDEE  SSOOLLUUÇÇÃÃOO  
DDOOSS  CCOONNFFLLIITTOOSS  

Sumário: 2.1 A Jurisdição estatal. 2.2 Os Tribunais 
Internacionais Permanentes. 2.3 A Corte 
Internacional de Justiça. 2.4 As Comissões 
Internacionais de Inquérito e Conciliação. 2.5 As 
Comissões Mistas. 2.6 A arbitragem. 2.7 Órgãos da 
Jurisdição brasileira.  

2.1. A JURISDIÇÃO ESTATAL  

 Em sentido genérico, jurisdição é a exclusiva função do Estado de 

dizer o direito (jus dicere), poder de interpretar e aplicar o direito. É uma função 

eminentemente estatal exercida por magistrados, com o fito de resolver litígios entre 

as partes (conflitos intersubjetivos). 

Pela jurisdição, o Estado substitui as atividades dos próprios titulares 

dos interesses conflitantes para agir imparcialmente, aplicando imperativamente a 

norma jurídica mediante uma sentença de mérito. O Estado exerce, assim, a tarefa 

de promover a pacificação de conflitos interindividuais ou intersubjetivos, aplicando o 

direito por intermédio do processo.  

A jurisdição é também uma expressão do poder estatal soberano, ou 

um modo de concretização da soberania.  
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Segundo Rezek, “Jurisdição é o foro especializado e independente 

que examina litígios à luz do direito e profere decisões obrigatórias” .  36

Ainda conforme os ensinamentos do mesmo autor, as primeiras 

jurisdições judiciárias internacionais não remotam a longa data. Instalaram-se já no 

século XX, com características muito semelhantes às da jurisdição interna: atender 

aos pleitos das pessoas comuns. O juiz aplica o direito, e suas decisões têm força 

compulsória. Ele é um profissional, um especialista e sua atividade é constante nas 

circunscrições judiciárias.      

2.2 OS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS PERMANENTES 

A respeito dos tribunais internacionais permanentes, esclarece 

Accioly que:  

Os tribunais e as cortes internacionais são entidades judiciárias 
permanentes, compostas de juízes independentes, cuja função é o 
julgamento de conflitos internacionais tendo como base o direito 
internacional, de conformidade com um processo preestabelecido e cujas 
sentenças são obrigatórias para as partes37.  

É sabido que as questões são submetidas aos tribunais 

internacionais permanentes, em regra,  pelos Estados, mas nada obsta que uma ou 

ambas as partes sejam organizações internacionais.  

A idéia de criação de um tribunal de caráter permanente foi 

suscitada, inicialmente, durante a Segunda Conferência da Paz de Haia; porém, 

somente após a primeira guerra mundial, com a criação da Liga das Nações, é que 

foi possível torná-la realidade. Surgiu, então, em 1921, a Corte Permanente de 

Justiça Internacional (CPJI), que funcionou normalmente até 1940.  

                                            
36 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1998,  p. 350. 
37 ACCIOLY, Hidelbrando. Manual de direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 437.  
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Finda a Segunda Grande Guerra, a Corte de Haia ressurge na 

mesma sede, porém com outro nome, passando então a Corte Internacional de 

Justiça (CIJ), e constitui, nos termos da Carta da ONU, um órgão da organização. 

A partir de então, novos tribunais internacionais permanentes vêm 

surgindo, alguns de caráter universal e outros de natureza regional. Alguns com 

funções amplas, conforme ocorre com a Corte Internacional de Justiça, outros com 

objetivo restrito, como é o caso do Tribunal Internacional do Direito do Mar, 

recentemente criado pela Convenção sobre o Direito do Mar.  

Merece menção especial, entre os tribunais permanentes 

internacionais, os tribunais administrativos internacionais que aplicam o direito 

internacional dos funcionários internacionais. Dentre eles, cumpre mencionar o 

Tribunal Administrativo das Nações Unidas (UNAT), bem como os do Banco 

Mundial, da Organização Internacional do Trabalho e o Tribunal Administrativo da 

Organização dos Estados Americanos (OASAT). 

2.3 A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 

O Estatuto da Corte Internacional de Justiça consta de 70 artigos, 

quase todos baseados no Estatuto da antiga Corte Permanente de Justiça 

Internacional (CPJI), criada em 1907. Houve também a preocupação de ser mantida 

a numeração dos artigos, o que permite a solução de continuidade na jurisprudência 

da Corte.  

Os juízes da Corte de Haia são em número de quinze, todos 

efetivos. São eleitos por nove anos, permitida a reeleição, e procedendo-se à 

renovação pelo terço a cada três anos. Elegem-nos, em voto separado, a 

Assembléia Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Estatuto 

esclarece que serão eleitos “sem atenção à sua nacionalidade”; mas na prática a 

Assembléia Geral e o Conselho, ao efetuarem a eleição, buscam ater-se às 
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indicações dos cinco grandes grupos da Organização, que, por sua vez, levam em 

consideração a nacionalidade dos candidatos.  

Os juízes devem possuir as condições exigidas nos respectivos 

países para neles desempenhar as mais altas funções judiciárias ou devem ser 

internacionalistas de reconhecida competência em matéria de direito internacional.  

Com relação à competência ratione personae, o Estatuto determina 

que só os Estados, sejam ou não membros das Nações Unidas, poderão ser partes 

em processos perante a CIJ. Embora não esteja previsto pelo Estatuto, uma 

associação de Estados, como é o caso da União Européia, ou uma organização 

intergovernamental poderá recorrer à Corte, conforme ocorreu com a própria 

Organização das Nações Unidas, em 1949. Os simples particulares, contudo, não 

podem fazer valer os seus direitos perante a Corte; deverão fazê-lo por intermédio 

do respectivo Estado.  

A competência da CIJ, em razão da matéria, se estende a todas as 

questões de ordem jurídica que possam ser submetidas por um Estado. O estatuto 

cita especificamente no artigo 36 as seguintes controvérsias: a interpretação de um 

tratado, qualquer ponto de direito internacional, a existência de qualquer fato que, se 

verificado, constituiria a violação de um compromisso internacional e a natureza ou a 

extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional. Nas 

suas decisões, a Corte aplica as convenções internacionais, o costume 

internacional, os princípios gerais do direito e a doutrina dos juristas mais 

qualificados; ou seja, qualquer  das fontes do direito internacional.  

O processo consta de duas fases: a escrita e a oral. A sentença final 

da Corte é definitiva e inapelável (art. 60). Só se permite a revisão, caso se descubra 

algum fato suscetível de exercer influência decisiva.  

Os países em desenvolvimento, no entanto, até pouco tempo, 

encaravam com desconfiança a Corte, onde a influência de juristas do Primeiro 

Mundo predominava. Além do mais, algumas decisões haviam provocado uma 

reação negativa, como no primeiro julgamento em relação à  Namíbia e na questão 
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do asilo diplomático dado a Haia de la Torre. A sua decisão na questão entre os 

Estados Unidos e a Nicarágua provocou uma mudança radical de atitude, 

principalmente por parte dos Estados Unidos, que passaram a não mais reconhecer 

a jurisdição da mais alta Corte de justiça no mundo.  

2.4 AS COMISSÕES INTERNACIONAIS DE INQUÉRITO E 

CONCILIAÇÃO 

As comissões internacionais de inquérito, também chamadas de 

investigação e ainda de conciliação, são comissões criadas para facilitar soluções de 

litígios internacionais, ou para elucidar fatos controvertidos, por meio de uma 

investigação imparcial e criteriosa.  

A criação de tais comissões foi promovida na Primeira Conferência 

da Paz, em Haia, pela delegação russa, figurando na Convenção para a Solução 

Pacífica dos Conflitos Internacionais, concluída a 29 de julho de 1899.  

A instituição teve sua primeira aplicação durante a guerra russo-

japonesa, em 1904, no conflito surgido entre a Inglaterra e a Rússia, por causa de 

um incidente ocorrido no mar do Norte.  

As regras de composição das comissões de inquérito e conciliação e 

relativas ao respectivo processo, são mais ou menos uniformes, nas diferentes 

convenções que as estipulam. Em regra, estas prevêem a instituição de uma 

comissão permanente, de maneira que, quando surja a oportunidade, já esteja 

formado o organismo ao qual deva a controvérsia ser submetida.  

Quase sempre, as comissões são compostas de cinco membros, 

dos quais cada parte designa dois, sendo o quinto escolhido de comum acordo pelas 

partes. As comissões têm por missão conciliar as partes e, para isso, depois de 

exame circunstanciado do litígio, deve apresentar um relatório, no qual proporá um 

acordo entre os litigantes e um prazo para que estes se pronunciem sobre os termos 

de tal acordo.  
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Em suma, a função específica das comissões de conciliação é, 

apenas, investigar os fatos sobre os quais versa o litígio e apresentar conselhos ou 

sugestões que permitam a conciliação dos pontos de vista divergentes. Seu papel é 

puramente consultivo; seu método é simplesmente o da persuasão.     

2.5 AS COMISSÕES MISTAS 

Durante o século passado, esteve muito em voga, a constituição de 

comissões mistas, para a solução de controvérsias internacionais, compostas 

exclusivamente de representantes das partes litigantes, que, na verdade, não eram 

senão a forma primitiva da arbitragem. Sua esfera de ação abrangia certas questões 

de fronteiras e, principalmente, reclamações de particulares, por danos sofridos em 

suas pessoas ou bens.  

A história diplomática do Brasil também registra casos de comissões 

dessa natureza.  

Neste século, tornaram-se raras as citadas comissões mistas, que 

se foram transformando em comissões ou tribunais arbitrais, nos quais existe, pelo 

menos, um membro estranho às partes litigantes.  

2.6 A ARBITRAGEM  

A arbitragem, de acordo com o que salienta Francisco Rezek 38, “é 

um mecanismo jurisdicional não-judiciário. Isso porque o foro arbitral não tem 

permanência, não tem profissionalidade”.   
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E acrescenta:  

“o juiz é um profissional, sua atividade é constante no interior de um foro 
aberto, a toda hora, à demanda que possa surgir entre dois indivíduos ou 
instituições. O árbitro não tem esta última característica: ele é escolhido ad 
hoc pelas partes litigantes, que, já em presença do conflito, vestem-no da 
função jurisdicional para o fim transitório e único de determinar aquela exata 
matéria”.  

Dentro desse raciocínio, pode-se concluir que na solução arbitral, o 

fator diplomático exerce um papel preponderante, já que as partes envolvidas no 

litígio escolhem cuidadosamente os árbitros, o que não acontece quando se trata de 

um tribunal permanente, constituído por juízes togados ou nomeados a título 

permanente, conforme ocorre na Corte Internacional de Justiça.   

2.7 ÓRGÃOS DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA 

O Judiciário é um dos três poderes reconhecidos pela doutrina 

constitucional clássica. É um poder independente e autônomo39 que tem por função 

aplicar a lei a casos particulares e, com isso, garantir a inviolabilidade dos direitos 

individuais. 

A jurisdição brasileira se divide em comum  e especial40 41, distribuídas 

em primeiro e segundo graus, de jurisdição federal ou estadual42. A justiça especial 

se diferencia da justiça comum pelo seu grau de especialização; é o caso, por 

exemplo, da justiça eleitoral.   

No Poder Judiciário brasileiro os dois órgãos de cúpula, que se 

superpõem em nível federal na solução dos litígios, são o Supremo Tribunal 

Federal  e o Superior Tribunal de Justiça .  43 44

                                                                                                                                                         
38 REZEK, José Francisco, opus cit.,  p. 350.   
39 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  
40 Justiça Federal, mencionada nos artigos 106/110 da CF/88 e Justiça dos Estados e do Distrito Federal (arts. 
125/126 da CF/88). 
41 Justiça do Trabalho (CF/88, arts. 111/117), Justiça Eleitoral (CF/88, arts. 118/121); Justiça Militar (CF/88, 
arts. 122/124). 
42 Os órgãos do Poder Judiciário estão descritos no art. 92 da Constituição da República Federativa do Brasil.  
43 CF/88, arts. 101/103. 
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O Supremo Tribunal Federal é composto de onze ministros, 

nomeados pelo presidente da República com a aprovação do Senado Federal. 

Funciona como tribunal constitucional, com a função precípua de guarda da 

Constituição, mediante julgamento de competência originária ou em grau de recurso 

ordinário ou extraordinário.  

O Supremo Tribunal Federal também tem competência originária 

sobre matéria não constitucional, como, por exemplo, o habeas corpus quando o co-

autor for o tribunal .  45

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal age no Brasil como 

tribunal constitucional, tribunal ordinário e tribunal da federação.  

O Superior Tribunal de Justiça, afora a sua competência originária, é 

órgão de última instância da justiça comum, em matéria não constitucional, mediante 

recurso ordinário ou recurso especial. Foi-lhe outorgada grande parcela do trabalho 

que cabia antes do Supremo Tribunal Federal, desafogando o número de feitos do 

órgão supremo. A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça foi realizada 

mediante o aproveitamento dos ministros do extinto Tribunal Federal de Recursos .  46

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
44 CF/88, arts. 104/105. 
45 CF/88, art. 102, I, “i”, verbis: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) i) o habeas corpus, quando o coator for 
Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos 
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma 
única instância”.  
46 CF/88, art. 27, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:  
“Art. 27. O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a Presidência do Supremo Tribunal Federal.  
(...)  
§2.º A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-á:  
I – pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos. 
II – pela nomeação dos Ministros que sejam necessários para completar o número estabelecido na 
Constituição”.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII    

OOSS  MMEEIIOOSS  PPAACCÍÍFFIICCOOSS  DDEE  SSOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  
CCOONNFFLLIITTOOSS  

SUMÁRIO: 3.1. Experiências bem-sucedidas de 
composição de conflitos de interesses no Direito 
Comparado. 3.1.1 A experiência norte-americana. 3.1.2 
Canadá 3.1.3 França 3.1.4 Alemanha, Espanha e Itália. 
3.1.5 Ásia. 3.1.6 América Latina. 3.2. Casuística: 3.2.1 A 
Negociação. 3.2.2 A Mediação. 3.2.3 Conciliação 3.2.4 O 
Ombudsman. 3.2.5. O Sistema Consultivo. 3.2.6. Os bons 
Ofícios.   

3.1 EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS DE COMPOSIÇÃO DE 

CONFLITOS DE INTERESSES NO DIREITO COMPARADO 

A insatisfação com o modelo estatal de composição de conflitos de 

interesses não é novidade. Sempre existiu e nunca desaparecerá. Por melhor que 

atue a jurisdição, nem sempre satisfaz. As causas das insatisfações são muitas e 

variadas, em todos os tempos e em toda parte. 

Correlata à insatisfação com a prestação jurisdicional estatal é a 

busca de alternativas para melhor solucionar o problema,  sempre não resolvido, de 

forma a manter a pacificação social e conter a violência. 

As formas alternativas de solução de conflitos, conhecidas pelas 

iniciais A.D.R. (Alternatives Disputes Resolutions), têm despertado em todo mundo, 

sobretudo, nos de cultura ocidental, significativo interesse. Por esta razão, os 

Estados vêm incrementando a sua atuação por meio de produção legislativa.  
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A solução contenciosa não se tem revelado a melhor via, pois 

conduz à animosidade entre seus integrantes, levando-os a buscar a solução para 

suas disputas nas A.D.R., que permitem uma composição pacífica, e mais vantajosa 

para os interessados. 

Várias formas alternativas são amplamente utilizadas em vários 

países do Ocidente e do Oriente, seja o Commom Law ou o Civil Law. Vislumbra-se, 

portanto, nesse novo contexto mundial, que as cortes estatais de justiça não são os 

únicos foros para a resolução dos conflitos ou disputas e a busca da satisfação de 

pretensões resistidas ou insatisfeitas, mormente pela circunstância dos elevados 

custos e da demora da prestação da tutela jurisdicional oferecida pelo Estado-juiz, 

dentre outros entraves.  

Exsurgem, então, as formas ou mecanismos não ortodoxos – ou 

também chamados  de alternativos - que se tornam cada vez mais populares e 

difundidos, em que a arbitragem aparece de forma pujante.    

No entanto, estes ADRs são mais comuns no âmbito doméstico 

americano, onde a doutrina americana cita vários exemplos de casos como: IBM e 

Fujitsu, Xerox e B&C; Texaco e Borden etc.  

3.1.1 EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA 

Paradigmática é a experiência norte-americana.  

O uso de métodos alternativos tem raízes bem profundas na história 

dos Estados Unidos. No período colonial, as culturas tribais do Cheyenne, 

Comanche e a Confederação Iroqui tinham processos de resolução de conflitos bem 

institucionalizados. Elementos destes sistemas foram até utilizados por Benjamim 

Franklin e Thomas Jefferson na redação da Constituição norte-americana .    47

                                            
47 RANDEL, Marjorie O. ADR versus Litigation. Dispute Resolution Journal, February, 2000, p. 70.  
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Comunidades fundadas com fins religiosos, das quais os Estados 

Unidos têm muitas, sempre optaram pelo uso de mecanismos comunitários sobre o 

uso de procedimentos legais seculares. Os Quakers, mesmo nos tempos coloniais, 

utilizavam a mediação para resolver conflitos comunitários. Do mesmo modo, os 

Menonitas vêm praticando métodos alternativos de solução de controvérsias dentro 

das suas comunidades ao longo da sua história nos Estados Unidos, em razão das 

crenças pacifistas que conservam. A solução de disputas por mecanismos privados 

e a participação direta das partes na formulação de acordos mútuos são partes da 

herança cultural do povo norte-americano.  

Naqueles tempos, assim como atualmente, os métodos alternativos 

fizeram uso de pessoas não participantes do conflito – como são os mediadores ou 

árbitros – para encaminhar essas disputas. Essa pessoas, carentes de treinamento 

formal, trabalhavam fora dos sistemas legais formalizados, mas eram selecionados 

em razão de seu status social, sabedoria ou capacidades para transmitir confiança e 

administrar uma solução para o problema.  

O pai da República norte-americana, George Washington, também 

fez uso da arbitragem, ao ditar no seu testamento final que qualquer controvérsia 

que surgisse pela divisão de seus bens deveria ser decidida por “três homens 

imparciais e inteligentes, conhecidos por sua integridade e capacidade de 

entendimento; dois dos quais devem ser escolhidos separadamente pelas duas 

partes e um terceiro conjuntamente” .  48

O uso da arbitragem nas esferas comerciais, no período colonial, 

também era muito normal. Os árbitros eram pessoas de respeito, com conhecimento 

profundo dos costumes dos setores a que pertenciam e podiam tomar decisões 

baseadas nas práticas de cada setor e, no que era justo, sem ter que submeter seus 

critérios a precedentes legais, como faz um juiz.  

A mediação se tornou um processo institucionalizado no âmbito 

laboral a partir do final do século XIX, quando o movimento sindicalista ganhou força 

                                            
48 RANDEL, Marjorie O.  Op. cit., p. 69. 
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nesse país. O uso contínuo da negociação coletiva entre empresas e sindicatos 

durante as décadas de 20 e 30, levou à criação de técnicas de resolução de 

disputas que hoje em dia estão institucionalizadas. Foram criados, até mesmo, 

numerosos trâmites burocráticos para prover serviços de solução de disputas no 

âmbito local: Federal Labor Relations Authority, Federal Mediation and Conciliation 

Service e The Federal Mediation Board.  

Apesar dessa corrente sempre existente, foi durante a época da 

guerra fria dos anos 1950-1970, que os métodos alternativos que estavam em lenta 

evolução nas áreas trabalhistas, comerciais e comunitários, começaram a ser 

analisados com um novo vigor. Durante esta época, um grupo de acadêmicos de 

diferentes disciplinas e regiões do mundo, começaram a ver o valor de estudar o 

conflito como fenômeno, independente de sua origem. Em parte, o impulso para o 

renovado interesse foi o temor de uma aniquilação total da raça humana numa 

guerra nuclear promovida pelas superpotências.  

O Movimento pelos Direitos Civis, encabeçados por Martin Luther 

King (1929-1968), foi outro fator decisivo que deu impulso à institucionalização dos 

métodos alternativos nos Estados Unidos. A introdução e mistura dos conceitos 

pacifistas de Ghandi e dos Menonitas repercutiram na sociedade norte-americana. 

Os riscos da violência de uma guerra racial cristalizaram a necessidade de encontrar 

alternativas pacíficas exeqüíveis para administrar o conflito social. Agências privadas 

e públicas encarregadas de solucionar problemas raciais foram criadas. Uma das 

mais conhecidas foi criada pelo Ministério de Justiça do Governo norte-americano: o 

Serviço de Relações Comunitárias.  

Por último, a década de 60 e o início dos anos 70 foram, nos 

Estados Unidos, um importante período de questionamento de modelos tradicionais 

de autoridade e ordem social. O campo de resolução de conflitos consolidou-se 

durante um período na história dos Estados Unidos, quando muitos perguntavam se 

as estruturas da sociedade estavam servindo aos interesses da população ou 

reforçando estruturas sociais injustas e ultrapassadas. Os movimentos em favor dos 

direitos da mulher e das minorias são exemplos desse tipo de questionamento. A 

percepção geral do conflito, pelos que estavam retendo a ordem tradicional, era que 
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o conflito e a mudança eram coisas boas, que podiam levar a situações positivas, 

e que não era necessário evitar as controvérsias. 

No período entre 1970 e 1990, o que se viu nos Estados Unidos foi o 

que Thomas Stipanowich chamou “uma revolução silenciosa”,49 onde, se começou a 

ver o conflito não apenas como uma busca pela vitória, e sim como um problema a 

se resolver. Esta mudança fundamental de paradigma provocou um efeito dominó 

que avançou de forma acelerada. Os métodos alternativos de solução de 

controvérsias não foram as molas impulsionadoras de uma mudança nas relações 

entre o público e os sistemas formais de solução de controvérsias, foram apenas um 

instrumento em um movimento cultural muito mais amplo que exigiu uma mudança 

radical no modo de pensar, e de administrar os conflitos.   

Já nas décadas de 1970 e 1980, começou a acumular-se um 

conjunto de material acadêmico substancial sobre a teoria e a prática de resolver 

conflitos. A publicação em 1981 do livro “Como chegar ao Sim” popularizou o 

conceito da negociação “Ganha-Ganha”. Registrou-se também uma proliferação de 

centros de estudo de nível universitário e de centros particulares, onde o enfoque é 

a capacitação de técnicas e habilidades práticas. O número de especialistas no 

campo de resolução de conflitos passou de poucas centenas para milhares em todo 

o mundo.  

Na área internacional, o período sentiu uma elevação no número e 

freqüência de capacitações, onde se convocavam representantes de cada lado de 

um conflito étnico para realizar um diálogo, criar um maior grau  de confiança mútua 

e formular passos conjuntos para diminuir as tensões. Especialistas convocaram 

esse tipo de capacitação com representantes dos conflitos greco-cipriota, indonésio, 

irlandês, somálio, etíope, indo-paquistanês e palestino-israelense, entre outros, com 

resultados mistos. Com a finalidade de avançar no campo da resolução de conflitos 

nas relações internacionais, o governo-norte americano estabeleceu em 1984 o U. 

S. Institute of Peace.  

                                            
49 PHILLIPS, Barbara Ashley. Mediation: Did we get it Wrong. Willamette Law Review 649 (Summer, 1997).  
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Cabe mencionar que os movimentos religiosos exerceram forte 

influência neste período, sobretudo os Quakers e os Menonitas. Teóricos destas 

religiões escreveram sobre suas experiências na mediação doméstica e 

internacional, codificando o conjunto de procedimentos que usavam nos seus 

processos de conciliação. A maioria das metodologias de ensino nas habilidades e 

processos dos métodos alternativos tem origem nas metodologias Menonitas.   

A institucionalização dos métodos alternativos no âmbito legal 

ganhou impulso depois da realização em 1976 pelo American Bar Association – 

ABA, de uma conferência sobre as causas da insatisfação popular com a 

administração da justiça. A conferência terminou com uma declaração em favor do 

estabelecimento de centros de justiças comunitárias e de programas “multi-portas”, 

diretamente ligados aos tribunais. Nos tribunais, primeiro criaram-se programas 

alternativos para lidar com conflitos ocasionados por divórcio, tais como: inventário  

e divisão de bens, custódia e manutenção de menores.  

A princípio, muitos juízes adotaram o papel de mediador com muito 

entusiasmo. Críticos dessa prática consideram errado permitir às partes em conflito 

a opção de resolvê-lo por si mesmas. O conflito fica comprometido quando a pessoa 

neutra que está ajudando é o próprio juiz que vai decidir o caso, se eles não chegam 

a uma solução. Muitos juízes já reconhecem os benefícios de encaminhar os casos 

aos centros de mediação.  

Não demorou muito, começaram a surgir inúmeros programas 

pilotos em todo país; alguns vinculados aos tribunais, outros a centros comunitários 

e outros a escolas. O San Francisco Community Boards tornou-se modelo para os 

centros comunitários. Estes centros têm três objetivos principais: oferecer serviços 

utilizando métodos alternativos, para transformação social mediante o 

apoderamento, autogovernância e capacitação. Entre 1975 e 1986, o número de 

centros de mediação comunitários aumentou de 15 para 350. O uso da mediação 

para resolver problemas cotidianos está, pouco a pouco, tornando-se norma por 

todo o país. Mais importante ainda é que tais centros são hoje em dia, além de 

lugares onde vizinhos podem resolver problemas cotidianos, são também capazes 
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de lidar com conflitos estruturais complexos, como são os comunitários que 

incluem múltiplas partes.  

Nesse período as legislações estaduais também descobriram os 

métodos alternativos. Em 1988, já havia 300 estatutos tratando do tema nos 50 

estados da nação e no Distrito de Colúmbia. Vários estados têm procedimentos 

estabelecidos que são responsáveis pelo registro e avaliação de mediação e outros 

métodos alternativos.  

Os tribunais estaduais estão usando a mediação com muito 

sucesso. No estado de Illinois, estatísticas de um programa mostram uma taxa de 

acordo pela mediação de 68 por cento. A Califórnia tem um programa de mediação 

obrigatória para determinados tipos de casos. Em Virgínia, o código de ética de 

advogados obriga a informação a todo cliente sobre todas as alternativas, incluindo 

os métodos alternativos.  

Em muitos estados, os tribunais estão começando a fazer uso da 

mediação como parte do desenvolvimento de uma justiça restauradora. Esse 

sistema oferece a certos criminosos a oportunidade de recuperar o direito de 

participar da sociedade, tornando-se responsável pelos atos ante as vítimas do 

crime e tomando medidas para repor os danos ocasionados.  

Da mesma maneira, a mediação e a arbitragem comercial 

registraram forte crescimento. É cada vez maior o número de companhias que estão 

utilizando cláusulas sobre processos extrajudiciais de solução de disputas futuras 

nos seus contratos. Companhias de seguro estão remetendo diferentes problemas 

diretamente à mediação. Companhias de automóveis estão utilizando a mediação 

para resolver reclamações de consumidores. A indústria da construção civil usa 

extensivamente a mediação e a arbitragem desde 1985. A taxa de resolução de 

conflitos da construção civil, pela mediação, em determinado programa, chega a 76 

por cento.  

Um importante impulso para o uso dos métodos alternativos neste 

setor foi a alta taxa de interesses durante o início da década de 80, que precipitou 
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uma quantidade sem precedente de demandas legais. O uso de métodos 

alternativos para resolver conflitos causou uma redução mercante no número de 

litígios. O interessante é que a mediação continua sendo o método preferido de 

resolução de controvérsias no setor da construção civil, apesar de o fator de 

motivação inicial ter desaparecido faz tempo. Nos últimos anos este setor vem 

incorporando inclusive novos mecanismos de prevenção de conflitos, como parceria 

(partnering). Duas entidades, a American Arbitration Association (AAA) e o Better 

Business Burea são os maiores provedores de métodos alternativos nos Estados 

Unidos.  

Na década de 90, se viu um crescimento sem precedente nos 

programas de solução de controvérsias em todos os níveis. As Nações Unidas e 

suas organizações regionais, assim como a Organização dos Estados Americanos 

(OEA), e Organizações Não Governamentais (ONGs) incorporaram, nas suas 

atividades ao redor do mundo, as técnicas e princípios do campo de resolução de 

conflitos. A África do Sul é um exemplo de um país que levou muito a sério o tema, 

adaptando os métodos para resolver conflitos ocasionados pelo desmantelamento 

do Apartheid.  

Apesar de recente, a década de 90 viu uma explosão na 

institucionalização dos Métodos Alternativos nos Estados Unidos. Foi no setor 

público onde se fez mais evidente esta explosão. O que tornou possível tal 

expansão foi: a aprovação, em 1990, pelo Congresso Nacional, da lei The 

Administrative Dispute Resoluction Act”, que regula a administração dos métodos 

alternativos no setor público; a emissão de um Memorando Presidencial pelo 

Presidente Clinton, em 1998, dando a cada empregado federal o direito de usar 

métodos alternativos para resolver problemas trabalhistas, e o impulso da Ministra 

de Justiça, Janet Reno. Hoje em dia, toda Agência Federal do Governo norte-

americano está obrigada a ter um programa para oferecer métodos alternativos para 

solucionar problemas trabalhistas e de discriminação.  

Existe em todo o Governo Federal iniciativa realmente inovadora e 

abrangente. O programa REDRESS, do Serviço Postal, é o maior programa de 

mediação do mundo servindo a mais de 800.000 empregados em todo o país. 
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Companhias privadas vêm surgindo para oferecer mediadores qualificados para 

atender a essa nova demanda do Governo Federal. Uma delas, a companhia ADR 

Vantage, Inc. resolve pela mediação 76 de cada 100 casos trabalhistas e de 

discriminação a ela encaminhados por diferentes Agências Federais.  

Nas Forças Armadas, o Corpo de Engenheiros do Exército e a Força 

Aérea têm programas de prevenção e administração de conflitos sobre contratos. 

Utiliza-se até um conceito de Parceria (Partnering) onde se convocam todas as 

contrapartes do contrato para uma conferência inicial, na qual se elabora, 

conjuntamente, um plano de administração de futuras controvérsias, que inclui o uso 

de métodos alternativos. Esse sistema obedece a uma nova visão das relações de 

negócio. Chegou-se à conclusão de que uma conduta adversarial e litigiosa não 

fortalece o tipo de relacionamento necessário à manutenção de uma relação de 

negócio.  

Na Administração da Aviação Federal, organismo que regula a 

indústria aérea, foi o Congresso Nacional quem ordenou a introdução de um sistema 

de administração de aquisições que inclui o uso de métodos alternativos. As 

estatísticas mais recentes indicam que os métodos alternativos resolveram 82 por 

cento das disputas relativas a contratos dessa agência federal.  

O uso da mediação para solucionar conflitos relativos ao meio 

ambiente também está no auge. A Agência Federal de Proteção ao Meio Ambiente – 

EPA tem um fundo milionário destinado ao pagamento de serviços de facilitação e 

mediação de disputas. A EPA usa a mediação porque comprovou que esta 

mediação poupa tempo e dinheiro. A razão principal para o uso dos métodos 

alternativos na EPA é que abrem um espaço para uma discussão muito mais ampla 

de todas as questões e interesses, favorecendo a criação de confiança, 

entendimento e ajuda das partes a criarem soluções duradouras e realistas.  

Essa institucionalização dos métodos alternativos pelo Governo 

federal é o reconhecimento de que se podem diminuir os custos – reais e 

intangíveis– do conflito, assumindo controle de sua administração. O conflito mal 

encaminhado gasta dinheiro e tempo, e impede o uso de energia para fins 
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produtivos. A administração efetiva de conflitos pode aumentar a confiança entre 

empregados – ingrediente indispensável para uma força de trabalho efetiva. O 

aumento e melhoria da comunicação, a promoção de diversidade e a mudança 

ordenada são outros benefícios de uma administração efetiva de conflitos que foram 

reconhecidos.  

No setor judicial, onde mais se provou as duras críticas, hoje em dia 

é raro o tribunal que não tenha um programa de métodos alternativos. O fator 

decisivo é a conscientização dos legisladores e administradores dos tribunais, a 

desestimular os métodos contenciosos e a necessidade de propiciar métodos 

adequados para reforçar a missão básica do tribunal – fazer justiça.  

3.1.2 NO CANADÁ  

O Canadá também faz uso das A.D.R., como informa Mauro 

Cappelletti, mediante as “Rules of Civil Procedure”, que encorajam as partes a 

negociar o resultado do processo. Se o autor ou o réu faz promessa de acordo, 

recusado pela outra parte, esta é “punida” (com o aumento das custas a serem 

pagas ao adversário), se o resultado do processo não impede ou supera o que lhe 

adviria da aceitação da proposta. 

A mediação é utilizada na audiência preliminar (pre-trial conference) 

e nas causas de família, quer perante os mediadores do tribunal ou mediadores 

particulares. Para cuidar de arbitragem, foi criado em Toronto um Tribunal Privado, 

composto de advogados experientes e juízes aposentados. 

3.1.3 NA FRANÇA 

A França instituiu os “conciliadores da justiça” como “profissão 

judiciária” em 1978 pelo Decreto nº 78.381, de 20 de março. Recentemente, em 8 de 

fevereiro de 1995, editou a Lei nº 95, relativa à organização das jurisdições de 

processo civil, penal e administrativo, em cujo capítulo 1º inseriu normas para a 
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conciliação e a mediação judicial (arts. 21/25). No próprio Código de Processo Civil 

(“novo”), de 5 de dezembro de 1975, foi acrescentado o título VI Bis no título III, por 

força do Decreto n. 96.652, de 22 de julho de 1996, que trata da mediação, vizinha 

topograficamente da conciliação (arts. 127/131, título VI).  

No processo penal francês, importante passo acaba de ser dado 

nessa direção, ao legitimar o Ministério Público (Procureur de la République) a agir 

como “mediador” em causas penais antes do oferecimento da denúncia (CPP, art. 

42) e ao editar a Circular de 18 de outubro de 1996 “relativa a procedimento de 

habilitação de mediadores penais e das condições de exercício das funções de 

mediador” em circunstâncias bastante avançadas (não elege uma categoria 

profissional, mas prestigia pessoas “suscetíveis de dialogar com todas as classes da 

população”; exige “maturidade”; não estabelece limite etário, nem discrimina 

nacionalidade).  

Mais recentemente instalou “Casas de Justiça e Direito” cujo objetivo 

é “revalorizar o direito e facilitar o acesso a ele”. Esta iniciativa é significativa. 

Consistiu em criar nas comunidades espaços destinados à diminuição da violência 

e, concomitantemente, auxílio às vítimas. Confira-se a exposição de motivos:  

“Criarão ocasião para facilitar o acesso dos cidadãos a seus direitos e 
responder melhor aos pequenos litígios da vida cotidiana que continuem a 
degradar o clima local. Vão também aumentar a compreensão das decisões 
da justiça e torná-las mais eficazes. Sob esta perspectiva, o tratamento 
dos atos delituosos pode especialmente revestir diversas formas que, 
independentemente das decisões judiciais, são a expressão de uma política 
de prevenção da reincidência nas regiões expostas à delinqüência 
cotidiana. Entre as diferentes maneiras de intervenção específica que 
emanam da autoridade judiciária, e especialmente do Ministério Público, 
ensejam uma resposta rápida e adequada à pequena e média delinqüência, 
constitui a criação da Casa da Justiça, um modo particular de 
responder a um largo objetivo de pacificação social na zona geográfica 
concernente” (acento acrescentado).   50

Esta Casa da Justiça não constitui “entidade jurídica” (art. 9º). 

Representa uma atividade complementar da justiça, quer auxiliando e amparando as 

vítimas, quer informando as pessoas de seus direitos (arts. 7º e 8º), orientando-se 

                                            
50 Cf. MORAIS, José Luís Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! Colab. Anarita Araújo 
da Silveira e Adriano Luís de Araújo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 274. 
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preferencialmente pela prevenção e reparação (art. 4º, § 2º), quer mesmo por uma 

intervenção “eventual” dos magistrados do Judiciário (magistrats du siège). Legitima-

se o Promotor de Justiça (magistrat du parquet) a valer-se de “outros intervenientes 

habilitados (conciliadores, associações, organizações sociais)” a cooperar nesta 

atividade.  

Esta experiência já se apresenta mais amadurecida sob todos os 

pontos de vista. Nela o Estado mantém sua autoridade, ao deslocar agentes à 

comunidade, onde passarão a atuar em colaboração com ela, de maneira até 

informal, mas, quando necessário, intervindo com o emprego do “poder de polícia”. 

Ou seja, mantém a estrutura jurídica intocada, respeita a comunidade em sua 

constituição natural e interage. Aí, sim, o Estado atua como GARANTE da 

sociedade, numa intervenção horizontal, e não apenas vertical (de cima para baixo). 

O médiateur já era conhecido na experiência francesa desde 1955, 

considerado auxiliar do juiz, mas pouco acionado. Redimensionada sua atividade, 

consoante novos conceitos internacionalmente admitidos, deixará de ter atuação 

incidental ou preparatória da jurisdição para assumir sua verdadeira identidade. 

3.1.4 NA ALEMANHA, ESPANHA E ITÁLIA 

A conciliação e a mediação têm presença, também, no direito 

alemão, no espanhol (salvo as exceções previstas nos arts. 460, 461 e 462 da LEC 

(Ley de Enjuiciamiento Civil),  nos quais há obrigatoriedade de conciliação perante 51

                                                                                                                                                         
 
51 “Art. 460. Antes de promover un juicio declarativo deberá intentarse la conciliación ante el juez municipal 
competente.  
Excetuanse:  
1º) Los juicios verbales; 
2º) Los juicios declarativos que se promuevan como incidente o consecuencia de otro juicio o de un acto de 
jurisdicción voluntaria. 
3º) Los juicios en que sean demandante o demandados la hacienda pública, los municipios, los establecimientos 
de beneficencia y, en general, las corporaciones de carácter público. 
4º) Los juicios en que están interesados los menores y los incapacitados para la libre administración de sus 
bienes.  
5º) Los que se promuevan contra personas desconocidas o inciertas, o contra ausentes que no tengan residencia 
conocida, o que residan fuera del territorio del juzgado en que deba entablarse la demanda. En este último caso, 
si los litigantes residen en un mismo pueblo, deberá intentarse la conciliación.  
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o Juiz municipal) e no italiano (neste está incluído no Código Civil no livro das 

obrigações). 

3.1.5 NA ÁSIA 

O Japão, país de jurídica tradição conciliatória, comprova que uma 

sociedade altamente industrializada pode muito bem adaptar-se à justiça 

coexistencial. Lá se desenvolve, cada vez mais, o instituto da conciliação, e se 

introduzem novos tipos de métodos alternativos de solução de litígios, quer no 

âmbito judicial quer nos órgãos administrativos. Cada tribunal institui sua junta 

conciliadora, cujas estatísticas mostram número expressivo de resolução de 

conflitos. O Comitê de Conciliação foi instituído pela Lei de Conciliação Civil (Civil 

Conciliation Law), em 1953. 

Outro país asiático onde se observa tendência crescente para a 

justiça conciliatória é a China, especialmente no tocante à arbitragem em causas 

comerciais. 

3.1.6 NA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina despontam as experiências:  

da Argentina, que instituiu pela Lei nº 24.573, de 04/10/95, a 

conciliação e a mediação, com caráter obrigatório, pelo prazo de cinco anos, para as 

                                                                                                                                                         
6º) Los juicios declarativos que se promuevan para reclamar la nulidad o el cumplimiento de lo convenido en 
acto de conciliación. 
7º) Los juicios de responsabilidad civil contra jueces y magistrados. 
8º) Los juicios de árbitros y de amigables componedores, los universales, los ejecutivos, de desahucio, 
interdictos y de alimentos provisionales.  
Art. 461. No será necesário el acto de conciliación para la interposición de las demandas de tanteo, de retracto 
y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se exigirá 
el acto de conciliación  o la certificación de haberse intentado sin efecto.  
Art. 462. El juez no admitirá demanda a que no se acompañe certificación del acto de conciliación, o de haberse 
intentado sin efecto en los casos en que por derecho corresponda.  
Serán no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la 
responsabilidad en que el juez haya incurido, pero se procederá a la celebración del acto en cualquier estado 
del pleito en que se nota su falta”.  
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demandas que se iniciem a partir de sua vigência, como regra (salvo as exceções 

do art. 2º);  

da Colômbia, que anteriormente já tinha adotado este modelo pela 

Lei nº 23/91 que criou “Centros de Conciliação e Composição Amigável”; e  

do Chile, que merece tratamento específico.  

Interessante experiência da mediação em sua mais lata acepção é 

narrada por Sebastián Cox Urrejola52. Desacreditando no sistema jurídico/judicial 

chileno, tido como ineficiente, discriminatório, arbitrário, lento e corrupto, mais temido 

que respeitado, a sociedade civil53 acabou encontrando mecanismo de auto-

regulação social  para resolução dos conflitos que afetam a convivência familiar, 

vicinal e comunitária, por meio de solução pré-judicial de orientação, assessorias 

sociojurídicas e mediação oportuna, envolvendo agentes públicos não 

necessariamente com formação jurídica e profissionais liberais em geral 

(advogados, educadores, sociólogos, comunicadores e outros).  

Percebendo “que o direito, no quadro de um regime democrático, 

pode ser um instrumento eficaz para a superação da pobreza, o melhoramento da 

qualidade de vida e a convivência pacífica da população”, profissionais liberais 

fundaram a FORJA (“corporação, sem fins lucrativos, de formação jurídica para a 

cidadania e a democracia”), com vistas ao desenvolvimento de uma ampla reforma 

estrutural em reação àquele quadro caótico referido, a partir da campanha “Todos 

pela Justiça para Todos” (1992/93), quando se iniciou o programa “Ações Cidadãs 

pela Justiça e a Democracia”, que em sua mobilização e execução associa 

                                            
52 COX URREJOLA apud PEREIRA, Luis Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunil. O público não estatal na 
reforma do Estado. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999,  p. 191-209. 
53 Interessante, a propósito, a evolução do conceito de sociedade civil apresentado por Bresser Pereira: “A 
sociedade civil era vista pelos filósofos iluministas como símbolo de sociedade política, em oposição à sociedade 
ou ao estado de natureza. A partir de Hegel, a sociedade civil vem sendo entendida como terceira esfera entre o 
Estado e o mercado – este constituído pelas empresas e os consumidores. Existe algo de verdade nessa posição, 
mas é importante ver a sociedade civil como a sociedade organizada e ponderada de acordo com o poder que 
detenham os diversos grupos e indivíduos. A sociedade civil é, de fato, um conceito político, já que envolve 
poder. É formada por indivíduos com poder derivado de sua riqueza, de seu conhecimento ou de capacidade 
organizadora, por organizações corporativas e por entidades públicas não-estatais, do terceiro setor (....)” 
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municípios, organizações comunitárias, instituições governamentais e não 

governamentais. Uma de suas principais realizações foi a adoção do projeto 

“Habitação Sócio-Jurídica e Protagonismo Cidadão de Líderes e Organizações 

Comunitárias”. Consiste  

“na capacitação sociojurídica de líderes comunitários, que, organizados e 
reconhecidos juridicamente como associações comunitárias e orientadores 
jurídicos em centros jurídicos vicinais, prestam consultas em matérias 
sociojurídicas e ajudam seus vizinhos e familiares na resolução pré-judicial 
de conflitos”.  

Trabalham com líderes comunitários que reúnam as seguintes 

capacidades: liderança pessoal e social, associativismo e trabalho em redes, 

honestidade e serviço comunitário, cidadania e interesse público, gratuidade e 

eficiência no trabalho, desenvolvendo, para tanto, cuidadoso programa que se 

manifesta em três momentos “com conteúdos temáticos, metodologias de trabalho e 

objetivos que, sendo específicos a cada um, guardam relação de continuidade e 

conjunto”:  

1ªetapa: mobilização e seleção dos postulantes (futuros 

orientadores) e início da capacitação (assinatura de convênio de colaboração entre o 

município, a Forja e o candidato é o momento de maior solenidade);  

2ª etapa: curso de capacitação que se desenvolve em sete módulos 

temáticos (35 unidades teórico-práticas), compreendendo mais de 40 sessões num 

total de 168 horas-aula;  

3ªetapa: os orientadores formam organizações comunitárias 

(Associação de Orientadores Jurídicos) a serem devidamente registradas nos 

municípios nos quais passam a ter existência e reconhecimento.  

Esses cidadãos,  

“capacitados técnica e juridicamente, e organizados como dirigentes 
orientadores jurídicos (DEJs) em seus consultórios jurídicos vicinais (CJVs), 
que assumem a tarefa de informar e orientar sobre direitos e ajudam a 
resolver muitos problemas e conflitos, em nível familiar, trabalhista e vicinal, 

                                                                                                                                                         
(PEREIRA, Luis Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunil. O público não estatal na reforma do Estado. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 19-20). 
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principalmente, afetam a vida e as relações entre os membros da 
comunidade”.   54

Relata o autor em evidência que os orientadores e consultórios 

jurídicos vicinais intervieram fundamentalmente em quatro áreas:  

a) orientação e apoio;   

b) resolução consensual de conflitos (mediação, “quer entre os 
cidadãos, quer entre estes e as entidades e instituições públicas, em 
nível municipal e provincial”);   

c) articulação e ação acordada com outros (encaminham as pessoas 
cujas situações e conflitos não podem atender às instituições e 
organismos competentes);   

d)fiscalização e controle cidadão (com “outras organizações 
comunitárias, identificam, selecionam e priorizam as situações mais 
importantes que afetam a convivência em nível comunitário e que 
correspondem a deficiências ou omissões da autoridade”).  

No âmbito municipal e nos governos provinciais, assistentes sociais 

e funcionários são treinados a  

“atender e informar o público sobre os procedimentos e antecedentes para 
exercer seus direitos. No âmbito de serviços e órgãos especializados – do 
Trabalho, da Mulher, de Jovens, de Camponesas, de Indígenas, de 
Consumidores, do Orçamento, da Educação, da Habitação, da Saúde – que 
trabalham descentralizadamente em nível provincial e comunitário, são 
outras pessoas especialmente encarregadas que devem assumir essa 
importante tarefa de interesse público: dar informação e orientação 
sociojurídica à população”.55

Esta mobilização, segundo o autor em comento, foi possível graças 

a uma bem-sucedida campanha de conscientização da cidadania e de alteração de 

seu enfoque, deixando de ser “mera e fundamentalmente eleitoral para outra 

decisória e fiscalizadora”.56 O “protagonismo cidadão” consiste no “processo através 

do qual o cidadão contribui de maneira permanente para determinar as prioridades 

de acionamento do Estado, para definir suas respostas às demandas sociais e para 

influenciar as modalidades de satisfação das necessidades públicas”. A participação 

do cidadão assume a feição de exercício de seu direito público, e não de mera 

                                            
54 COX URREJOLA, op. cit., p. 199-200. 
55 COX URREJOLA, op. cit, p. 197-198. 
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concessão da autoridade, num “contexto de um processo constante de 

construção/recuperação de um poder cidadão eficaz na sociedade civil”, dentro de 

um quadro de retorno ao Estado Democrático de Direito.  

Com efeito, o modelo exposto comporta, evidentemente - o ilustre 

autor não o nega, antes o admite expressamente - “reações de repúdio” de “alguns 

setores da associação profissional dos advogados (em todo caso parciais e 

minoritários)” e “dos setores sociais mais empobrecidos e isolados pelo sistema”,57 

mas seguramente é irreversível. 

Este sistema combina, como se percebe, a iniciativa privada e 

autoridades, atuando de modo construtivo com vistas a um melhoramento da 

sociedade. Tanto que já se encontra em fase de expansão. Ainda conforme Cox 

Urrejola,  

“Recentemente foi elaborada uma proposta – Mobilização e Plataforma de 
Trabalho: Ações Cidadãs para o Acesso à Justiça, à Superação da Pobreza 
e à Democracia – que é um convite para ultrapassar o âmbito das ações 
experimentais nos microespaços locais e para analisar e implementar 
mudanças nos programas e políticas públicas em nível nacional. Essa 
mobilização e plataforma teve extraordinária acolhida no mundo 
institucional, governamental e universitário em especial. Dos diálogos 
abertos se podem esperar importantes e novos desenvolvimentos da 
proposta”.58

 

O aparecimentos desses novos sistemas, é, sem dúvida, um ótimo 

indicativo da tendência acentuada de ampliação das formas extrajudiciais de solução 

de conflitos, como instrumentos legais, à disposição dos interessados em evitar a 

intervenção estatal no campo da realização da justiça.  

Todavia, para se atingir esses objetivos de socialização do processo 

e de justiça participativa, é imprescindível que tenhamos uma mudança da postura e 

mentalidade dos operadores e dos consumidores do direito, arraigados nos nossos 

                                                                                                                                                         
56 Ibidem, p. 193. 
57 Acrescenta o autor que “Há aqueles que, por zelo profissional, consideram prejudicial à profissão e à imagem 
dos advogados permitir que qualquer cidadão possa conhecer e fazer uso do direito. Os elementos de gratuidade 
e de serviço comunitário se convertem então no ‘risco de politização e de caudilhismo’ que implicariam 
obrigatoriamente essas práticas sociais, no dizer dos opositores”  e que “Há também aqueles que consideram e 
valorizam a ação social do Estado a partir de uma perspectiva exclusivamente assistencial, e o direito como uma 
ciência e uma técnica de acesso e exercícios seletivos (profissional e institucional)”.  
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costumes, especialmente nos últimos dois séculos, em que a civilização ocidental 

tanto glorificou o ideal da luta pelo direito.   

3.2 CASUÍSTICA 

Experiências históricas em termos de meios alternativos de 

composição dos conflitos de interesses, algumas das quais foram mencionadas 

precedentemente, levaram à admissão de algumas práticas que se encontram hoje 

aceitas sem nenhuma dificuldade, tendo sido algumas delas incorporadas ao 

ordenamento jurídico de alguns países. 

Conforme afirma Joel Dias Figueiredo Júnior,   59

busca-se incessantemente um processo de resultados, ou seja, um 
instrumento político de pacificação social que seja hábil a prestar a 
efetivação da tutela perseguida pelos jurisdicionados. É nesse quadro 
social, político e econômico, acompanhado das exigências dos novos 
tempos, que vêm à tona com maior intensidade as formas alternativas de 
solução dos conflitos intersubjetivos, difusos ou coletivos, as quais se 
apresentam através dos institutos da arbitragem e das técnicas 
diversificadas de composição amigável, tais como a transação, a 
conciliação e a mediação, sem contar com as novas técnicas de 
sumarização das formas e das tutelas sumárias de urgência.   

São identificadas, no presente trabalho, várias formas alternativas de 

composição de conflitos de interesses, tais como: a negociação, a transação, a 

mediação, a conciliação, o ombusdman, o sistema consultivo e os bons ofícios. 

Apesar de apresentarem algumas semelhanças, esses institutos não 

se confundem juridicamente, porquanto apresentam variações ônticas que merecem 

ser destacadas.  

A arbitragem é também forma alternativa de solução dos conflitos, 

mas, por se tratar do tema específico do trabalho, será objeto de exame mais 

acurado, em capítulo específico.  

                                                                                                                                                         
58COX UREJOLA, op. cit. p.29.  
59 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem: jurisdição e execução: análise crítica da Lei 9.307, de 
23.09.1996. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 122. 
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3.2.1 A NEGOCIAÇÃO 

A negociação direta entre as partes é o meio usual que gera 

excelentes resultados para a solução de controvérsias. O litígio resolve-se mediante 

negociação entre as partes envolvidas, sem que haja intervenção de terceiros a 

qualquer título.  

Destaca Eduardo Lemos que,  

 Na negociação, as partes chegam a uma solução satisfatória sem, contudo, 
haver a participação de estranhos na relação problemática. O processo de 
negociação é similar ao processo de reunião, em que um ou mais indivíduos 
vão para a mesa de trabalhos com idéias e concepções próprias e, sob uma 
liderança, terminam por encontrar uma idéia comum que vá ao encontro dos 
interesses de todos. É o método pelo qual podem-se tornar una as opiniões 
ou ponto de vista individuais.60  

É utilizada nas divergências entre os Estados no plano internacional, 

e na celebração de acordos e tratados de interesse dos contratantes.  

Osvaldo Alfredo Gozaíni faz referência ao tema da seguinte maneira: 

La negociación es un proceso que les ofrece a las partes interesadas la 
oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos en un 
esfuerzo para solucionar sus diferencias y llegar a un acuerdo. 

De suyo, como en cualquier encuentro voluntario destinado a resolver 
situaciones conflictuales, en las partes que concurren existe un ánimo 
especial proclive al sometimiento de fórmulas para el acercamiento. Si no 
existe este animus negotiandi es improbable que se llegue a buen puerto. 

En efecto, para negociar se necesitan partes, que pueden ser individuales o 
colectivas; e intereses sobre un problema, que oscilar conforme la 
diversidad del conjunto que compone. 

(...) 

... el éxito se habrá logrado cuando concertado el acuerdo ninguno entienda 
que ha sacrificado derechos o renunciado a beneficios eventuales.  

En la negociación nunca se cede, tan sólo se discute amistosamente sobre 
intereses definidos y permeables para una conveniencia compartida.61

As negociações variam de acordo com a gravidade do problema, ou 

seja, nos menos significativos, basta um entendimento verbal entre a missão 

                                            
60 LEMOS, Eduardo Manoel. Arbitragem & Conciliação – Reflexões jurídicas para  juristas e não-juristas. 
Brasília: Editora Consulex, 2001, p. 81.  
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diplomática e o Ministério das Relações Exteriores local. Em situações de maior 

gravidade, a solução pode ser alcançada mediante entendimento entre altos 

funcionários dos dois governos. Com bastante freqüência, a solução constará de 

uma troca de notas entre chancelaria e embaixada, porém nada impede que se 

desenvolva oralmente, o que é menos comum.  

A negociação é classificada como voluntária e informal:  

Procura un acuerdo mutuamente aceptable, el que puede o no estar 
respaldado por abogados o la puede realizar dichos profesionales sin que 
las partes esten necesariamente presentes. Se puede negociar 
personalmente, por teléfono, por carta, fax etc.   62

O entendimento direito terá chegado a bom termo quando as partes 

mutuamente transijam em suas pretensões, ou quando uma delas acabe por 

reconhecer a validade das razões da outra.  

Assim sendo, resultarão das negociações fatores tais como a 

renúncia à pretensão por uma das partes envolvidas, ou o reconhecimento da 

pretensão do outro, denominando-se de desistência ou aquiescência, 

respectivamente; podendo, ainda, ocorrer concessões recíprocas, o que se 

denomina transação.  

3.2.2 A MEDIAÇÃO 

A mediação, embora não disciplinada na legislação brasileira, 

envolve a tentativa das partes em litígio de resolver suas controvérsias com o auxílio 

de um terceiro, neutro e imparcial, que atua somente como um consultor, 

procurando aproximar as partes que, permanecem com o poder de pôr fim à querela 

mediante propostas e soluções próprias.  

A mediação surge nesse cenário de composição alternativa de 

conflitos de interesses, como forma de tentativa de aproximação dos contendores a 

                                                                                                                                                         
61 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Formas alternativas para la resolución de conflictos. Buenos Aires: Depalma, 
1995, p. 29-30. 
62 HERNANDEZ, Maria Cristina. Conciliación y mediación. Revista da Escola Superior da Magistratura, 
Brasília, n. 2, 1996, p. 50. 
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fim de que encontrem uma solução amigável capaz de resolver definitivamente a 

questão, seja através da conciliação, seja através da transação. Melhor dizendo, a 

mediação tende à autocomposição, tendo em vista que busca a satisfação dos 

litigantes sem causar reflexos negativos comumente identificáveis nas imposições 

dos julgados, porquanto a autocomposição nasce e se encerra a partir das próprias 

partes, com a intervenção de um terceiro imparcial, o MEDIADOR.   

Tal como ocorre no caso dos bons ofícios, a mediação importa o 

envolvimento de terceiro no conflito. Na prática, nem sempre é possível distinguí-la 

claramente dos bons ofícios.   

A participação do terceiro na mediação não se restringe, todavia, à 

aproximação das partes litigantes, pois o mediador toma conhecimento do 

desacordo e das razões de cada um dos contendores, para então propor-lhes uma 

solução, constituindo-se, portanto, em uma participação direta nas negociações.  

Um dos requisitos essenciais para a instauração da mediação é a 

confiança das partes em conflito no mediador. Não existe mediação à revelia de uma 

das partes. Se se chega a adotar a mediação, isto significa que os litigantes 

depositam no mediador confiança bastante para que se proponham expor-lhe seus 

argumentos e provas, e para que se disponham, posteriormente, a examinar com 

boa vontade seu parecer, sua proposta de composição do conflito.  

Na atualidade, a mediação é considerada o mecanismo mais comum 

nos programas de resolução alternativa das disputas, isto é, uma opção democrática 

e pedagógica para a intervenção de terceiros nos conflitos.  

A mediação tem como destino a construção de uma solução para 

um conflito concebido como problema. Todavia, a solução alvitrada pelo mediador 

não tem força obrigatória, bastando que uma das partes resolva rejeitá-la para que 

essa forma de solução pacífica perca a eficácia.  

75



  

 

  

Neste sentido, complementa J. F. Rezek:   63

Daí resulta que essa via só terá êxito se  os contendores, ambos, 
entenderem satisfatória a proposta e decidirem agir na sua conformidade – 
o qual sucedeu com a mediação de João Paulo II no conflito argentino-
chileno do canal de Beagle, em 1981.   

Nos caminhos da transmodernidade jurídica, entretanto, a resolução 

dos conflitos busca a forma mais conveniente de procedimento que possibilite 

solucionar a questão com menores riscos, menos desgastes emocionais, menos 

perda de tempo, custos econômicos menos elevados e eliminação das 

imprevisibilidades nos resultados, ou seja, novas possibilidades de resolução dos 

conflitos baseadas nas necessidades, desejos e interesses das partes, e não no 

enfrentamento reciprocamente destrutivo do outro.  

A mediação, em termos abstratos, é também uma das alternativas 

na resolução pacífica das controvérsias. Com a globalização, tem ela se difundido 

de forma bastante acentuada nos países de origem romano-canônica, ainda não 

muito afeitos a esse tipo de mecanismo, mas que paulatinamente recepcionam de 

maneira mais prestigiosa esse instituto jurídico matizado por fortes conotações 

sociológicas, através da criação de diversas câmaras voltadas a essa prática.  

Vale citar, como exemplo, a recente implementação, no Brasil, do 

Centro de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de 

São Paulo.     64

O benefício de uma mediação de sucesso está diretamente 

relacionado, ao atendimento das necessidades e desejos das partes na lide. Para 

tanto, compete ao mediador explorar as medidas objetivas de solução, vez que 

nelas reside o poder decisório.   

                                            
63REZEK, J.F., op. cit., p. 344. Na mesma fonte, cita, ainda,  o autor, “casos de mediação exercida coletivamente 
por vários Estados: assim a Argentina, o Brasil e o Chile foram mediadores, em 1914, num conflito entre os 
Estados Unidos e o México, finalmente resolvido com a celebração de tratado bilateral. As mesmas três 
repúblicas, agora somadas aos Estados Unidos, ao Peru e ao Uruguai, exerceram mediação ao longo da guerra do 
Chaco, onde se confrontavam Bolívia e Paraguai, entre 1935 e 1938 – ano em que os contendores se 
compuseram”.   
64 Para maiores informações, consultar o Regulamento da citada Câmara, cujo texto está inserido na íntegra, no 
anexo deste trabalho.  
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A mediação, portanto, pode ser definida como sendo “a técnica 

mediante a qual as partes envolvidades no conflito buscam chegar a um acordo 

contando com a ajuda de um mediador terceiro imparcial, que não tem poder de 

decisão”.65

Isso porque, sendo a mediação um meio alternativo de solução de 

litígios, não jurisdicional, onde um mediador apresenta uma proposta para resolver o 

conflito, que pode ou não ser aceito pelas partes, caso estas aceitem, será firmado 

um acordo que deverá ser homologado pelo judiciário para eventual execução.   

3.2.3 A CONCILIAÇÃO 

A conciliação é considerada por alguns doutrinadores como uma 

variante da mediação, caracterizando-se por maior aparato formal. Tanto em uma 

quanto na outra, há a vontade das partes de evitar que a solução de seus conflitos 

lhes seja imposta.   

O instituto da conciliação no Direito brasileiro existe desde que as 

relações jurídicas entre nós eram regidas pelas Ordenações e Leis do Reino de 

Portugal, sob a denominação de Código Filipino, que estabelecia: 

“E no começo da demanda dirá o Juiz a ambas as partes que antes que 
façam despesas, e se sigam entre elas os ódios e dissenções, se devem 
concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque 
o vencimento da causa sempre é duvidoso. E isto, que dissemos de 
reduzirem as partes à concórdia, não é necessidade, mas somente de 
honestidade nos casos em que o bem puderem fazer. Porém isto não 
haverá lugar nos feitos crimes, quando os casos forem tais que segundo as 
Ordenações a Justiça haja lugar”.66

O referido instituto foi muito utilizado entre nós, e dele já falava a 

Constituição Imperial brasileira, exigindo que fosse tentada a conciliação antes de 

todo processo, como requisito para sua realização e julgamento da causa.  

                                            
65 J. L. Colaiácovo, C. A. Colaiácovo. Negociação, Mediação e Arbitragem – teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 66.  
66 Ordenações Filipinas – Ordenações e leis do Reino de Portugal reconpiladas por mandato d’el Rei D. Felipe, 
o Primeiro. Texto com introdução, breves notas e remissões redigidas por Fernando H. Mendes de Almeida, 
Livro III, Título XX. São Paulo: Saraiva, 1966, p. 83.  
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O procedimento das reclamações trabalhistas inclui duas 

tentativas de conciliação (arts. 847 e 850 da CLT).  

Atualmente, a conciliação ganhou maior relevo com a recente 

reforma processual, que deu maior celeridade aos feitos e efetividade na prestação 

jurisdicional. 

A introdução da realização de audiência preliminar foi um grande 

passo para o direito brasileiro, introduzindo na nossa sede processual o instituto do 

pre-trial anglo-saxônico, adotado, também, no direito alemão e no austríaco. Sobre 

essa forma alternativa, Osvaldo Alfredo Gozaíni esclarece: 

Conciliar supone avenimiento entre intereses contra-puestos; es armonía 
establecida entre dos o más personas con posiciones disidentes. 

El verbo proviene del latín conciliatio que significa composición de ánimos 
en diferencia. 

Remotos antecedentes muestran que siempre estuvo presente en el espíritu 
de los hombres sacrificar sus posiciones extremas para lograr un acuerdo 
perdurable que permitiera la convivencia sin esfuerzos y en lógica armonía. 

La conciliación puede ser procesal e instalarse en el curso de un proceso en 
trámite o en vias hacia ello; o ser preprocesal, y en su caso, estar fuera de 
la noción jurisdiccional para meditarse como mecanismo alternativo de 
composición por medio de personas o instituciones debidamente 
respaldadas. 

La conciliación voluntaria, anterior al proceso, ha germinado en instituciones 
de múltiples finalidades en la mira de acercar soluciones a conflictos 
planteados por interpretaciones de (los derechos del consumidor, intereses 
difusos, asuntos de família, laborales, etc.).   67

A conciliação, bem como as demais formas alternativas de 

composição de conflitos, objetiva também diminuir o volume dos processos judiciais, 

reduzir os custos processuais e dar celeridade ao procedimento judiciário, 

assegurando melhor aplicação da justiça às divergências de qualquer caráter, 

notadamente patrimoniais. 

Em se tratando de matéria criminal, a conciliação tem sido 

considerada inadmissível, em virtude da absoluta indisponibilidade da liberdade 

                                            
67 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Op. cit, p. 39-40. 
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corporal e da regra nulla poena sine lege, de tradicional prevalência na ordem 

constitucional brasileira.   

Extraprocessualmente também, a conciliação tem significativa 

importância na solução de controvérsias, apresentando excelentes resultados nos 

casos em que as partes, diante de uma questão menos complexa, e desestimulados 

em apelar ao Judiciário, obtêm uma solução satisfatória aos seus anseios por meio 

da intervenção de conciliadores. 

A conciliação extraprocessual também tem tradição no Brasil, 

mediante a atuação dos antigos juízes de paz e dos promotores de justiça em 

comarcas do interior, ganhando destaque e renovação com atribuição na solução 

das pequenas causas.  

No âmbito do direito internacional, a conciliação está consagrada por 

sua previsão em bom número de tratados. Caracteriza-se pelo exercício coletivo, 

não havendo um conciliador singular, mas uma comissão de conciliação, integrada 

por representantes dos Estados em conflito e elementos neutros, em número total 

ímpar.  

Ressalte-se que a conciliação consiste em fazer examinar um 

diferendo por um órgão pré-constituído ou aceito pelas partes por ocasião de um 

litígio que lhes fará propostas tendo em vista uma justa solução, resultando num 

relatório em que a comissão propõe um deslinde para o conflito. Esse relatório, 

assim como o parecer do mediador, não tem força obrigatória para as partes, e só 

será observado quando ambas o estimem conveniente.   

A conciliação se assenta sempre sobre um acordo, não 

correspondendo a uma obrigação consuetudinária, o recurso à conciliação não se 

impõe aos Estados senão em conseqüência de um compromisso convencional.  

A Conciliação pode, então, ser conceituada como sendo o “processo 

pelo qual o conciliador tenta fazer com que as partes evitem ou desistam da 
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jurisdição, encontrando denominador comum quer pela renúncia, quer pela 

submissão ou transação”68. Nas conciliação, o terceiro, denominado conciliador, 

realiza a atividade de comando da negociação, aparando as arestas proventura 

existentes entre os litigantes, para que cheguem a uma solução de consenso.     

3.2.4  O OMBUDSMAN 

O termo ombudsman sugere a idéia de procurador, pois ombud quer 

dizer representar alguém e man, homem. Designaria, portanto, o representante de 

alguém, principalmente quando investido em cargo público. 

O ombudsman, embora tenha raízes históricas em Roma (Tribunus 

Plebis), surgiu por disposição constitucional de 06/06/1809, na Lei Fundamental do 

Reino da Suécia, há quase duzentos anos. 

O ombudsman escandinavo foi instituído para fiscalizar o poder 

público em geral no cumprimento das leis. Narra a doutrina que a razão de sua 

instituição nasceu quando o Rei Carlos XII, preocupado com problemas de natureza 

militar e diplomática, que lhe tomavam todo tempo, nomeou alguém que seria seu 

representante ou delegado, ou seja, seu ombudsman. 

A Carta Política Sueca julgou o ombudsman com uma certa 

relevância, dedicando ao instituto os artigos 6, 7 e 8 do Capítulo 12 do The 

Instrument of Government , que é o órgão de controle dos atos administrativos 

ilegais  na Noruega, Finlândia e Dinamarca. Anualmente, esse órgão apresenta ao 

Parlamento um relatório de seus trabalhos em defesa do cidadão.  

Osvaldo Alfredo Gozaíni, quando se refere ao Ombudsman,  assim 

se manifesta: 

“La institución del ombudsman difiere de las anteriores en la naturaleza del 
conflicto que ha de solucionar. 

                                            
68 FIUZA, César. Teoria geral da arbitragem.op. cit., p. 56. 
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En efecto, originariamente las misiones esenciales de esta figura fueron 
de fiscalización a los funcionarios de gobierno, tal como informa el 
antecedente más concreto, que el canciller sueco (....). 

El ombudsman, a diferencia de otras instituciones, no tiene como función 
específica resolver controvérsias o conflictos de los particulares, sino tutelar 
el servicio pleno y eficaz de la administración pública”.69

Vários países estabeleceram o ombudsman: na Itália (Il Difensore 

Civico), na Espanha e Argentina (El Defensor del Pueblo), no México (El Defensor 

del ciudadano), em Portugal (Provedor de Justiça), na França (Le Médiateur), em 

Israel (State Compholler ou Comissioner for Complaints from the Public), na Nova 

Zelândia, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Parliamentary 

Commissioner for Administration – PCA, Parliamentary Ombudsman ou 

simplesmente Ombudsman). Na Suécia, onde teve origem, é denominado 

Justiliconbudsman (JO) para assuntos civis e Militieombudsman para assuntos 

militares. 

No Brasil Colônia, era o Ouvidor-Geral a figura que exercia funções 

jurisdicionais. Posteriormente, tentou-se instituir o Ombudsman, instalando-se no 

governo Sarney. A experiência não foi proveitosa, mas inspirou alguns Estados, de 

modo que hoje no Distrito Federal há um “departamento” com tal atribuição, 

mantendo-se também, da mesma forma, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

uma ouvidoria a serviço do cidadão. A exemplo, o Banco Regional de Brasília-BRB, 

atua com esse serviço, colocando à disposição de clientes um “ouvidor” em 

condições semelhantes ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 

O órgão de ouvidoria tem uma vital importância dentro da empresa, 

pois, embora tenha uma atuação destituída de qualquer poder decisório, mantém 

relevante papel no aspecto de conferir junto ao público uma posição de crédito à 

empresa, pois o maior anseio do cliente, hoje, diante de tantas situações negativas 

dentro dos três poderes do Estado, é o conforto de gozar da oportunidade de ser 

ouvido.  

                                            
69 GOZAÍNI, Alfredo, op cit. p. 19-20. 

81



  

 

  

Se a atuação desse órgão não se dá com o escopo de interferir 

nos atos dos administradores, a fim de revogá-los, quando injustos, tem sua 

importância quando opera na investigação das queixas advindas do público, com o 

objetivo de fazer a instituição refletir sobre o ato que tenha causado algum 

desconforto ao público. 

Conclui-se, portanto, à evidência,  que o ombudsman não pode 

mudar as decisões administrativas ou dos tribunais judiciais, mas tem o poder/dever 

de peticionar ao Governo ou ao Parlamento e aos órgãos públicos autônomos para 

que eles procurem reparar as deficiências das leis, tudo de acordo com o interesse 

público.     

3.2.5 O SISTEMA CONSULTIVO 

O sistema consultivo representa um entendimento direto 

programado. Inexiste, no caso, intervenção substancial ou até mesmo instrumental 

de terceiros. As partes consultam-se mutuamente sobre seus desacordos, porém, 

não o fazem de improviso, mas porque foi assim acordado previamente. O sistema 

de consultas, portanto, nada mais é do que a previsão, normalmente expressa em 

tratado, de encontros periódicos onde os Estados trarão à tona as suas reclamações 

mútuas, acumuladas durante certo período,  e buscarão solucionar suas pendências 

por meio de diálogo direto e programado.  

Accioly conceitua o instituto da seguinte forma:  70

A consulta, como método de solução pacífica de controvérsias, pode ser 
definida como uma troca de opiniões, entre dois ou mais governos 
interessados direta ou indiretamente num litígio internacional, no intuito de 
alcançarem uma solução conciliatória. 

Esse sistema passou a figurar em acordos internacionais, desde o 

tratado firmado em Washington a 13 de dezembro de 1921, entre os Estados Unidos 

                                            
70 ACCIOLY, Hildebrando, op. cit, p. 433.  
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da América, o Império Britânico, a França e o Japão, sobre as respectivas 

possessões ou domínios insulares no Oceano Pacífico.  

Ele, porém, só se desenvolveu no continente americano, adquirindo 

o caráter preciso de meio de solução pacífica de controvérsias e também o de meio 

de cooperação pacifista internacional.  

Da forma como se acha atualmente estabelecido, o sistema 

consultivo interamericano apresenta-se sob dois aspectos: “o de método para 

solução pacífica de controvérsias e o do processo para o estudo rápido, em 

conjunto, de problemas de natureza urgente e de interesse comum para os Estados-

membros da OEA”.   71

3.2.6 OS BONS OFÍCIOS  

Quando uma terceira parte, no direito internacional, representada 

por uma ou várias potências, intervém de forma amistosa no litígio, tentando levar os 

litigantes a celebrarem um acordo, temos aí o meio de solução de controvérsia 

denominado “bons ofícios”.  

Os bons ofícios podem ser oferecidos pelo Estado ou Estados que 

buscam harmonizar os litigantes, ou podem, também, ser solicitados por qualquer 

das partes envolvidas.  

A parte que oferece ou aceita a solicitação de exercer os bons 

ofícios não toma parte direta nas negociações, nem no acordo a que os litigantes 

possam chegar, e nem sequer toma conhecimento das razões de uma ou de outra 

das partes.  Sua intervenção se limita a aproximar as partes, colocá-las em contato, 

proporcionando-lhes, muitas vezes, um terreno neutro, para que possam discutir 

livremente a negociação.   

                                            
71 Ibidem, p. 435  
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Durante a 2ª  Reunião de Consulta, realizada em Havana, no ano 

de 1940, foi criado um organismo interamericano, denominado Comissão 

Interamericana da Paz, o qual exerce funções que se equiparam às dos bons 

ofícios. Essa Comissão, de acordo com a resolução que a criou, está incumbida de 

“velar permanentemente para que os Estados entre os quais existe ou surja algum 

conflito, de qualquer natureza que seja, o resolvam com a maior brevidade possível” 

e de “sugerir para este fim, sem prejuízo das fórmulas que as partes escolham ou 

dos processos em que elas acordem, métodos e iniciativas que conduzam à aludida 

resolução”.  

Tem-se notícia de que essa Comissão Interamericana da Paz já 

atuou, com grande êxito, em alguns casos de controvérsias entre Estados 

americanos.   

Também no Brasil, a história diplomática registra uma série de casos 

de prestação de bons ofícios pelo Império e, mais tarde, pelo governo republicano, 

bem como de casos de litígio em que o Brasil foi parte e recolheu o benefício da 

ação amistosa de terceiro Estado.    

Hildebrando Accioly, em sua obra Manual de Direito Público, cita 

vários exemplos da atuação com êxito dos bons ofícios:  

Entre os casos mais conhecidos de bons ofícios, podemos mencionar os 
seguintes: os do governo português, em 1864, para o restabelecimento das 
relações diplomáticas entre o Brasil e a Grã-Bretanha, rotas em 
conseqüência da questão Christie; os do mesmo governo, em 1895, para a 
solução da questão da ilha da Trindade, entre o Brasil e a Grã-Bretanha; os 
do Presidente Theodore Roosevelt, dos Estados Unidos da América, em 
1905, para conclusão da guerra entre o Japão e a Rússia; os do Brasil, em 
1909, para a reconciliação do Chile com os Estados Unidos, a propósito da 
reclamação da firma Alsop & Cia., e em 1934, entre o Peru e a Colômbia, 
no caso de Letícia.72  

Os bons ofícios, em geral, não são solicitados pelas partes; são  

oferecidos pelo terceiro que intervém no conflito por iniciativa própria, podendo, 

                                            
72 Ibidem, p. 431. 
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inclusive, ser recusados, mas a iniciativa de prestá-los jamais será entendida como 

intromissão.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV    

AA  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  

SUMÁRIO: 4.1 Conceito de Arbitragem 4.2 
Perspectiva Histórica do Instituto 4.3 Natureza 
Jurídica 4.3.1 Corrente Privativista 4.3.2 Corrente 
Publicista 4.4 O Princípio da Autonomia da Vontade 
na Arbitragem 4.5 As Diversas Formas de 
Arbitragem 4.6 Limites à Arbitragem 4.7 Escolha, 
Poderes e Jurisdição dos Árbitros 4.8 A Corte 
Permanente de Arbitragem 4.9 O Compromisso 
Arbitral e a Cláusula Compromissória 4.10 O 
Processo Arbitral 4.11 A Sentença Arbitral 4.12 
Reconhecimento e Homologação da Sentença 
Arbitral Estrangeira 4.13 Carência de Auto-
Executoriedade 4.14 Vantagens e Desvantagens do 
Instituto 4.15 A Arbitragem no Brasil 4.16 A 
Constitucionalidade da Lei de Arbitragem Brasileira.  
4.17 A Arbitragem no Mercosul.  

4.1. CONCEITO DE ARBITRAGEM 

A arbitragem é, na verdade, uma das formas mais antigas de 

resolver conflitos, sendo considerada até mesmo como precedente da criação dos 

órgãos judiciários permanentes. De origem consuetudinária, a arbitragem remonta 

há mais de 3.000 anos, sendo, pois, um dos institutos mais antigos.  

Pode-se defini-la como uma alternativa para resolução de litígios 

civis, atuais ou futuros, a respeito de direitos patrimoniais disponíveis, por meio de 

árbitro ou árbitros privados, espontaneamente selecionados pelas partes. As 

decisões prolatadas por esses árbitros produzem os mesmos efeitos jurídicos das 

sentenças proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário.  
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J. Cretella Júnior , pontifica:  73

Muitos especialistas acreditam – e com razão – na unidade conceitual da 
arbitragem e formam convicção correta a respeito de seu objeto, 
assinalando que o termo arbitragem tem ampla extensão, apresentando-se 
como “sistema de solução de pendências, desde pequenos litígios pessoais 
até as grandes controvérsias empresariais ou estatais, em todos os planos 
de Direito, que expressamente não estejam excluídos pela legislação” (cf. 
Irineu Stringer, “Arbitragem Comercial Internacional, S. Paulo, 1996, LTr 
Edit., pág. 33). 

E mais adiante, a define da seguinte maneira:  

Lato sensu, em definição categorial, que pretenda abranger todas as 
espécies, definimos a arbitragem, ainda não comprometida com nenhum 
ramo da ciência jurídica, como o sistema especial de julgamento, com 
procedimento, técnica e princípios informativos especiais e com força 
executória reconhecida pelo direito comum, mas a este subtraído, mediante 
o qual, duas ou mais pessoas jurídicas, de direito privado ou de direito 
público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo, 
contratualmente, uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de 
resolver-lhes a pendência, anuindo os litigantes em aceitar a decisão 
proferida.74  

Vale mencionar, ainda, outros conceitos formulados por grandes 

mestres, tais como Charles Jarrosson  que define o instituto da seguinte forma:  75

A arbitragem é a instituição pela qual um terceiro resolve o litígio que opõe 
duas ou mais partes, exercendo a missão jurisdicional que lhe é conferida 
pelas partes.  

E René David:   76

A arbitragem é uma técnica que visa solucionar uma questão, sendo de 
interesse as relações entre duas ou mais pessoas, por uma ou várias outras 
pessoas – o árbitro ou os árbitros – as quais têm seus poderes oriundos de 
uma convenção privada e decidem com base nela, sem serem investidos 
nessa missão pelo Estado.  

Após a consolidação do sistema judiciário para administrar a justiça, 

a arbitragem, como forma de composição de conflitos, teve sua utilização diminuída. 

                                            
73 CRETELLA JÚNIOR, J. Conceito Categorial de Arbitragem. In BAPTISTA, Luiz Olavo; FONSECA, José 
Roberto Franco da (Coord.) O direito internacional no terceiro milênio:estudos em homenagem ao professor 
Vicente Marotta Rangel. São Paulo: LTr, 1998, p.763. 
74 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 764.  
75 Citado no PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, 
2, 2002, Maragogi-AL. In Anais CACB, 2002.   
76 DAVID, René. L’Arbitrage dans le Commerce Internacional. Paris: Coleção de Estudos de Paris, 1982, p. 9. 
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Atualmente, presencia-se o ressurgimento da arbitragem como um 

dos meios alternativos mais eficazes na solução de controvérsias, meios estes 

buscados com o intuito de minimizar a problemática resultante da grande quantidade 

de litígios e do congestionamento da atividade jurisdicional marcada pela 

morosidade e formalismo exagerados. Não é suficiente a previsão de normas 

abstratas e de situações de vantagem pelo legislador, no plano substancial, sem que 

sejam fornecidos aos jurisdicionados instrumentos adequados e idôneos para 

realizá-las na prática. Se apenas houver previsão legal, sem mecanismos aptos a 

concretizá-las, o ordenamento jurídico apresentado será incompleto. Para ser 

efetivo, um ordenamento jurídico deve, além de prever, garantir a efetiva tutela dos 

direitos. A teoria e a prática devem constituir um conjunto harmônico, por haver, 

entre  elas, relação de dependência intrínseca.  

A urgência em encontrar alternativas para melhor satisfazer as 

demandas decorrentes da complexidade crescente de uma realidade sócio-político-

econômica em profunda transformação fez com que a arbitragem fosse estudada 

com maior apuro.  

O legislador brasileiro, diante das notórias deficiências do aparelho 

judiciário e da hegemonia da ideologia liberal, que incita o recurso ao regime do 

mercado como mecanismo de regulação das ações sociais, até mesmo dos 

conflitos, buscou solucionar toda essa problemática. Voltado para essa realidade, 

pela análise da grande importância da arbitragem em outros países, o legislador 

pátrio optou por editar a Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 (LA), introduzindo 

em nosso ordenamento esse instituto, objeto do presente trabalho.   

As reformas legislativas e a reformulação da arbitragem devem ser 

entendidas, partindo-se do contexto sócio-econômico e político-ideológico do qual 

afloraram. A realidade da sociedade exigiu mudanças e obteve respostas, que, se 

não são capazes de resolver toda a problemática jurídica, ao menos servem para 

minorá-la e, como um primeiro passo, para atingir o escopo maior, que é o do 

acesso efetivo à justiça. 
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A liberdade das partes é fator preponderante na arbitragem. São 

elas quem escolhe a arbitragem como forma de solucionar o conflito, bem como o 

árbitro e o conteúdo dos contratos. Dessa forma, são as partes que escolhem os 

pontos principais da arbitragem como: o que deve ser decidido pelo árbitro (nem 

sempre há vontade das partes em que todas as questões que estruturam o conflito 

sejam examinadas), qual deve ser o procedimento pelo qual o árbitro deverá pautar-

se, qual o critério de julgamento que deverá nortear a decisão, seja fundamentado 

no direito geral, em determinado setor do direito, nos costumes, nos princípios gerais 

do direito, na eqüidade, nas regras de comércio internacional, dentre outras.  

A questão que se levanta é se a arbitragem é capaz de atender às 

exigências éticas, intrínsecas a um sistema de solução de conflitos sociais. Para os 

liberais, a arbitragem é um procedimento justo pela premissa de ser um contrato 

onde há como já afirmado anteriormente, liberdade no consentimento das partes, o 

que o tornaria moralmente legítimo.  

4.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO INSTITUTO 

Como mencionado no item anterior, a arbitragem é utilizada desde a 

antigüidade como forma de  solução de conflitos, chegando até mesmo a preceder a 

criação dos órgãos judiciários permanentes. Muitos autores a consideram como a 

justiça que mais se aproxima do ideal, já que surge de um acordo entre as partes, 

dando primazia à autonomia da vontade sobre todos os aspectos do processo, 

desde a eleição dos árbitros, até o procedimento a ser utilizado.    

Conhecer a sua evolução no tempo, além de interessantíssimo, é de 

fundamental importância para bem se compreender o instituto da arbitragem, razão 

pela qual passamos a fazer um breve apanhado de sua evolução histórica.   

Após aprofundada pesquisa sobre o tema, pode-se afirmar que a 

primeira provável expressão de uma proposta de arbitragem de que se tem notícia, 

bem mais antiga do que se imagina, data do Antigo Testamento, mais precisamente 
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em Gênese, capítulo 31, versículos 1 a 54, na passagem em que Jacó foge de 

Labão. Diz a Bíblia que, após trabalhar mais de 20 anos para seu sogro (Labão), 

Jacó decidiu voltar para as terras de seu pai, levando consigo suas esposas Raquel 

e Lia (duas filhas de Labão), duas criadas, seus onze filhos e todos os seus bens.  

Jacó trabalhava para seu sogro Labão, que por dez vezes o 

enganara, modificando o seu salário. Até que, inspirado por Deus, Jacó fez um 

acordo com o sogro de que receberia como paga pelo seu trabalho todas as crias 

que nascessem malhadas ou pintadas, reservando para Labão todos os animais que 

nascessem de uma só cor. Labão concordou e pôs distância de  três dias de jornada 

entre ele e Jacó, que continuou a apascentar o rebanho de Labão.  

 A partir de então, Jacó se tornou riquíssimo, porém o 

relacionamento entre ele e seu sogro não era totalmente harmonioso, já que por 

repetidas vezes Labão o enganara. Provavelmente por causa dessa situação, Jacó 

decidiu partir  de volta à casa de seu pai, sem se despedir de seu sogro, cuja casa 

ficava há alguns dias de caminhada.     

Após três dias, Labão tomou conhecimento da partida de Jacó, e 

decidiu perseguí-lo, pois imaginava que, com essa atitude, seu genro estivesse 

levando consigo bens de sua propriedade.  

Depois de sete dias de marcha, Labão e seus filhos alcançaram 

Jacó, que avançava lentamente pelo caminho, por causa do gado que transportava.  

Ao se encontrarem, Labão repreendeu seu genro pela maneira de 

agir,  partindo sem se despedir, exagerando nos lamentos e queixas. Seus parentes 

revistaram todas as tendas e nada encontraram que pertencesse a Labão.  

Jacó  tomado de cólera falou a Labão: “Qual é o meu crime? Qual é 

a falta pela qual me persegues? Revistaste todos os meus objetos e que encontraste 

de todos os objetos da tua casa? Mostra-o aqui na presença de todos os meus 
parentes e dos teus, e sejam eles os juízes entre nós dois!”(Grifo nosso).  
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Vale ressaltar que na antigüidade a figura do julgador era mais 

importante do que a dos juizes atuais, pois se dava ao laudo arbitral o mais alto grau 

de reconhecimento das partes. Se uma das partes o propunha e se submetia à 

sentença de um terceiro, era interpretado como a mais absoluta confiança em seu 

direito; do contrário, aquele que submetia uma questão a uma decisão arbitral, e 

depois não a acatava, era entendido como se este não estivesse seguro do seu 

direito ou que estivesse atuando de má-fé.  

Finalmente, resta mencionar, quanto à passagem bíblica, que ante a 

proposta de arbitragem de Jacob, e considerando que nada foi encontrado que 

pertencesse a Labão, os dois fizeram uma aliança que terminou em um banquete 

nas montanhas. No dia seguinte, Labão abraçou e abençoou seus netos e filhas, 

retornando a seu país, e Jacó prosseguiu sua viagem.    

Encontram-se, também, provas de arbitragens entre os povos 

gregos. Na mitologia grega, encontramos a figura do lendário Páris, filho de Príamo 

e Hécuba, no monte Idas, atuando como árbitro entre Atena, Hera e Afrodite, que 

disputavam a maçã de ouro, destinada pelos deuses à mais bela, pleito decidido a 

favor de Afrodite, que subornou o árbitro, prometendo-lhe, em troca, o amor de 

Helena, raptada depois, por esse juiz, o que resultou na guerra de Tróia.  

Ainda na Grécia, outros exemplos podem ser encontrados como nos 

poemas de Homero e, em especial, na Ilíada, Canto XIII, vs. 486, onde o juiz-árbitro 

se denomina Istor (o que sabe, o sábio), podendo citar-se também, o julgamento da 

Lei de Gortina. Daí poder-se concluir que o arbitramento, em tese, aparece em toda 

a Grécia clássica, onde representa, em relação à justiça do direito comum, 

concepção diferente, mais antiga, mais rápida e mais brilhante.  

A figura do árbitro também aparece nas diferentes cidades-estados 

(pólis), podendo ser exemplificado pelo Tratado de Paz traçado entre Esparta e 

Atenas, em 445 a. C.77

                                            
77 MORAIS, José Luis Bolsan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! Com a colaboração de 
Anarita Araújo da Silveira e Adriano Luís de Araújo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 176.  
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 Naquela época, o árbitro, contrastando com o juiz estatal, que se 

prendia às regras jurídicas processuais, decidia o litígio de modo breve, com o sim 

ou o não, adotando, na íntegra, a proposta de um dos contendores, dizendo-se, na 

época, que o árbitro tinha a possibilidade ou faculdade de julgar, conforme a 

eqüidade (epieikeia), ao passo que o juiz julgava conforme a lei.  

Aristóteles, na Retórica (I, 13, 1974 b, 420)78, ressalta também que o 

árbitro visa à eqüidade, ao passo que o juiz visa à lei, motivo por que se criou o 

árbitro, para que se pudesse invocar a eqüidade.  

De um modo geral, tanto em Atenas como nas demais Repúblicas 

helênicas, os árbitros exerciam funções que se dividiam em duas fases: a fase da 

tentativa de conciliação, em que o julgador procurava resolver o litígio, e a fase 

puramente arbitral, em que a sentença era proclamada. Sendo a prova apresentada 

por uma das partes, incontestável, decisiva, o árbitro simplesmente a acolhia e dava 

o veredicto, confirmando o que tinha sido demonstrado. Em caso contrário, a 

decisão refletia a convicção pessoal do julgador, que sacramentava a sentença por 

meio do juramento.  

Também no “Discurso contra Medius”, Demóstenes faz referência à 

arbitragem:  

se as partes têm divergência, concernente a suas obrigações privadas, e 
desejam escolher árbitro, é lícito que designem quem entenderem, mas 
quando escolherem o árbitro, de comum acordo, é de rigor que se atenham 
rigidamente ao que ele decidiu, não apelando da sentença a outro tribunal, 
pois a decisão deve ser definitiva suprema”. 79  

Entre os antigos hebreus, os litígios de direito privado eram todos 

resolvidos pela arbitragem, havendo mesmo um colegiado, a Beth-Din, formada de 

três árbitros, “doutores da lei”, dotados de competência, em todos os assuntos.  

Em Roma, a arbitragem também se destacou, sendo aplicada 

largamente nas relações entre particulares. A arbitragem romana apresentava 

                                            
78 ARISTÓTELES, Retórica. I, 13,1974 b, 420. 
79 CRETELLA JÚNIOR, J. Conceito Categorial de Arbitragem, citando Charles Carabiber, L’Arbitrage 
Internacional de Droit Privé, 1960, pág. 5), op. cit., p. 766.   
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grande semelhança com os princípios constantes nas leis-padrão do instituto atual, 

ou seja, o árbitro era livre para evitar o formalismo do direito puro e utilizar 

mecanismos mais pragmáticos a fim de alcançar uma resposta mais satisfatória.  

Surgiu, portanto, com a extensão dos poderes do juiz e a justitia bonae fidei. O 

receptum compromissum e a exceptio pacti conventi do direito pretoriano, 

contraposto ao jus civile, adaptaram a litis contestatio às necessidades desta forma 

de solução dos litígios. Desse modo, desde o início da civilização, encontramos a 

aplicação da arbitragem.  

Para concretizar o pacto celebrado, o pretor outorgava às partes o 

emprego da actio bonae fidei; arbiter in causis bonae fidei. Sem ficar preso às 

fórmulas, o árbitro julga, conforme o que lhe pareça mais de acordo, adstrito à 

formula estabelecida, ao direito rígido, ao jus civile. Cícero no “Discurso em defesa 

de Roscio”, ou Horatio pro Roscio Comoedo, procura traçar paralelo entre árbitro e o 

juiz dizendo: “Uma coisa é o julgamento, outra a arbitragem. Comparece-se ao 

julgamento para ganhar ou perder tudo”.80

O filósofo Sêneca, no “De Beneficiis, III’, escreve: “Quando a causa 

é boa, prefere-se o magistrado ao árbitro, porque o primeiro é preso à fórmula e 

encerrado em limites que não pode ultrapassar, ao passo que o segundo é livre e 

sem limites”. 81

Quanto ao fato de não existir apelação para as sentenças arbitrais, 

na compilação de Justiniano82, os princípios clássicos são alterados. Justiniano 

atribuiu valor intrínseco à sentença arbitral, quando as partes se comprometem por 

juramento, conformando-se ao que for decidido, ao mesmo tempo que o árbitro 

promete, sob juramento, também, desempenhar o mandato que lhe foi outorgado. A 

parte, tendo obtido ganho de causa, podia depois ajuizar ação real útil (condictio ex 

lege ou actio in factum), a fim de obter a intervenção do magistrado para executar a 

sentença, procedimento que se assemelha de certo modo à ordem de exequatur  do 

                                            
80 CRETELLA JÚNIOR, Op. cit., p. 766.  
81 Ibidem.  
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direito francês moderno, talvez se filiando este ao que se fazia em Roma, na época 

justiniânea, mas Justiniano não conservou o sistema porque as partes cometiam 

perjúrio, freqüentemente, para anular o efeito da sentença arbitral, decidindo que o 

magistrado só deveria intervir para fazer executar a sentença, quando a convenção 

fosse acompanhada de sanção.  

O Apóstolo São Paulo, na “Epístola aos Coríntos”, capítulo I, 

versículo 6, assinala dois traços típicos, que devem estar presentes no juízo arbitral:  

a livre escolha feita pelas partes;  

tipo de árbitro, que deve ser da mesma fé (religião, classe, casta), ou 

que adote os mesmos princípios dos litigantes.  

“Assim que, infiéis ou pagãos julguem seus pares; cristãos, que são 

homens de fé julguem os fiéis. Um santo nunca deverá julgar o infiel, nem o infiel 

deverá julgar o fiel”.83

“As partes, na arbitragem, são, de qualquer modo, julgadas por seus pares. 
E ainda, as partes devem escolher seus juízes, e basta isto para que a 
sentença lhes pareça mais justa. Esta livre escolha do julgador pode ser 
considerada como importante prerrogativa, pois os que são ligados a uma fé 
ou a princípios gostam de ser julgados por homens que perseguem o 
mesmo ideal”.84      

Na verdade, o que mais importa é que as partes tenham a vontade 

de dar ao árbitro, por elas escolhido, o poder jurisdicional. 

Nos países da Europa, na Idade Média, conhecia-se o instituto da 

arbitragem desde o século XII, e os Repertórios consuetudinários continham regras 

minuciosas a respeito do compromisso da arbitragem e, em especial, para a solução 

das controvérsias familiares.  

A arbitragem, nos mercados e feiras, como também nos tribunais 

marítimos locais, instalados nos portos, era freqüente, como o demonstra o papel 

                                                                                                                                                         
82 Cf. LANDRAU, Margherite. L’Arbitrage dans le Droit Anglais et Français Camparés, Paris: Librairie Arthur 
Rousseau et Cie., 1932, p. 11-12.  
83 São Paulo Apóstolo, Bíblia Sagrada.  Epístola aos Coríntos, capítulo 6, versículos 1 a 20.  
84 LANDRAU, Marguerite, op. cit., p. 21. 
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das Guildas,85 no século XIV, que tinham organizado o instituto entre os 

negociantes, membros a elas filiados.  

Há também  expressa referência à arbitragem, em 1347, nos Year 

Books, e, em 1583, o direito costumeiro da Normandia assinalava o regulamento das 

contestações sobre o famoso “casamento futuro” das jovens, como compensação de 

sua exclusão da sucessão paterna.86

No direito brasileiro, especificamente, esse instituto é legalmente 

conhecido desde os tempos da colonização portuguesa e, atualmente, vem 

renascendo com enorme força, como comprovam a recente criação de várias 

câmaras arbitrais e a elaboração de projetos de leis, culminando com a Lei n. 

9.307/96, de autoria do Vice-Presidente Marco Maciel, popularmente chamada de 

“Lei Marco Maciel”, que revitalizou a arbitragem, adequando-a aos padrões e 

interesses vigentes no cotidiano econômico atual.   

Inicialmente, a arbitragem foi prevista pela Ordenações Filipinas, no 

seu Livro III, Títulos XVI e XVII:   87

Título XVI  

DOS JUÍZES ÁRBITROS 

Pôsto que as partes comprometam em algum Juízo, ou Juízes árbitros, e se 
obriguem no compromisso estar por sua determinação e sentença, e que 

                                            
85 Associações de mutualidade constituída na Idade Média entre as corporações de operários, artesãos, 
negociantes ou artistas.  
86 Sobre o instituto da arbitragem, Osvaldo Alfredo Gozaíni ( op.cit., p. 113-115.) enfatiza a sua utilização desde 
os tempos bíblicos: 
“Ocurre que la institución toma cuerpo en las más antiguas disposiciones de derecho, yacer en las mismas 
voluntades humanas que preferían concordar sus entredichos sobre la base del consejo de otra persona de 
confianza. 
Por eso, ya las inscripciones babilónicas, como los relatos bíblicos y el sistema romano, tenían referencias sobre 
el arbitraje. En verdad, la historia de la humanidad nos muestra la recurrencia hacia el modismo y esos juicios 
remotos eran observados con los dioses griegos al designar a Paris para resolver sobre la belleza de Venus, Juno 
y Minerva. O entre los hebreos, que según el texto del Génesis debía interceder ante la crisis suscitada entre 
Jacob y Laban. O en la Atenas regida por las Leyes de Solón, que hablaba de arbitrajes privados y públicos, entre 
otros antecedentes remotos. 
Este es el nascimiento estricto del arbitraje, y se compadece con la etimologia que la palabra tiene. Esto es, 
adbiter, formada por la proposición ad y arbiter, que significa tercero que se dirige a dos litigantes para entender 
sobre su controversia”. 
87 Ordenações Filipinas – Ordenações e leis do Reino de Portugal  recopiladas por mandato d’el Rei d. Felipe, o 
Primeiro. Texto com introdução, breves notas e remissões, redigidas por Fernando H. Mendes de Almeida. Livro 
III, São Paulo: Saraiva, 1966, p. 63-70.   
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dela não possam apelar, nem agravar, e o que o contrário fizer pague à 
outra parte, certa pena, e ainda que no compromisso se diga, que paga a 
pena, ou não paga, fique sempre a sentença dos árbitros firme e valiosa, 
poderá a parte, que se sentir agravada, sem embargo de tudo isto, apelar 
de sua sentença para os superiores, sem pagar a dita pena; e se os árbitros 
lhe denegarem a apelação, façam-lha dar os Juízes ordinários. Porém, se 
os Juízes da apelação confirmarem a sentença dos árbitros, de que fôr 
apelado, pagará o apelante ao vencedor a pena contida no compromisso, 
que não se pode escusar de a pagar, pois prometeu não vir contra a 
sentença, e é achado que injustamente dela apelou. E pôsto que as partes 
renunciem o benefício desta Lei, tal renunciação será de nenhum efeito. 

1. E no caso, em que fôr apelado dos Juízes árbitros e recebida a apelação, 
tôdas as provas, assim de testemunhas, como de escrituras que por ambas 
as partes forem dadas perante os árbitros, farão fé perante os Juízes da 
apelação assim e tão cumpridamente, como já fizeram perante os árbitros, 
durando o seu Juízo. Porém, se alguma das partes alegar tal razão, por que 
pareça que as testemunhas, perguntadas perante os árbitros, não foram 
perguntadas na forma devida, os Juízes da apelação as mandarão outra 
vez perguntar na forma acostumada, e de outra maneira não valerão seus 
testemunhos perante os Juízes da apelação. E se algumas testemunhas 
forem já a êste tempo mortas, serão seus testemunhos valiosos, e se lhes 
dará tanta fé, como se fôssem perguntadas pelos mesmos Juízes da 
apelação.  

2. E se cada uma das partes não apelar em tempo devido da sentença dada 
pelos árbitros, tal sentença se dará à execução pelos Juízes ordinários, 
quer no compromisso fôsse posta pena, quer não, assim como se daria à 
execução, sendo dada pelos Juízes ordinários. Porém no caso, onde fôr 
posta no compromisso, ficará em escolha do condenado pagar a pena, ou 
estar pela sentença, a qual escolha poderá fazer do dia, que fôr requerido, a 
três dias, contanto que, quando escolher pagar a pena, a pague logo; e não 
a pagando, se faça execução pela sentença, sem mais gozar da escolha. 
Porém, se no compromisso fôr posta cláusula, que paga a pena, ou não 
paga, fique sempre a sentença válida, não haverá lugar a dita escolha, mas 
a sentença se dará em todo à execução.  

3. E poderão as partes tomar por seu Juiz árbitro o Juiz ordinário.  

E se as partes comprometerem em um só Juiz árbitro, e êle, ou a cada uma 
das partes se finar antes da sentença definitiva, logo expira, e é em tudo 
dissolvido o compromisso, como se nunca fôra feito, nem serão os 
herdeiros das partes principais obrigados a estar por êle.  

E bem assim não serão obrigadas as partes estar pelo compromisso, 
quando o Juiz árbitro fôr ausente de tão grande e longa ausência, que não 
possa julgar o feito, sôbre que nêle foi comprometido.  

4. Sendo comprometido em dois, ou três árbitros, ou mais, se algum dêles o 
não puder ser, ou se finar, ou fôr ausente antes da sentença definitiva, de 
tal ausência, que não possa julgar êsse feito, os outros seus parceiros não 
poderão julgar, nem mandar cousa alguma no feito, mas será de todo 
dissolvido o compromisso, como se não fôsse feito, salvo se nêle fôr 
declarado, que cada um dêles por si julgar sem o outro parceiro,  como se 
êle só fôsse comprometido. Porém, se dois, ou três árbitros começarem a 
conhecer do feito, fazendo algum ato judicial, não poderá um sem o outro 
julgar o dito feito, pôsto que no compromisso diga, que cada um dêles 
possa ser Juiz in solidum.  

5. E quando as partes comprometerem em três Juízes árbitros, pôsto que 
no compromisso se não declare, que cada um possa ser Juiz in solidum, se 
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todos os três forem juntos, poderão os dois dêles julgar, segundo ambos 
acordarem, ainda que o terceiro contradiga sua sentença; e sendo um dêles 
ausente, os dois não poderão sem êle julgar, e julgando sem êle, não valerá 
a sua sentença.  

6. E se fôr comprometido em dois Juízes árbitros, valerá o compromisso, se 
êles ambos forem acordados na sentença e determinação do feito; e sendo 
diferentes não valerá, salvo se nêle fôr declarado terceiro certo e nomeado. 
Porém se no compromisso se disser, que discordando os dois árbitros, êles 
possam escolher um terceiro para concordar com cada um dos árbitros 
principais, não valerá tal compromisso, se os dois principais árbitros forem 
diferentes na determinação do feito, nem serão êles obrigados a escolher o 
terceiro. E escolhendo-o , não serão as partes obrigadas estar por seu juízo, 
nem serão constrangidas a se louvarem em terceiro.  

 

TÍTULO XVII 

       DOS ARBITRADORES 

Entre os Juízes árbitros e os arbitradores (que quer tanto dizer, como 
avaliadores, ou estimadores) há aí diferença; porque os Juízes árbitros não 
sòmente conhecem das cousas e razões, que consistem em feito, mas 
ainda das que estão em rigor de Direito, e guardarão os atos judiciais, como 
são obrigados de os guardar os Juízes ordinários e delegados. E os 
arbitradores conhecerão sòmente das cousas, que consistem em feito; e 
quando perante êles fôr alegada alguma cousa, em que caiba dúvida de 
Direito, remetê-la-ão aos Juízes da terra, que a despachem e determinem, 
como acharem por Direito; e daí por diante, havia sua determinação, 
procederão em seu arbitramento, segundo lhes parecer, guardando sempre 
o costume geral da terra, que ao tempo de seu arbitramento fôr 
costumado.88   

E êstes arbitradores serão juramentados aos Santos Evangelhos, que bem 
e verdadeiramente façam o arbitramento, que lhes fôr encomendado,  sem 
afeição, nem ódio. E porque há nestes Reinos alguns lugares, onde são 
arbitradores eleitos pelos Oficiais dessas Cidades e Vilas, para geralmente 
fazerem arbitramentos, êstes serão juramentados logo, quando forem 
eleitos para tal cargo. E se as partes, a que o arbitramento pertencer, 
tiverem suspeição a algum dêles, notificá-la-ão aos Juízes, que o mandarão 
fazer, para verem se procede, e assim cometerem o arbitramento a outra 
pessoa  sem suspeita, em modo que sempre seja feito por homem sem 
suspeita, e a mais aprazimento das partes, que ser pessoa. E êstes 

                                            
88 Fonte: Ordenações Manuelinas, livro III, título 82, “in princip”, p. 307. 
- No século XIV como até ao tempo de Labão, pelo menos, chamavam-se os Arbitradores pelos nomes de Fiéis, 
ou Louvados, como os refere a Ordenação Afonsina do livro 1.º título 13. (Cf. ALMEIDA E SOUSA: 
“Segundas Linhas”, I, p. 530, da edição de 1910).  
A palavra “Laudo”,  porém,  tanto foi empregada para designar a sentença do Juízo Arbitral, que o dito escritor, 
remetendo-nos a Frei Santa Rosa de Viterbo, nô-la menciona com tal acepção, embora acrescente, ao diante, que 
a “prova por arbitramento de louvados é um REMÉDIO SUBSIDIÁRIO”. (ALMEIDA E SOUSA: op. cit., I, p. 
531).   
O que a Ordenação agora transcrita tem em mira é precisamente distinguir o Juiz Árbitro e o Arbitrador. Aquele 
dá sentença, decide, soluciona, embora na pendência de homologação do juízo comum; êle se conecta, enfim, 
com o fato e o direito, não sendo Juiz de fato, embora episódica a sua jurisdição, pelo simples argumento de que 
a lei o introduz “si et in quantum” no Poder Judiciário. O Arbitrador é apenas um opinador técnico invocado pelo 
juízo comum, para esclarecer um ponto controverso em prova ou em fase de provar-se. (Cf. MORAIS 
CARVALHO: Praxe Forense, parágrafo 72)”. 
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arbitradores eleitos, e deputados nas Cidades e Vilas para fazerem os 
arbitramentos, guardarão acêrca dêles as posturas e acordos  que por 
essas Cidades e Vilas forem para isso feitos. E acontecendo caso, que não 
seja determinado pelas ditas posturas e acordos, o determinarão por nossas 
Ordenações.  

E se os ditos arbitradores discordarem em seu arbitramento, os Juíses que 
o mandarem fazer, escolherão outro terceiro a aprazimento das partes,  que 
se acorde com um dos principais arbitradores, que melhor  lhe parecer. E se 
as partes se não quiserem louvar no terceiro, os Juízes de seu Ofício o 
escolherão, fazendo-o sempre a mais aprazimento das partes, que 
puderem.  

E se os dois arbitradores escolhidos ao aprazimento das partes, e 
juramentados aos Santos Evangelhos, fizerem alguma estimação, ou 
arbitramento, em que ambos sejam concordes, e alguma das partes, a que 
pertencer, disser, que não foi justamente feito, e que é agravado nêle, pode-
se socorrer aos Juízes, que o mandarão fazer, recontando a razão de seu 
agravo; e êles, sem embargo do dito arbitramento assim ser feito, o verão 
por si, e as cousas, que forem estimadas e arbitradas, e por juramento do 
seu Ofício as arbitrarão outra vez, segundo seu verdadeiro Juízo, 
confirmando, acrescentando, ou diminuindo o arbitramento feito pelos 
principais arbitradores, segundo lhes bem parecer.  

E se os ditos Juízes forem discordes em seus arbitramentos, louvar-se-ão 
as partes num terceiro juramentado, que haja de concordar com uma das 
tenções dos ditos Juízes; e não se querendo louvar nêle, escolham-no 
Juízes de seu ofício, o mais a aprazimento das partes, que puderem, e 
acordando com cada um dêles, fique seu acôrdo findo e determinado, e não 
possa em algum tempo ser mais contradito, nem revogado.  

E quando o arbitramento fôr feito por arbitradores aprovados pelas partes, e 
juramentados, se alguma delas se sentir agravada, e pedir que seja 
reduzido ao arbítrio e bom juízo dos Juízes, como dito é, podê-lo-ão fazer 
do dia, que o arbitramento injustamente feito, ou reclamado perante outro 
qualquer Julgador, estando em outra parte, e tirando disso instrumento 
público; e não se queixando, nem reclamando no dito ano, daí em diante o 
não poderá mais contradizer, mas ficará para sempre firme, como se já 
secundariamente aprovado pelos Juízes.  

E se o arbitramento fôr uma vez feito e assinado pelos arbitradores, 
aprovados pelas partes, não se podem dêle chamar agravados, salvo 
dizendo e alegando o que se dêle queixar, que é agravado por êle, ao 
menos na sexta parte do justo e verdadeiro arbitramento. E se o agravo 
assim alegado pela parte, não chegar à dita 6ª parte, não será ouvido, nem 
lhe conhecerão do tal agravo. 

E se as partes se louvarem em algum, ou alguns arbitradores, prometendo 
estar por seu arbitramento, e o guardar sob certa pena, e depois alguma 
delas reclamar e contradisser o arbitramento, assim como se fôsse 
injustamente, recorrendo-se aos Juízes, que por seu bom arbítrio e juízo o 
emendem, e êles, não sendo suspeitos, o aprovarem e confirmarem por 
bom, a parte , que assim impugnou e reclamou o dito arbitramento, pague a 
pena, nêle contida, à outra parte, que por êle estiver, e que sempre o 
aprovou. 

A relevância do tema é tamanha que até mesmo as Constituições 

brasileiras não ignoraram a arbitragem.  
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No Brasil, Com a independência, em 1822, manteve-se a vigência 

das Ordenações Filipinas, que disciplinavam o processo arbitral em seu Título XVI, 

Livro II, sob o título “Dos Juízes Árbitros”, expressão essa que veio a ser utilizada 

novamente no texto constitucional de 1824.    

A Carta Magna de 1824, a “Constituição Política do Império do 

Brasil”, faz referência expressa ao juízo arbitral no art. 160, inserido no Título 6º - Do 

Poder Judicial – Capítulo único – Dos Juízes e Tribunais de Justiça, que dizia:  

Art. 160. Nas (causas) cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as 
partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem 
recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes”. 

Na Constituição de 1934, em seu art. 5°, inciso XIX, estabeleceu-se, 

entre as competências da União, a de legislar sobre “normas fundamentais da 

arbitragem comercial”.   

Já em 1937, a nova Constituição decretada, no art. 18, letra “d”, 

permitiu aos Estados legislar sobre “organizações públicas, com o fim de conciliação 

extrajudiciária dos litígios ou sua decisão arbitral”.  

O Código Comercial brasileiro, de 1850 e ainda hoje vigente, em 

seus arts. 294 a 348, fez referência à arbitragem, submetendo, obrigatoriamente, ao 

juízo arbitral as questões que surgissem entre sócios de sociedades comerciais, 

durante a existência legal, liquidação ou partilha da sociedade ou companhia.   

Com o advento do Regulamento 737, de 1850, primeiro diploma 

processual codificado, passou-se a distinguir entre arbitragem voluntária e 

necessária, restringindo a obrigatoriedade somente às causas comerciais, tendo 

sido abolida a forma obrigatória pela Lei n. 1.350, em 1866.  

Com a promulgação do Código Civil em 1916, foi disciplinado o 

procedimento da arbitragem como mero compromisso facultativo (arts. 1.037 a 

1.048),  o que pouco foi alterado com o advento do Código de Processo Civil de 

1939 e o de 1973 (arts. 1.031 a 1.040 e 1.072 a 1.102, respectivamente). 
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Entretanto, o direito brasileiro da arbitragem ainda não era 

satisfatório. O Código Civil ignorava, por exemplo, a validade da cláusula 

compromissória. Com relação ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras, na falta de disposições a respeito, o Supremo Tribunal Federal exigia o 

duplo exequatur. 

No começo dos anos 80, o governo brasileiro iniciou um movimento 

de reforma da legislação sobre a arbitragem, tendo sido elaborados três projetos 

(em 1981, 1986 e 1988), que acabaram caindo no esquecimento.  

A Constituição federal vigente, de 05.10.88, faz referências à 

arbitragem em seu art. 4º, VII , bem como no art. 114, § 1º .  89 90

Ressalte-se, todavia, que a CF/88, no seu preâmbulo,91 faz, em nível 

de princípio fundamental, homenagem à solução dos conflitos por meio de 

arbitragem, no pregar a forma pacífica de serem resolvidos, quer na ordem interna, 

quer na ordem internacional. 

Leis extravagantes posteriores igualmente se ocuparam do instituto. 

A Lei n. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção e defesa do consumidor, tornou 

defesa, nos contratos de fornecimento de produtos e serviços, a inclusão de cláusula 

relativa à utilização compulsória da arbitragem.    92

Também a Lei n. 9.099/95, que criou os Juizados Especiais, 

agasalha a arbitragem nos arts. 24 a 26. Esta lei prevê a possibilidade do julgamento 

                                            
89 “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: omissis. 
VII – solução pacífica dos conflitos”.  
90 “Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”, nas causas trabalhistas. 
91Inteiro teor do Preâmbulo da CF: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” Significativo o 
propósito do Constituinte, no preâmbulo, haver registrado que “para instituir um Estado democrático ... fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias ...” 
92 CDC, art. 51: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: omissis. Inc. VII: “determinem a utilização compulsória da arbitragem”.  
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por intermédio de “juízo arbitral”, com o árbitro escolhido pelas partes, podendo 

decidir por eqüidade (art. 25), sujeitando o laudo à homologação judicial por 

sentença irrecorrível (art. 26).  

Finalmente, em 1992, o Senador Marco Maciel apresentou projeto 

ao Senado brasileiro, o qual, após quatro anos de tramitação, resultou na nova lei 

sobre a arbitragem, Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, publicada no Diário 

Oficial da União de 24 de setembro de 1996, entrando em vigor em 23 de novembro 

de 1996.    

O texto da nova lei de arbitragem derrogou todas as disposições do 

Código Civil e do Código de Processo Civil, tornando-se a única regulamentação 

interna sobre a arbitragem no direito brasileiro. 

O novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10.1.2002, que entrará em 

vigor em janeiro do próximo ano (2003), volta a tratar do tema no Capítulo XX, 

intitulado “Do compromisso”, em seus arts. 851, 852 e 853, onde admite o 

compromisso arbitral entre as partes, vedando apenas as questões de direito 

indisponível.93

O certo é que o instituto da arbitragem hoje, está consolidado no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 9.037/96. Esta nova lei, em seu 

texto, teve o cuidado de substituir o ineficiente modelo de juízo arbitral, até então 

previsto em nossa legislação, revestindo-o de um caráter atual, prestigiando a 

manifestação de vontade, e resguardando os bons costumes e a ordem pública, 

além de adaptá-la aos textos legais conexos (arts. 41/42), explicitando o acesso ao 

Judiciário àqueles eventualmente prejudicados, a eficácia dos tratados 

internacionais e até mesmo a atitude ética dos árbitros.  

                                            
93 Art. 851. É admitido compromisso judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem 
contratar.  
Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras 
que não tenham caráter estritamente patrimonial.  
Art. 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, 
na forma estabelecida em lei especial.  
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A arbitragem, na verdade, tomou uma nova feição com a Lei 

Marco Maciel, por ter permitido que se desenvolvesse a solução dos litígios fora do 

âmbito do Poder Judiciário. A atuação deste Poder ficou limitada, apenas, a 

situações determinadas para garantir o êxito da arbitragem como solução pacífica 

dos conflitos, por meio da mediação, da conciliação e do pronunciamento dos 

árbitros, tudo na área privada. 

Ainda assim, não obstante as alterações introduzidas, o instituto 

arbitral segue leis-modelo ou padrão que lhe garantem uniformidade, resguardando 

as peculiaridades oriundas do país que a emprega, razão pela qual vem ela 

inspirando um interesse cada vez maior por parte dos estudiosos do direito e 

também da sociedade como um todo.  

4.3 NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM  

A natureza jurídica da arbitragem tem gerado uma acirrada 

discussão doutrinária. Contrapõem-se estudiosos que vêem no instituto atividade 

privada, desligada da função estatal de julgar e outros que enxergam no juízo 

arbitral, o exercício da jurisdição. 

Na última década, esse debate tomou corpo na Europa, com maior 

intensidade após as modificações operadas nos sistemas jurídicos belga, francês e 

italiano, que dispensou em muitos casos a homologação do laudo arbitral, que 

passou a ter os mesmos efeitos da sentença estatal.   

Nesse passo, surgem então duas correntes doutrinárias para discutir 

o tema, a dos privativistas e a dos publicistas. 

4.3.1 A CORRENTE PRIVATIVISTA OU CONTRATUALISTA  

A corrente privativista teve como corifeu Salvatore Satta, que via a 

arbitragem como um acordo, cujo objetivo seria a renúncia à jurisdição e, 
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conseqüentemente, apenas a ação seria o caminho ideal para a solução das 

controvérsias. Entendia o autor  ser um erro dizer que o poder atribuído pelas partes 

ao árbitro tenha cunho jurisdicional, pois:  

 “... da jurisdição, os árbitros não têm qualquer elemento, não podem nem 
mesmo fazer jurar uma testemunha, impor um seqüestro, emanar uma 
injunção, etc., e de outro lado é claro que não somente a designação formal, 
como poderia ser exemplificado no júri penal, mas também a atribuição do 
poder provém das partes, e depende da vontade delas”. E conclui: “para 
sustentar o contrário seria necessário afirmar que as próprias partes, 
quando nomeiam os árbitros, têm uma posição publicista, o que é contrário 
à realidade”. 94

Satta considerava como expressão típica da arbitragem, o juízo da 

eqüidade. Porém, é sabido que tanto o árbitro como o juiz aplicam a lei ao caso 

concreto, sendo o juízo da eqüidade (permitido em lei) uma mera possibilidade, e 

não uma regra. O ilustre professor da Universidade de Roma, considerava que a 

confiança depositada no juiz particular é a expressão de um resultado mais cômodo 

e reservado, de imediata renúncia à jurisdição e, portanto, à ação.    95

Chiovenda, também adepto da corrente privativista, define jurisdição 

como “a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei 

por meio da substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade dos 

particulares ou de outros órgão públicos”.96

Com essa definição, o consagrado processualista, quis demonstrar 

que o juízo arbitral não se vincula ao exercício de poderes jurisdicionais, já que os 

árbitros não podem coativamente praticar todos os atos necessários que são 

inerentes à função jurisdicional do juiz, e conclui afirmando que “o juízo arbitral é um 

julgamento que só se aperfeiçoa ao receber a força da autoridade do Estado”,97 

referindo-se à necessidade de homologação do laudo, pelo Poder Judiciário, para 

dar-lhe exeqüibilidade, significando que este ato poderia receber previamente o aval 

da autoridade judiciária, que de qualquer forma intervém no processo da arbitragem. 

                                            
94 SATTA, Salvatore. Direito Pocessual  Civil. 7. ed. Trad.Luiz Autuori. Rio de Janeiro: Borsoi, 1973, vol. II, n° 
520, p. 775.    
95 Ibidem, p. 774. 
96 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. Trad. J. Guimarães Menegale. São 
Paulo: Saraiva, 1965, p. 82 e ss. 
97 Ibidem, p. 82 e ss.  
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Porém, as legislações vigentes que normatizam o procedimento 

arbitral não trazem mais em seu bojo essa necessidade de homologação do laudo 

arbitral, que tem hoje, a mesma força de uma sentença judicial.    

Carnelutti98 também se manifesta a respeito, o que não poderia 

deixar de ser mencionado; porém, se contradiz. Depois de situar a arbitragem no 

terreno processual, estimando que ela não devia ser incluída entre os equivalentes 

do processo civil, pois a composição da lide por meio deste processo 

heterocompositivo não teria caráter público.  Fundamenta sua opinião na premissa 

de que os árbitros não têm poder coercitivo em relação às partes e a terceiros, não 

podendo, por conseguinte, conceder providências cautelares, nem podendo dirigir-

se por sua iniciativa, vindo após, a considerá-la, em suas Instituições, como um 

equivalente do processo ou um sub-rogado processual .  99

Outra questão que reforça o entendimento dos adeptos dessa 

corrente é o fato de os árbitros não integrarem a organização estatal, o que em 

tempo algum serviu de reforço à argumentação daqueles que não vêem o exercício 

da jurisdição na arbitragem.    

4.3.2 A CORRENTE PUBLICISTA 

Como sói acontecer, à corrente privativista (ou contratualista), 

opõem-se os adeptos da teoria publicista.  

Os publicistas defendem, de maneira geral, o aspecto processual do 

contrato de compromisso, que tem como um dos efeitos principais o de derrogar as 

regras de competência estatal, acentuando, ainda, a igualdade de identidade entre o 

laudo proferido pelo árbitro, com a sentença proferida pelo juiz togado, quando da 

decisão da lide, posta em juízo.   

                                            
98 CARNELLUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil, Vol. I. Trad. de Santiago de Santis Melendo. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1989, p. 120.  
99 Ibidem, p.115-116.  
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A história e a tradição apoiam os argumentos dos publicistas. O Código 
de Processo Civil de Parma, Paicenza e Guastalla, por exemplo, já no 
primeiro título do seu primeiro livro, denominado “Das Pessoas que Tomam 
Parte na Administração da Justiça”, equipara o árbitro aos outros órgãos da 
jurisdição, sendo aqueles escolhidos pelas partes e os juízes pela 
“Soberana Autoridade” (artigo 1.º do Código). O artigo 33, parágrafo 2.º do 
Código de Processo em questão previa a competência do presidente do 
tribunal para tornar executório o laudo. Nota-se que o legislador italiano do 
século passado preocupou-se em não empregar expressões como 
homologar o laudo, conceder exequatur ou dar ao laudo eficácia de 
sentença, de tal sorte que fica bastante claro o intuito de equiparar laudo e 
sentença, especialmente porque, no artigo 36 do Código parmense, 
dispunha o legislador que “as sentenças doa árbitros são sujeitas à 
apelação e à revisão como as sentenças proferidas pelos juízes”. Daí 
opiniões emitidas no início deste século, no sentido de que o laudo arbitral 
seria uma sentença declaratória que se transformaria, com o ato do pretor 
que o homologa, em sentença condenatória, recebendo a decisão 
homologatória a qualificação de ato de aprovação”.100   

Todavia, os argumentos que favorecem a natureza jurisdicional da 

arbitragem não se restringem apenas à ordem histórica. Na verdade, os autores do 

final do século passado e do início deste, dirigiram as atenções para o contrato de 

compromisso, centrando ali todas as preocupações. Para os privativistas, portanto, a 

origem contratual da arbitragem era fundamental na qualificação do instituto, ao 

passo que para os publicistas a preocupação maior se voltava para melhor definir a 

origem contratual da arbitragem, demonstrando, para tanto, a relevância do estudo 

do papel dos árbitros, de suas funções e dos efeitos das decisões por eles 

proferidas. 

No Brasil, Hamilton de Moraes e Barros101 vê o juízo arbitral como 

um dos substitutivos da jurisdição. Também Humberto Theodoro Júnior102 inclui o 

juízo arbitral entre os substitutivos da jurisdição, entendendo que importa renúncia à 

via judiciária. 

Inegável, portanto, que a verdadeira natureza jurídica da arbitragem 

é, dentro da sistemática da lei brasileira, de cunho jurisdicional, portanto, de direito 

                                            
100 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no Processo Civil Brasileiro, p. 32-33. 
101 MORAES E BARROS, Hamilton. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1977, 
vol. IV,  p. 373.  
102 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 
v. I, p. 41.  
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público, já que a sentença arbitral possui a mesma eficácia que a ordem jurídica 

reconhece à sentença judicial (conforme disposto no art. 31 da Lei de Arbitragem).     

4.4. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NA 

ARBITRAGEM 

Conforme parte da doutrina, a arbitragem, como instância 

jurisdicional de origem contratual, possui uma natureza mista: privada e pública. Ela 

é privada pela sua origem convencional, fundamentada no princípio da autonomia da 

vontade das partes, e pública pela sua função jurisdicional de resolver o litígio.103

A autonomia da vontade das partes, princípio basilar do direito das 

obrigações , é também um dos fundamentos da arbitragem. 104

Maria Helena Diniz,105 assim define o princípio da autonomia da 

vontade:  

Consiste no poder das partes de estipular livremente, como melhor lhes 
convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, 
suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica, envolvendo, além da 
liberdade de criação do contrato, a liberdade de contratar ou não contratar, 
de escolher o outro contraente e de fixar o conteúdo do contrato, limitadas 
pelas normas de ordem pública, pelos bons costumes e pela revisão judicial 
dos contratos. 

O grande contratualista italiano Enzo Roppo afirma que:  

O princípio da autonomia privada (embora acolhido no nosso ordenamento, 
como se viu, em termos não absolutos e ilimitados) implica que a vontade 
das partes deve considerar-se como a principal das fontes de determinação 
do regulamento contratual.106  

                                            
103 “On lui reconnaît (à arbitragem) maintenant très généralement une nature mixte: conventionnelle par son 
origine, juridictionnelle par sa fonction” JARROSON, Charles. La notion d‘arbitrage, op. cit., p. 5, comp. S. J. 
Roque, Arbitragem. A solução viável. São Paulo, Ícone, 1997, p. 17. 
104 Código Civil brasileiro, art. 82: “A validade do ato jurídico requer agente capaz (art. 145, n. I), objeto lícito e 
forma prescrista ou não defesa em lei (arts. 129, 130 e 145)”.  
105 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 
vol. 3, 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 40.    
106 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra: Livraria 
Almedina, 1988, p. 142.  
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Também o novo Código Civil brasileiro, que entrará em vigor em 

janeiro de 2003, enfatizou a autonomia da vontade, realçando a função social do 

contrato, que “não mais é visto pelo prisma individualista de utilidade para os 

contratantes, mas no sentido social de utilidade para a comunidade” .  107

Assim dispõe o art. 421:  

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato.  

A competência do árbitro é de origem eminentemente contratual, 

visto ter a arbitragem um fundamento convencional: o poder de julgar reconhecido 

aos árbitros nasce de um acordo de vontades. Mediante uma convenção arbitral, as 

partes submetem a resolução do litígio a um tribunal arbitral e, por conseqüência, 

afastam a competência da jurisdição estatal, que de outro modo seria compulsória.  

Neste sentido se manifesta o Ministro Francisco Cláudio de Almeida 

Santos:108

A nova lei brasileira (Lei n.º 9.307/96), orientada para privilegiar a vontade 
da parte, dá realce a esta vertente significativa da liberdade, que é a 
autonomia da vontade. Nela se assenta, como negócio jurídico, a 
convenção de arbitragem, seja cláusula compromissória, seja o 
compromisso, conferindo-se à arbitragem uma natureza privada e 
jurisdicional, ao mesmo tempo. Com efeito, como grupo de manifestação da 
vontade, a convenção de arbitragem expressa, em primeiro lugar, uma 
escolha, uma opção, pela qual as partes deixam de lado a jurisdição estatal, 
substituindo-a pela jurisdição arbitral, que vai dizer o direito para a solução 
da controvérsia.  

A autonomia da vontade das partes se manifesta, ainda, na 

constituição do tribunal arbitral, pois, ao optarem pela via arbitral, as partes 

designam o modo pelo qual o tribunal arbitral será constituído, assim como as 

pessoas que exercerão a função de árbitro, podendo ainda conferir ao mesmos 

poderes para julgar em direito ou em eqüidade.  

                                            
107 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos.v. 2, 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002, p. 376. 
108 SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Os princípios fundamentais da arbitragem, in CASELLA, Paulo 
Borba (Coord.). Arbitragem. Lei brasileira e praxe internacional, 2. ed, São Paulo: Ltr., 1999, p. 116.   
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Ademais, as partes têm a faculdade de escolher as regras 

aplicadas ao procedimento arbitral, podendo optar pelo regulamento de uma 

instituição de arbitragem ou delegar aos árbitros poderes para regular o 

procedimento, podendo, ainda, fixar a sede do tribunal arbitral e determinar o prazo 

em que a sentença deva ser proferida pelos árbitros.  

A Lei n. 9.307/96, assim dispõe, em seu art. 2.º: 

Art. 2° (...),  

§ 1° Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e 
à ordem pública.  

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize 
com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras 
internacionais de comércio. 

A autonomia da vontade faz-se presente principalmente nas 

arbitragens internacionais, nas quais as partes podem eleger também o direito 

aplicável ao mérito do litígio, ou regras de direito aplicáveis ao mérito da 

controvérsia, e até aderir a regras de direito nacional, estrangeiro ou aos usos e 

costumes do comércio internacional, devendo no entanto respeitar os bons 

costumes e a ordem pública.  

4.5 AS DIVERSAS FORMAS DE ARBITRAGEM:  

O reconhecimento e valoração da autonomia da vontade é 

certamente uma revolução no direito privado, sendo sua extensão à Lei de 

Arbitragem, imperativa, como forma de garantir-lhe a eficácia.  

O artigo 13, § 1º, da LA estabelece que as partes são livres para 

designarem os árbitros, podendo também determinar as regras de constituição do 

tribunal arbitral ou se referir às regras de uma instituição de arbitragem.  

Esse dispositivo, além de privilegiar o princípio da autonomia da 

vontade, também transfere às partes o poder de determinar todos os aspectos da 
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arbitragem, criando-se assim, uma tipologia, que será analisada nos tópicos 

seguintes.    

4.5.1 ARBITRAGEM VOLUNTÁRIA E ARBITRAGEM 
OBRIGATÓRIA 

A arbitragem pode ser voluntária (também chamada facultativa) ou 

obrigatória (também chamada permanente). A primeira é da livre instituição de um 

juízo arbitral, por acordo ocasional das partes litigantes, para a solução da 

divergência surgida entre elas. A segunda ocorre em conseqüência de ajuste prévio, 

entre os litigantes, para a entrega do litígio a uma solução arbitral. Em qualquer dos 

casos a arbitragem resulta sempre de algum acordo que a tenha estipulado.  

A arbitragem pode ser prevista em tratados de duas naturezas:  

a) tratados de arbitragem propriamente dita;  

Os tratados de arbitragem, propriamente ditos, são os que só 

contêm disposições referentes a esse método de solução pacífica de controvérsias. 

Dividem-se em:  

• tratados de arbitragem voluntária, que são feitos isoladamente 
para cada caso que surja;  

• tratados de arbitragem permanente ou obrigatória, concluídos 
para as controvérsias que possam surgir no futuro.  

Estes últimos exigem, para cada caso, o complemento de um 

compromisso arbitral. Cada um, todavia, constitui, por si só, um compromisso 

arbitral.  

Os tratados de arbitragem permanente que não contêm restrições, 

isto é, os que determinam seja a arbitragem aplicada a quaisquer controvérsias 

entre as partes, não resolvidas pelos meios diplomáticos ordinários, são chamados 

de arbitragem geral obrigatória. 

                         b) tratados com cláusula compromissória.  
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Há tratados nos quais as partes contratantes se comprometem, por 

meio de uma cláusula especial, denominada cláusula compromissória, submetendo 

à arbitragem as divergências ou dificuldades que possam surgir sobre a 

interpretação do mesmo tratado, ou qualquer outro dissídio que venha a surgir entre 

as partes.  

4.5.2 ARBITRAGEM INTERNACIONAL E ARBITRAGEM 
INTERNA 

Ao optar pelo sistema monista, a Lei n. 9.307/96 não define 

arbitragem internacional. Dois são os critérios para definir a internacionalidade da 

arbitragem: o critério jurídico ou objetivo e o critério econômico. 

Seguindo o exemplo da lei holandesa de 1986 e também da lei 

inglesa de 1996, a lei brasileira não distingue arbitragem interna e arbitragem 

internacional. A distinção arbitragem interna/internacional constitui summa divisio do 

direito da arbitragem, e a especificidade da arbitragem internacional não pode jamais 

ser totalmente eliminada. Todavia, o nosso legislador considera que os critérios para 

a arbitragem interna são os mesmos que para a arbitragem internacional, e 

consagra um regime uniforme para todas as categorias de arbitragem.  

Este sistema, denominado monista, poderia ser perfeitamente 

legítimo quando a prática interna da arbitragem possui uma longa tradição e é 

fundamentada sobre regras simples e sólidas. Todavia, esta não é a realidade do 

direito brasileiro. Ao unificar a arbitragem interna e internacional num mesmo 

diploma legal, a Lei n. 9.307/96 submete a arbitragem internacional a regras 

restritivas e arcaicas, fundamentadas na prática judiciária e, por conseqüência, 

ignora questões essenciais da arbitragem comercial internacional.  

A ausência de definição de arbitragem internacional na Lei n. 

9.307/96, levou uma parte da doutrina a concluir que nada proíbe, em princípio, as 

duas partes brasileiras de escolherem a aplicação de um direito estrangeiro para 

reger o litígio. Outros autores afirmam que o princípio da autonomia da vontade das 
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partes se aplica também à arbitragem interna, por conseguinte, uma sentença 

arbitral pode estar fundamentada num sistema legislativo estrangeiro, se as partes 

assim previamente  estipularem. Deve-se assim salientar que esta aplicação da 

autonomia da vontade aos contratos internacionais e internos seria uma evolução 

notável para não dizer uma verdadeira revolução no direito brasileiro.  

4.5.3 ARBITRAGEM INSTITUCIONAL E ARBITRAGEM AD HOC 

Merece também atenção a distinção entre arbitragem ad hoc e 

arbitragem institucionalizada, distinção essa referente à maneira de estipular as 

regras do procedimento que devam reger a arbitragem em questão. No primeiro 

caso, as partes definem o desenvolvimento da arbitragem, que poderá ser de direito 

ou de eqüidade, inclusive como se acolherá o árbitro para aquele caso. Na 

arbitragem institucionalizada, já há uma instituição especializada em mediar e 

arbitrar litígios, com regulamento próprio e lista de árbitros, tudo previamente 

conhecido e sabido pelas partes.  

As partes, ao submeterem seus litígios à arbitragem, podem “ajustar 

a solução arbitral de suas controvérsias através de metodologia própria, criada ou 

adotada livremente entre elas”109, escolhendo o procedimento aplicável, “os árbitros 

e os arranjos logísticos” (arbitragem ad hoc), ou “sob a égide de uma instituição 

permanente, dotada de um regulamento e de uma organização própria” (arbitragem 

institucional) .  110

No caso da arbitragem ad hoc, cabe às partes escolher os árbitros, 

direta ou indiretamente,  que estarão sujeitos exclusivamente à confiança inspirada 

às partes pelas pessoas habilitadas a arbitrar a questão. No caso da arbitragem 

                                            
109 GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem Internacional, in GARCEZ, J. M. Rossani (Coord.). A arbitragem 
na era da globalização – Coletânea de Artigos de autores brasileiros e estrangeiros, 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 166-167. 
110 VICENTE, Dário Moura. Da arbitragem comercial internacional. Direito aplicável ao mérito da causa. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1990,  p. 29.  
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institucional, competirá à instituição incumbida de realizar a arbitragem, sem 

nenhuma ofensa ao princípio do juízo natural.  

A administração do procedimento arbitral é que, na verdade, fará a 

distinção entre uma e outra forma de arbitragem. Na institucional, o procedimento 

arbitral será regido pelas regras de um centro de arbitragem que também exercerá a 

sua administração. Na arbitragem ad hoc, está será administrada pelas próprias 

partes e pelo tribunal arbitral constituído para a questão.  

Conforme Dário Vicente,111

esta última espécie de arbitragem conheceu, nas últimas décadas, uma 
notável expansão, que resultou, em larga medida, das vantagens práticas 
que a mesma oferece às partes. Os centros de arbitragem institucionalizada 
podem ser de diversas naturezas: uns foram criados no âmbito de 
associações profissionais, comerciais ou industriais e organizam arbitragens 
sobre determinadas matérias específicas112; outros têm competência 
genérica113. Por outro lado, ao passo que a maior parte dos centros de 
arbitragem funciona no âmbito nacional, alguns têm caráter internacional. 
Finalmente, existem instituições de arbitragem criadas por particulares e 
outras constituídas por iniciativa dos Estados114.       

A arbitragem ad hoc tem como vantagem evitar-se o dispêndio com 

as taxas da instituição administradora. Entretanto, tem como desvantagem o fato de 

que, em havendo confronto entre as partes, dificilmente elas alcançam um acordo 

quanto ao procedimento a ser utilizado. Essa a razão por que há uma maior 

tendência pela escolha da arbitragem institucional, elegendo-se instituições 

administradoras renomadas.   

Weber Barral, em sua obra A arbitragem e seus mitos, salienta que  

Neste contexto, observa-se o crescimento de centros regionais para 
administrar arbitragens internacionais em lugares tão distintos como Hong 
Kong (filiado à CCI), Estocolmo (cuja Câmara de Comércio decide litígios 
envolvendo empresas do Leste Europeu e empresas ocidentais), Miami (o 
Centro de Resolução de Controvérsias Comerciais das Américas, cujo 

                                            
111 VICENTE, Dário Moura, op. cit., p. 29-30. 
112 Como exemplo podemos citar algumas associações tais como: The Grain and Feed Trade Association; 
Liverpool Cotton Association; Chambre arbitrale des grains et semences; Tribunal Arbitral da Nederlandese 
Bond Oliën; Vette em Olienzaden; Associazione Granaria etc.  
113 Tais como o London Court of International Arbitration e a American Arbitration Association..  
114 É o caso dos tribunais arbitrais que funcionam no âmbito das câmaras de comércio externo dos países da 
Europa do Leste.   
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enfoque são os litígios envolvendo empresas da América Latina e do 
Caribe).115  

4.5.4 ARBITRAGEM DE DIREITO E DE EQUIDADE  

A Lei de Arbitragem brasileira, seguindo a linha das mais modernas 

legislações,  deixou de lado a vetusta linguagem do Código de Processo Civil - que 

classificava o árbitro como juiz de fato e de direito-, para dar lugar a duas espécies 

de arbitragem: de direito e de eqüidade, conforme devam os árbitros basear suas 

decisões, se no direito (na lei) ou na eqüidade.  

Na arbitragem de direito, a atividade do árbitro se assemelha à do 

juiz togado, diferenciando-se tão somente, por ser um julgamento convencional, nos 

limites do que foi convencionado pelas partes no compromisso arbitral.  

O art. 113 do CPC italiano estabelece que, ao se pronunciar sobre a 

causa, o juiz deve aplicar as normas de direito, salvo se a lei lhe atribuir o poder de 

decidir por eqüidade. Da mesma forma, o CPC brasileiro dispõe, no seu art. 126, 

segunda parte, que, no julgamento da lide, cabe ao juiz aplicar as normas legais; 

não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito.  

A arbitragem de direito, a cargo de quem não é bacharel, inverte 

uma situação tantas vezes encontrada na prática, em que uma questão de fato 

submetida ao Poder Judiciário reclama conhecimentos especiais de um técnico. O 

juiz escuda-se num perito para esclarecer sobre os fatos da causa; na arbitragem, o 

árbitro servir-se-á da assistência de um bacharel em direito para se informar sobre a 

regra de direito.  

Essa faculdade é consagrada não só na lei brasileira, mas, no geral, 

pelos mais diversos ordenamentos jurídicos, indiferentemente ao fato de ser, ou não, 

o árbitro, um profissional do direito.  

                                            
115 BARRAL, Weber. A arbitragem e seus mitos. OAB/SC ED, ano 2000,  p. 75/76.  
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Já o julgamento de eqüidade 

é aquele em que o árbitro, abandonando a regra geral e abstrata, 
consagrada na norma, busca formular e aplicar uma regra particular e 
própria para aquele determinado caso; regra que ele deverá elaborar de 
acordo com a própria consciência, observando determinados princípios 
sociais e morais em tudo análogos àqueles que inspiram o legislador 
quando elabora a regra abstrata ou norma legal.116  

Para Carnelutti117, o juízo de eqüidade é mais complexo do que o 

juízo de direito, por ser o juiz de eqüidade não somente o juiz do caso, mas também 

o juiz da lei; há no juízo de eqüidade uma riqueza de reações entre juízo e lei, que 

falta no juízo de direito; enquanto no juízo de eqüidade o juízo termina por dominar a 

lei, no juízo de direito, é dominado por ela.  

Nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 9.307, poderão as partes 

escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde 

que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Todavia, se as partes 

não acordarem, expressamente, em que o litígio seja resolvido por eqüidade, ele se 

fará de acordo com as regras de direito, mesmo que os árbitros sejam totalmente 

leigos em direito.                                                         

4.6 LIMITES À ARBITRAGEM  

A Lei de Arbitragem brasileira diz textualmente, em seu artigo 1º, 

que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, ou seja, a respeito dos quais as 

partes possam validamente e legalmente dispor.  

Essa característica se faz presente em praticamente todas as 

legislações sobre arbitragem, tais como a alemã, a italiana, a francesa, a espanhola, 

a argentina etc., que, sem discrepâncias, limitam a arbitragem à categoria  das 

questões sobre as quais a lei permita a transação.  

                                            
116 CARREIRA ALVIM. Cometários à Lei de Arbitragem (Lei n.º 9.307, de 23/9/1996). Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 37. 
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Algumas outras excluem alguns ordenamentos jurídicos do âmbito 

da arbitragem, como é o caso da lei italiana, que em seu art. 806118, exclui as 

controvérsias individuais de trabalho, o que não acontece entre nós, onde a Lei n. 

9.307/96 não faz nenhuma restrição nesse sentido.119

O legislador pátrio dimensionou bem o objeto da transação, devendo 

referir-se, exclusivamente, a direitos patrimoniais disponíveis. Embora a expressão 

“patrimônio” seja bem extensa, podendo compreender tanto bens materiais como 

morais,  no caso em comento, o legislador quis referir-se apenas àqueles que 

integram o patrimônio material ou pessoal dos litigantes.  

Entretanto, mesmo integrando o patrimônio moral das pessoas, 

certos bens dessa natureza comportam transação, como é o caso da honra, em que, 

havendo ofensa e processo penal a respeito, pode o ofendido perdoar o ofensor. 

Esses bens, todavia, estão excluídos do contexto da arbitragem, porque o Código de 

Processo Civil, em seu art. 331, fala apenas em direitos disponíveis, para 

caracterizar as hipóteses passíveis de conciliação.  

Carreira Alvim, a propósito do tema, tece os seguintes comentários:  

A referência a ‘direitos disponíveis’, pelo art. 331, deve ser entendida em 
termos, de forma a compreender aqueles aos quais a lei reconhece ao seu  
titular, ou a alguém por ele, o poder de ‘disposição’, seja no campo do 
direito de família, patrimonial, obrigacional ou qualquer outro, o que se extrai 
da conjugação desse preceito com o disposto no art. 447, que admite, 
igualmente, a conciliação, nos casos e para os fins em que a lei admite a 
transação.  

Aliás, o art. 447 alude, no seu caput, a ‘direitos patrimoniais de caráter 
privado’, que abrangem direitos pessoais e direitos reais, estando aquela 
expressão em oposição a direitos intransigíveis, em relação aos quais não 
tem lugar a conciliação, como não tem também a transação (Código civil, 
art. 1.035).120

E mais adiante:  

Como o art. 331 fala em direitos disponíveis para justificar a audiência 
prévia de conciliação – o que é verdadeiro apenas em parte -, entendeu a 

                                                                                                                                                         
117 CARNELUTTI, Francesco, op. cit.,p. 159-160. 
118 Salvo se prevista em acordo ou convenções coletivas de trabalho. 
119 A Constituição federal estimula a arbitragem nos dissídios coletivos, estabelecendo, no art. 114, § 1º, que: 
“Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”.  
120 CARREIRA ALVIM, J. E. Código de Processo Civil Reformado, 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 
137-138. 
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lei que, sendo tais direitos indisponíveis, não haveria necessidade dessa 
audiência, sem dar-se conta de que a conciliação nada tem a ver com a 
disponibilidade ou indisponibilidade do direito, senão com a transigibilidade 
ou intransigibilidade dele. Assim é que, embora indisponíveis os direitos 
relativos a alimentos, guarda e educação dos filhos etc., nada impede a 
transação sobre eles; da mesma forma, os direitos indisponíveis, dão o seu 
caráter alimentar (STF, RT 548/220), o que não tem constituído obstáculo à 
transação das partes (JTA 112/372)”.121    

Com base nisso, conclui-se que o poder das partes de transigir em 

sede jurisdicional é bem mais amplo do que em sede arbitral. Em sede jurisdicional,  

mesmo os direitos indisponíveis, às vezes, comportam transação (não no an 

debeatur, mas no quantum debeatur); já na arbitragem, nem sequer podem as 

partes, para dirimi-los, louvarem-se em árbitros.  

Em virtude da ambigüidade da expressão “direitos disponíveis”, as 

legislações alienígenas têm preferido delimitar a arbitragem pela referência a 

controvérsias que possam ou não ser objeto de transação.  

 

Transação não se liga à natureza do direito, estando, antes, relacionada 
com o grau de interesse que se tenha numa determinada demanda; isto 
porque, muitas vezes, nem é a índole desse direito a chama que mantém 
aceso o litígio, senão o interesse em que não se apague. 122

4.7  ESCOLHA, PODERES E JURISDIÇÃO DOS ÁRBITROS.  

É princípio fundamental da arbitragem a livre escolha dos árbitros. A 

designação é feita, em geral, no compromisso, mas nada impede que as partes 

prefiram confiar a designação individual dos árbitros a uma ou mais pessoas por 

elas próprias escolhidas para esse fim (um ou mais chefes de Estado, o presidente 

de um tribunal, ou uma associação científica, por exemplo).  

O juízo arbitral pode ser constituído por um só árbitro, ou por 

diversos. No primeiro caso, muito empregado nos processos arbitrais até o começo 

deste século, a escolha recaía comumente num soberano ou chefe de Estado.  

                                            
121 CARREIRA ALVIM, J. E. Código de Processo Civil Reformado, op. cit., p. 141. 
122 CARREIRA ALVIM, J. E. Cometários à Lei de Arbitragem, op. cit., p. 34.   
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O modo de arbitragem por soberano ou chefe de Estado apresenta 

vários inconvenientes, sendo um deles a dificuldade de o árbitro fazer completa 

abstração de suas preferências políticas ou pessoais. Outro aspecto negativo é a 

alta qualidade do árbitro, impedindo que se lhe marquem regras processuais muito 

precisas ou se lhe fixe prazo para dar sentença. Por outro lado, o soberano ou chefe 

de Estado escolhido para árbitro confia, quase sempre, a incumbência de estudar a 

questão e elaborar a sentença a pessoas que ficam anônimas e, por isso, não 

oferecem suficientes garantias de imparcialidade.   

Em contraposição à arbitragem por juiz único – que tanto pode ser 

um soberano ou chefe de Estado, quanto um jurisconsulto, ou um diplomata, ou um 

técnico na matéria em causa, ou, enfim, qualquer pessoa que mereça a plena 

confiança das partes -, cada vez mais se adota o sistema de confiar a arbitragem a 

um tribunal ad hoc.  

Para a constituição desse tribunal, as partes litigantes podem 

escolher diretamente, por acordo mútuo, todos os seus membros – ou, na ausência 

de tal acordo, cada uma delas designa um número igual de árbitros e, para prevenir 

as dificuldades que se poderão suscitar em caso de partilha igual de votos, os 

árbitros nomeados escolhem, por sua vez, um superárbitro. Se os árbitros de uma e 

outra parte não conseguem portar-se de acordo para a escolha do superárbitro, a 

designação deste é, geralmente, confiada a uma terceira potência, ou a um tribunal, 

ou, antes, ao presidente de um tribunal.  

A Convenção de Haia, de 1899, sobre a solução pacífica de 

controvérsias, determinou a criação, naquela cidade, de uma instituição particular, à 

qual podem recorrer os Estados litigantes, em caso de arbitragem. Organizou-se, 

assim, a chamada Corte Permanente de Arbitragem, acessível em qualquer tempo 

às partes litigantes e destinada a funcionar, salvo estipulação contrária das próprias 

partes, de conformidade com as regras de processo inseridas na dita convenção e 

repetidas na de 1907, sobre o mesmo assunto.  

Essa jurisdição não é, contudo, obrigatória: as próprias partes 

contratantes conservam a liberdade de recorrer a outros juízes. Além disso, a 
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mencionada Corte de Arbitragem não é propriamente um tribunal, que se ache 

constituído e funcione permanentemente, ao qual as partes possam recorrer a 

qualquer instante. É, antes, uma lista de nomes, entre os quais as partes escolherão 

os que lhes convenham para árbitros. Essa lista, mantida em dia pela Secretaria da 

Corte, deve ser composta de nomes de pessoas de competência reconhecida em 

matéria de direito internacional, dispostas a aceitar as funções de árbitro e que 

gozem da mais alta consideração moral – designadas pelos Estados contratantes, à 

razão de quatro, no máximo, por Estado. Essas pessoas têm o título de membros ou 

juízes da Corte Permanente de Arbitragem.  

O que, de fato, é permanente é a Secretaria (Bureau) da Corte, a 

qual constitui o órgão intermediário de todas as comunicações relativas à Corte e à 

qual incumbe a direção dos serviços administrativos desta, bem como a guarda dos 

respectivos arquivos.  

As mencionadas Convenções de Haia, de 1899 e 1907, indicam a 

maneira de recorrer à Corte Permanente de Arbitragem e de se constituir o tribunal 

arbitral formado por membros da dita Corte.  

O compromisso determina, ordinariamente, os poderes dos árbitros, 

o caráter e os limites da competência a eles conferida.  

Se, entretanto, ou por falta de clareza dos termos expressos do 

compromisso, ou pela superveniência de questões neste não previstas, as partes 

divergem relativamente a tal competência – é de se perguntar se aos árbitros cabe 

interpretar o compromisso, ou, melhor, se possuem eles qualidades para estatuir 

sobre a própria competência.  

A questão tem sido muito discutida, divergindo as opiniões. As 

citadas Convenções de Haia, de 1899 e 1907, decidem a questão da competência 

em sentido favorável à interpretação do compromisso pelos próprios árbitros.   
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4.8 A CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM. 

Entre 1900 e 1920, o Tribunal Permanente de Arbitragem constituiu 

a principal organização de arbitragem. Foi criado ao abrigo da Convenção de Haia 

para a Resolução Pacífica de Litígios Internacionais de 1899, não consistindo em um 

tribunal, mas, sim, num mecanismo que permite a criação de tribunais. Essa 

instância possui um Conselho Administrativo Permanente e um Gabinete 

Internacional, funcionando este como secretariado ou registro dos tribunais criados. 

A base do “Tribunal” é constituída por um painel de árbitros, do qual as partes 

podem designar um máximo de quatro pessoas. Quando as partes na Convenção 

acordam submeter um litígio ao Tribunal Permanente de Arbitragem, cada uma 

nomeia dois árbitros do painel, escolhendo esses quatro árbitros um outro árbitro.  

O Tribunal Permanente de Arbitragem, entre 1900 e 1932, julgou 

vinte casos, não se tendo mais notícia de sua utilização.  

4.9 O COMPROMISSO ARBITRAL E A CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA.  

O compromisso arbitral, segundo a corrente civilista, pode ser 

definido lato sensu, como um contrato particular de direito privado estipulado com o 

fim de produzir entre as partes efeitos processuais, obrigando-as a subtrair da 

competência da autoridade judiciária ordinária o conhecimento da controvérsia 

considerada no compromisso, passando tal competência à esfera do juízo arbitral. 

Na concepção de Chiovenda, o compromisso arbitral nada mais é do 

que um contrato processual, que tem como conteúdo o regulamento convencional 

do processo ou a renúncia a direitos oponíveis com o processo. Para ele, o 
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compromisso arbitral implica  “uma renúncia ao conhecimento de uma controvérsia 

por obra da autoridade judiciária”.   123

A mesma opinião é sustentada por Hamilton de Moraes e Barros,124 

que sustenta igualmente ser o compromisso arbitral uma renúncia ao conhecimento 

de uma controvérsia por obra da autoridade judiciária.  

Salvatore Satta vai além e nega a própria existência do contrato 

processual, afirmando que, as partes, pelo compromisso, querem é excluir qualquer 

pretensão que seja à tutela jurídica, pois não querem litigar, procurando “tratar a 

controvérsia jurídica como uma controvérsia econômica, e resolvê-la como qualquer 

outra controvérsia, com a constituição de um (novo) contrato”  

E ainda:  

“Convém enunciar desde logo que a causa do compromisso acaba por ser a 
constituição de uma relação através do arbítrio de um terceiro; a 
substituição da precedente (incerta) relação é o seu motivo; a exclusão da 
lide, o efeito”. 125

No direito pátrio, Clóvis Bevilácqua definiu o compromisso arbitral, 

da seguinte forma:  

O compromisso arbitral é um acordo de vontades para o fim de adquirir, 
resguardar, modificar ou extinguir direitos. Essa definição gerou polêmica 
entre os juristas brasileiros, que, segundo opinião de alguns, o ilustre jurista 
deixou de atentar para o vínculo da relação jurídica gerada pelo 
compromisso em relação às partes.126  

Por seu turno, Almeida e SOUSA, concluiu que “no compromisso 

havia um acordo de vontades, cujo fim seria instituir única e exclusivamente, o juízo 

arbitral, para através deste, extinguir as obrigações”.   127

                                            
123 CHIOVENDA, op. cit., p. 775-778 
124 MORAES E BARROS, Hamilton de. Op. cit., p. 473. 
125 SATTA, Salvatore. Contributto alla Dottrina dell’Arbitrato. Milão:Giuffrè, 1969, p. 73 e p. 160. 
126 BEVILÁCQUA, Clóvis.Código Civil Comentado, vol. 5, 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco  
Alves, 1939. 
127 ALMEIDA E SOUSA. Segundas Linhas, I, p. 151.  
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Partindo dessa premissa, não haveria, em síntese, os elementos 

aos quais se referiu Clóvis Beviláqua, em sua definição, mas tão somente, a 

extinção das obrigações, mediante o juízo arbitral.  

Pontes de Miranda definiu o compromisso arbitral como “contrato 

pelo qual os figurantes se submetem, a respeito de direito, pretensão, ação ou 

exceção, sobre que há controvérsia, à decisão de árbitro” .  128

Por fim, Washington de Barros Monteiro, em sua obra Curso de 

Direito Civil, após discorrer sobre a natureza jurídica do compromisso, afirma  que 

trata-se in casu, de um acordo de vontades, porém sem o caráter contratual. E 

assevera que “a transação seria natural complemento do compromisso. O 

compromisso seria o acordo entre as partes, que convencionaram ser uma 

pendência submetida à decisão de árbitros comprometendo-se a sujeitar a essa 

decisão”.   129

Conclui-se, pois, que os juristas não conseguiram chegar a um 

consenso a respeito do tema, alguns entendendo tratar-se de um contrato 

processual; outros admitindo a sua natureza jurídica como um acordo de vontades; 

outros, ainda, como um negócio jurídico processual e como um elemento natural de 

uma transação realizada entre as partes.  

Em que pese a essa divergência doutrinária, o certo é que o 

compromisso produz efeitos processuais, pois, além de regular a matéria de ordem 

processual (afasta o juízo natural, e concede aos árbitros poderes para dirimir a 

controvérsia), predispõe as partes ao efeito vinculante da decisão arbitral, e ainda 

estabelece vínculos obrigacionais entre as partes e os árbitros que assumem a 

obrigação de julgar, segundo as regras procedimentais estabelecidas, nos limites e 

prazos estipulados, como ficam, também, obrigados a manter o devido sigilo a 

respeito do objeto da arbitragem.  

                                            
128 PONTES DE MIRANDA, citado por BEVILÁCQUA, Clóvis.Código Civil Comentado, vol. 5, 4. ed. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1939.  
129 MONTEIRO, Washington de Barros. Direito das Obrigações, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 316. 
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O compromisso arbitral pode, a seu turno, ser do tipo amigável ou 

judiciário. Amigável é o compromisso estipulado de comum acordo. Somente na falta 

de acordo entre as partes, e desde que existente uma cláusula compromissória do 

tipo em branco, permite-se à parte interessada em promover a instauração da 

arbitragem recorrer ao Poder Judiciário para que se decrete o compromisso arbitral 

do tipo judiciário.  Como teve a oportunidade de afirmar o Ministro Nelson Jobim, “... 

o art. 7º é exclusivo da cláusula compromissória em branco”.   130

A conclusão do compromisso arbitral pode ser realizada de forma 

amigável, mediante acordo entre as partes, que serão instigadas a concluí-lo em 

dois momentos: antes da participação do juiz estatal, na forma prescrita pelo art. 6º 

da Lei de Arbitragem, ou, antes que se decrete o compromisso, perante o juiz 

estatal, conforme dispõe o art. 7.º, § 2º., do mesmo dispositivo legal.  

Com relação à cláusula compromissória, os sistemas arbitrais 

codificados, anteriores à Lei de Arbitragem, não faziam menção a ela, limitando-se o 

juízo arbitral, então existente, à modalidade do compromisso.   

A cláusula compromissória, também denominada cláusula arbitral ou 

pactum de compromittendo, conceitua-se como uma convenção celebrada entre os 

contratantes, pela qual estipulam as partes que as divergências que vierem a surgir 

entre elas a respeito de um certo negócio jurídico serão resolvidas por meio da 

arbitragem.  

Em regra, esta convenção refere-se acerca da execução ou da 

interpretação de um contrato. O novo Código Civil, acerca da cláusula 

compromissória, dispõe:  

Art. 854 Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, pela qual as 
partes convencionam submeter quaisquer divergências a juízo arbitral. 
Neste caso deverão indicar desde logo o árbitro ou os árbitros. Se estes não 
puderem servir, e as partes não acordarem em outros, ficará sem efeito a 
cláusula.  

                                            
130 Supremo Tribunal Federal. Voto proferido nos autos do AGI em Sentença Estrangeira nº 5.207-7 (Reino da 
Espanha), 2001.  
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Art. 855 A despeito da cláusula compromissória, poderá o interessado 
submeter a questão à justiça comum, que será a competente, se o réu não 
excepcionar.  

A cláusula compromissória é uma convenção pela qual as partes, 

num contrato, se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a 

surgir em relação a esse contrato. Portanto, é considerada uma obrigação de fazer 

relativamente a litígio futuro, que pode ou não ocorrer, mas caso ocorra, poderá ser 

mantido na via arbitral, espontaneamente, havendo acordo das partes, ou 

judicialmente, se uma delas se recusar a honrar o prometido.  

 A cláusula compromissória não é, portanto, obrigatória, uma vez 

que a questão poderá ser submetida à justiça comum. As partes podem, então, 

convencionar se a questão a ser resolvida, o será pela exigência da cláusula 

compromissória, ou julgada no âmbito da esfera do juízo comum.    

A cláusula compromissória dever ser estipulada por escrito, no 

próprio contrato, ou em apartado que a ele se refira. Não há no nosso ordenamento 

jurídico o compromisso verbal, como em outros ordenamentos. Essa exigência tem 

por objetivo tornar certa a extensão da cláusula compromissória, pelo que, se não 

fizer referência expressa a um contrato determinado, mas não deixar dúvida de que 

se refere a tal contrato, não há razão para se negar eficácia à convenção.   

A cláusula compromissória cheia pode ser do tipo ad hoc ou do tipo 

institucional. A do tipo ad hoc prescreve, em seu texto, a modalidade de escolha e 

de nomeação dos árbitros, sem referência às regras de instituição arbitral alguma; a 

do tipo institucional remete a modalidade de instauração da arbitragem às regras de 

uma entidade especializada ou instituição de arbitragem indicada pelas partes.  

Nos dois casos, cabe à parte interessada em instaurar a instância 

arbitral dar início ao procedimento previsto no compromisso ou na cláusula 

compromissória ou, se for o caso, no regulamento da arbitragem da instituição ou 

entidade especializada indicada, sem que, para tanto, seja necessário interferência 

judicial, como aliás, prescreve o art. 5.º da Lei de Arbitragem:  

Art. 5. Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de 
algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem 
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será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, 
igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro 
documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.  

Em contrapartida, se a convenção firmada pelas partes foi do tipo 

cláusula compromissória em branco, não será possível instaurar a instância arbitral 

sem a prévia conclusão de um compromisso arbitral, o que, se for o caso, poderá 

requerer a participação do juiz estatal.  

4.10 O PROCESSO ARBITRAL  

Quando o processo arbitral não se acha regulado no compromisso, 

os próprios árbitros poderão formulá-lo. A título subsidiário, podem invocar as 

disposições estipuladas a esse respeito pelas duas mencionadas Convenções de 

Haia. 

De acordo com elas, o processo compreende, em geral, uma parte 

escrita e outra oral. Os debates orais só serão públicos se as partes, por comum 

acordo, assim o decidirem. As deliberações do tribunal serão tomadas a portas 

fechadas e por maioria de votos dos seus membros. 

Para os conflitos menos graves ou de caráter puramente técnico, a 

Convenção de 1907 institui um processo de natureza sumária, mais simples, mais 

rápido e menos dispendioso do que o processo ordinário. No processo sumário 

(desenvolvido todo por escrito), cada parte nomeia um árbitro, e os dois, assim 

escolhidos, designam um terceiro, que será o superárbitro. Se não há acordo para 

este fim, cada um dos primeiros indica um nome, tirado da lista dos membros da 

Corte de Arbitragem, excluídos os já  designados pelas partes e os nacionais destas. 

A sorte indicará a quem caberão as funções de superárbitro ou presidente do 

tribunal.  

No processo sumário, não há debates orais: tudo é feito por escrito.  
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4.11 A SENTENÇA ARBITRAL  

A obrigatoriedade da decisão constitui um dos elementos 

característicos da arbitragem. Em todo caso, a aceitação prévia de tal decisão é, em 

geral, expressamente estipulada no compromisso, obrigando tal decisão aos 

Estados que à arbitragem recorrem.  

Essa força obrigatória não deve ser confundida com a força 

executória, que, na verdade, não existe, em razão da ausência de uma autoridade 

internacional, à qual incumba assegurar a execução das decisões arbitrais.  

Na prática, tais sentenças têm sido, geralmente, acatadas pelas 

partes, pois o não-acolhimento figura como caso raro.   

Em casos muito especiais, a sentença arbitral pode ser considerada 

sem eficácia e não obrigatória. Admite-se que isso ocorra:  

a) quando o árbitro ou tribunal arbitral exceder, evidentemente, os 
seus poderes;  

b) quando a sentença for resultado da fraude ou da deslealdade do 
árbitro ou árbitros;  

c) quando a sentença tiver sido pronunciada por árbitro ou árbitros 
em situação de incapacidade, de fato ou de direito;  

d) quando uma das partes não tiver sido ouvida, ou tiver sido violado 
algum outro princípio fundamental do processo.  

A estes quatro casos, poderá talvez ser acrescentado o da ausência 

de motivação da sentença.  

A decisão arbitral não poderá ser impugnada, sob a alegação de que 

é errônea, ou contrária à eqüidade, ou lesiva aos interesses de uma das partes.  

125



  

 

  

De todas essas causas de nulidade, a mais alegada é, sem 

dúvida, a do excesso de poder. O excesso de poder deve ser tal que se mostre 

indiscutível. O mesmo ocorre, segundo ensinou Nicolas Politis:   131

• em caso de interpretação abusiva do compromisso;  

• se o árbitro examinou pontos não compreendidos no compromisso ou já 
regulados e dos quais só se trata de fixar a aplicação ou tirar 
conseqüências;  

• em caso de desrespeito às disposições imperativas do compromisso, 
quanto às regras que deviam ser aplicadas;  

• quando o árbitro, em vez de proferir um julgamento, realiza uma transação.  

 

Admite-se, em geral, para a sentença arbitral o caráter de definitiva, 

salvo se o contrário foi previsto no respectivo compromisso, ou na ocorrência de 

algum fato novo que poderia determinar a modificação da sentença.  

As Convenções de Haia, de 1899 e 1907, pronunciaram-se mais ou 

menos nesse sentido, isto é, reunindo essas duas condições e dispondo sobre a 

revisão quando, tendo sido prevista no compromisso e for motivada pelo 

descobrimento de um fato novo, capaz de exercer influência decisiva sobre a 

sentença, e que, por ocasião do encerramento dos debates, era desconhecido do 

próprio tribunal e da parte que pede a revisão. Fica, salvo estipulação contrária do 

compromisso, o pedido de revisão ao tribunal que proferiu a sentença.  

A relatividade da coisa julgada é princípio aceito, não só em direito 

interno, mas também em direito internacional público. Assim, a sentença arbitral só 

possui efeito relativo, o que só obriga às partes litigantes, conforme disposições 

contidas nas Convenções de Haia, de 1899 e 1907.  

Distinção básica a ser feita no tocante às sentenças arbitrais se 

refere à nacionalidade das mesmas, visto que tal distinção acarretará um tratamento 

diverso entre os julgados, principalmente no que concerne ao seu reconhecimento e 

execução.  
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Para Carlos Alberto Carmona,  

...é importante precisar o lugar em que a sentença haverá de ser proferida 
para aferir-se desde logo se será ou não necessário o procedimento de 
reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras.132  

Nos termos da Lei de Arbitragem brasileira, em seu artigo 34, 

parágrafo único, “considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido 

proferida fora do território nacional”.  

Verifica-se, portanto, um critério meramente geográfico para 

distinguir-se a sentença arbitral nacional da estrangeira, independentemente de ser 

o procedimento arbitral, e a própria arbitragem em si, interna ou internacional.  

Nesse mesmo sentido, leciona Carlos Alberto Carmona: 

Será, assim, nacional a sentença arbitral se o laudo for proferido no território 
nacional, ainda que os árbitros devam tratar de questão ligada ao comércio 
internacional e mesmo que estejam em jogo ordenamentos jurídicos 
variados; será estrangeiro o laudo arbitral se proferido fora do território 
nacional, ainda que sejam as partes brasileiras, resolvendo controvérsia 
decorrente de contrato celebrado no Brasil e que aqui deva ser cumprido.133  

A solução adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro pode ser 

vista, portanto, como “territorialista”134, rígida e objetiva, nos mesmos moldes da 

Convenção de Nova York, de 1958.    

O mesmo autor cometa, ainda que parte da doutrina brasileira 

criticou a adoção do critério geográfico para determinar a nacionalidade da 

sentença, citando como exemplo, a opinião do professor José Carlos Magalhães, 

que considera que uma sentença arbitral proferida no estrangeiro, entre partes 

brasileiras, sendo o direito brasileiro aplicável ao procedimento e ao mérito do litígio, 

deveria ser considerada como sendo uma sentença nacional. Desta forma, esta 

sentença pronunciada num país estrangeiro receberia um tratamento diferenciado 

em relação a estas proferidas no território brasileiro.  

                                                                                                                                                         
131 POLITIS, Nicolas citado por GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem Internacional, in GARCEZ, J. M. 
Rossani (Coord.). A arbitragem na era da globalização – Coletânea de Artigos de autores brasileiros e 
estrangeiros, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 134. 
132 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 32.  
133 Ibidem, p. 282. 
134 Ibidem, p. 282. 
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Ressalta, ele, ainda, que esta controvérsia também existe no 

direito argentino. E cita Werner Goldschmidt,135 que considera que uma sentença 

proferida no estrangeiro, respeitando as regras procedimentais argentinas, será uma 

sentença arbitral argentina. Já Grigera Naón136,  observa que o artigo 1º do CPCNN 

estabelece que são estrangeiras todas as arbitragens que se desenvolvem fora da 

Argentina e, por analogia, todas as sentenças arbitrais proferidas fora do território 

argentino são estrangeiras, independentemente do direito aplicável ao 

procedimento.  

4.12  RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA 

ARBITRAL ESTRANGEIRA  

A sentença estrangeira sempre foi reconhecida no Brasil, 

dependendo para sua eficácia de homologação do Supremo Tribunal Federal, 

conforme determina o art. 102, I, alínea h, da Constituição Federal.  

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe:  

I – processar e julgar, originariamente:  

(...) 

h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 
às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu 
Presidente.   

A eficácia da sentença arbitral proferida no estrangeiro pode ser 

submetida a dois regimes distintos: o das regras de origem convencional, hoje 

restrito praticamente à aplicação do Protocolo de Genebra de 1923 e das 

Convenções do Panamá e de Montevidéu, ambas de 1979, e, na falta, às regras de 

direito comum previstas na lei brasileira sobre a arbitragem (Lei 9.307/96) . Esta lei 137

                                            
135 GOLDSCHMIDT, W. Derecho internacional privado, p. 4888, citado por H. Grigera Naón, in “Ratificación 
por la Argentina de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros” in La Ley, 1989-C, p. 882, nota nº 6.  
136 Ibidem, p. 883.  
137 Art. 34, da Lei n. 9.307/96: “Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no 
Brasil de conformidade com os tratados Internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, 
estritamente de acordo com os termos desta Lei”. 
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consagra, expressamente, a primazia dos tratados internacionais sobre os 

dispositivos de seu capítulo VI. 

A LA traz, nesse aspecto, modificações significativas em relação ao 

direito anterior, solucionando duas das principais causas de recusa de homologação 

das sentenças estrangeiras na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a 

exigência de homologação por um juiz estatal do país de origem da sentença arbitral 

(art. 39, parágrafo único), e a exigência de a intimação da parte residente ou 

estabelecida no Brasil ser feita por meio de uma carta rogatória internacional. A 

sentença arbitral proferida no estrangeiro possui, atualmente, uma eficácia maior.    

Prevê a Lei n. 9.307/96, Lei de Arbitragem brasileira, em seus 

artigos 34 a 40, o reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras 

no Brasil.  

Segundo a referida Lei, a sentença arbitral estrangeira será 

reconhecida ou executada no Brasil, de conformidade com os tratados internacionais 

com eficácia no ordenamento interno, e na sua ausência, estritamente de acordo 

com os termos da lei. 

A LA submete as sentenças arbitrais prolatadas no estrangeiro a 

regime jurídico similar ao que se aplica à homologação de sentenças judiciais 

estrangeiras. Aplicam-se, portanto, a título principal, os arts. 35 a 40 da Lei de 

Arbitragem e, subsidiariamente, os artigos 483 e 484,138 do Código de Processo Civil, 

que também regulam a matéria, do mesmo modo que o Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal (arts. 218 e ss.) .    139

                                            
138 CPC, art. 483: “A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de 
homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. Art. 484: “A execução far-se-á por carta de sentença extraída 
dos autos da homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma 
natureza”. 
139 Arts. 218 e ss, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 
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A homologação da sentença arbitral estrangeira, está sujeita, 

unicamente, à homologação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo 34 da LA.  

Artigo 34. A sentença individual estrangeira será reconhecida ou executada 
no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no 
ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo como os 
termos da lei.  

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha 
sido proferida fora do território nacional.  

O pedido de homologação da sentença arbitral deve ser 

acompanhada da prova de sua existência e a da convenção de arbitragem. Ela 

consiste na apresentação dos originais desses dois documentos ou de sua cópia 

autenticada. No caso de a sentença arbitral não ser escrita em língua portuguêsa, 

tais documentos devem ser acompanhados de tradução oficial. A cópia da sentença 

deve ser autenticada pela autoridade consular brasileira no seu país de origem140., 

excetuando-se, apenas, as sentenças pronunciadas na França, que, em virtude do 

acordo bilateral celebrado entre o Brasil e a França, as sentenças pronunciadas 

naquele país estão dispensadas da obrigação de autenticação pela autoridade 

consular brasileira.  

A decisão que recusa a homologação pode ser objeto de recurso 

perante o mesmo STF, em sua formação plena.141 Entretanto, se a parte ré contestar 

a homologação, a demanda será submetida diretamente à apreciação do Colegiado  

enquanto instância única .    142

                                            
140 Art. 37, LA: “Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, 
devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o art. 282 do Código de Processo 
Civil, e ser instruída, necessariamente com:  
I – o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo consulado brasileiro 
e acompanhada de tradução oficial;  
II – o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução 
oficial”.  
141 Art. 222, do RISTF: “ Art. 222. Se o requerido, o curador especial ou o Procurador-Geral não impugnarem 
o pedido de homologação, sobre ele decidirá o Presidente.  
Parágrafo único. Da decisão do Presidente que negar a homologação cabe agravo regimental”.  
142 Art. 223, do RISTF. “Art. 223. Havendo impugnação à homologação, o processo será distribuído para 
julgamento pelo Plenário”.  
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Por último, o presidente da República Federativa do Brasil editou o 

Decreto n. 4.311, de 23 de julho de 2002, em razão de ter o Congresso Nacional 

aprovado o texto da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras, por meio do Decreto Legislativo n. 52, de 25 de 

abril de 2002.  

4.13 CARÊNCIA DE AUTO-EXECUTORIEDADE.  

A sentença ou laudo arbitral, embora definitiva e obrigatória, não é 

executória. Melhor dizendo, o fiel cumprimento da decisão prolatada pelo juiz arbitral 

dependerá da boa-fé e da honradez das partes, ou, no âmbito internacional, do 

Estado que sucumbe por força da decisão do árbitro. O árbitro, por sua vez, não 

conserva sequer a prerrogativa jurisdicional, exceto para apreciar eventual pedido de 

interpretação, em casos de omissão ou obscuridade. O árbitro não dispõe de uma 

milícia que garanta pela força o cumprimento de sua sentença.  

Como não há recurso da sentença arbitral, embora sujeita à ação de 

nulidade, pode ela ser executada; caso haja o descumprimento da parte 

sucumbente, todavia, a execução se dará em sede judicial.  

4.14 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO INSTITUTO  

Dentre as vantagens clássicas da arbitragem, destacam-se a 

rapidez, economia e o sigilo, motivos que levam o litigante a utilizar o juízo arbitral 

ao invés de recorrer ao poder judiciário, segundo opinião de parcela considerável da 

doutrina. 

A arbitragem trouxe a possibilidade de superação dos inúmeros 

entraves burocráticos gerados pelo Estado na solução imediata desses conflitos, ou 

pelo menos, de uma grande maioria, o que auxiliaria, inclusive, os magistrados que 
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teriam um decréscimo sensível de processos para julgamento, podendo assim 

dedicar-se melhor ao exame das causas.  

A arbitragem, por ter um procedimento mais simplificado e informal, 

supera a morosidade do processo estatal. As partes interessadas na solução da 

questão podem escolher o procedimento arbitral, cujos atos podem ser 

simplificados, convergindo, assim, para uma solução quase que imediata da questão 

posta em discussão pelos árbitros.  

Outro fator relevante é que, adotado o procedimento arbitral pelas 

partes,  continua assegurado a elas o due process of law. Além do mais, a LA prevê 

que as partes poderão recorrer ao poder judiciário, pois a irrecorribilidade da 

sentença arbitral não viola o princípio constitucional da ampla defesa. Melhor 

dizendo, não se veda o acesso das partes à justiça, mas apenas a recorribilidade da 

sentença arbitral que ganha força executória e eficácia no Poder Judiciário, nos 

casos expressos no texto da lei.  

A brevidade da solução dos conflitos também é outro fator 

importantíssimo para as partes na escolha do procedimento arbitral. O 

procedimento, por se tornar sumário, com redução de prazos e especialmente com a 

eliminação de prazos desnecessários, irá fatalmente facilitar a composição do 

interesse das partes envolvidas.  

Além do mais, por não estar previsto o recurso da decisão arbitral, o 

procedimento se encerra com a decisão dos árbitros, prevalecendo o mútuo 

consenso das partes, que não estarão sujeitas ao decurso de tempo dos 

procedimentos recursais, que normalmente, como é cediço, suspendem os efeitos 

da decisão recorrida, em nível de apelo, até o julgamento pela instância superior.  

Também os recursos meramente protelatórios, que procrastinam o 

andamento regular do processo, são eliminados, realizando-se, assim, a efetiva 

justiça.  

A confiabilidade do procedimento e os baixos custos são outras 

vantagens apontadas pelos estudiosos.  
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Em relação à confiabilidade, a vantagem em relação ao 

procedimento judicial, é que as partes estão resguardadas pelo sigilo total, em 

qualquer espécie de questão, da publicidade de fatos e documentos, inclusive até os 

fiscais.  

O outro ponto, a economia do procedimento em relação aos gastos 

dispendiosos dos processos judiciais,  se deve ao baixo custo do juízo arbitral em 

face do crescente aumento dessas despesas, como as custas processuais, 

honorários advocatícios, pagamento de diligências, intimações, perícias, honorários 

de peritos e assistentes técnicos, certidões, autenticações etc.   

Menor rigor e formalismo é também outra vantagem a ser 

considerada. O procedimento arbitral, ao contrário do estatal, permite às partes, 

apresentarem-se às audiências de modo menos solene, o que não ocorre, quando 

estão na presença dos juízes estatais. É permitida a  participação ativa  da parte no 

procedimento arbitral, consagrando assim, o princípio da oralidade. As partes podem 

dirigir-se diretamente aos árbitros, sem a interferência dos advogados, o que torna o 

processo mais simplificado. 

As partes podem ainda, conferir aos árbitros, o poder de decidir por 

equidade, o que na maioria das vezes não ocorre nos processos judiciais, onde o 

magistrado deve, primeiramente, observar as regras do direito aplicáveis ao caso 

sub judice, tendo-se em vista o fato concreto.  

Também a liberdade de escolha dos árbitros pelas partes, não pode 

deixar de ser mencionada. Essa liberdade permite a neutralidade dos árbitros, 

assegurando e garantindo a todos, a imparcialidade da decisão. Essa liberdade 

permite que a escolha recaia sobre pessoas que são dotadas de necessário 

conhecimento técnico que lhes permite resolver problemas econômicos, técnico, 

jurídicos, que será objeto da discussão da arbitragem.  
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Vale transcrever aqui os prós e contras gerais da arbitragem, 

apresentados por José Luís Bolzan de Morais, em sua obra “Mediação e Arbitragem: 

Alternativas à Jurisdição” : 143

A doutrina da matéria tem elencado como:  

Vantagens 

- rapidez relativamente maior do procedimento arbitral em contraposição ao 
procedimento judicial; 

- procedimento, em tese, mais barato, embora em muitos casos a 
arbitragem possa resultar inclusive mais cara do que uma ação judicial; 

- execução do laudo arbitral atualmente fácil; 

- possibilidade de se seguir executando o contrato objeto do litígio, 
enquanto se busca uma solução à controvérsia; 

- desejo de manter as relações cordiais e de colaboração entre as partes;  

- desejo de manter a confidencialidade ou privacidade da controvérsia; 

- no campo internacional, evitar a submissão a tribunais estrangeiros, 
devido aos custos excessivos, ao pouco conhecimento do direito 
estrangeiro, o problema do idioma e das demoras; 

- a facilitação da transação, pois a experiência já mostra que a natureza do 
instituto muitas vezes leva as partes a adotar um acordo mais facilmente do 
que no caso de uma ação judiciária normal.  

 

Desvantagens 

- pode ocorrer do procedimento ser mais lento e demorado do que a via 
judiciária;  

- há a eminência de intervenção judiciária, o que constitui ameaça constante 
de que de um jeito ou de outro a resolução da controvérsia acabe por se dar 
no juízo estatal, com todos os seus entraves;   

 - na hipótese de o caso litigioso de entendimentos extensivos, sustentados 
por correntes jurisprudenciais e julgados, efetivamente, o meio arbitral não 
será o mais idôneo; 

- a carência de procedimentos rígidos pode dar margem a atos ilegítimos, 
imorais, etc., ou dar lugar a disputas ainda maiores entre as partes; 

- ausência de neutralidade, pois, por vezes, os árbitros privados mantêm 
relações com uma das partes ou com os advogados da parte; 

- preexistência de ressentimentos entre as partes é o típico caso em que a  
flexibilidade do procedimento arbitral torna-se uma inconveniência , pois 
falta uma autoridade forte, capaz de pôr fim a combates processuais de 
imediato.  

Todavia, deve-se ter claro que tais posturas efetivamente não refletem 
exatamente o universo do debate que está presente quando o assunto são 
as alternativas à jurisdição, em particular no caso da arbitragem.  

                                            
143 MORAIS, José Luis Bolzan de, op. cit., p. 213-214. 
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O certo, porém, é que não há sistema perfeito que componha as 

lides de maneira absolutamente satisfatória. É preferível, no entanto, a possibilidade 

de escolha do que a falta de opção. Pesar os prós e os contras e escolher entre a 

forma tradicional de solução dos conflitos  (jurisdição) e a arbitragem (instrumento 

alternativo), faz parte do exercício do direito subjetivo público e abstrato dos 

interessados na composição dos conflitos.  

4.15 A ARBITRAGEM NO BRASIL    

O instituto da arbitragem, conhecido no Velho Continente desde 

remota antigüidade, desenvolveu-se bastante no hemisfério americano, na época 

contemporânea, ficando o Brasil entre os países que por esse instituto mais se 

interessaram.  

Várias vezes, figurou o Brasil como árbitro entre outros países, o que 

ocorreu nos seguintes casos :  144

a) questão do Alabama, entre os Estados Unidos da América e a 
Grã-Bretanha, resultante de fatos ocorridos durante a guerra de 
secessão americana;  

b) reclamações mútuas franco-americanas, por danos causados 
pelas autoridades civis ou militares dos Estados Unidos da 
América e da França, quer durante a guerra de secessão, quer 
durante a expedição do México, a guerra franco-prussiana, de 
1870, e a Comuna;  

c) reclamações da França, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, contra o 
Chile, por danos sofridos por nacionais dos países reclamantes, 
como conseqüência de operações de guerra na Bolívia e no Peru.  

O Brasil também já recorreu à arbitragem diversas vezes, valendo 

serem registrados os casos que a isto o determinaram :  145

                                            
144 Cf. ACCIOLY, Hidelbrando, op. cit., p. 450.  
145 Idem, p. 451. 
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a) controvérsias entre o Brasil e a Grã-Bretanha, a propósito da 
prisão, no Rio de Janeiro, de oficiais da fragata inglesa Forte;  

b) questão entre o Brasil e os Estados Unidos da América, relativa 
ao naufrágio da galera americana Canadá, nos recifes das 
Garças, nas costas do Rio Grande do Norte;  

c) reclamação da Suécia e da Noruega, por motivo do abalroamento 
da barca norueguesa Queen, pelo monitor brasileiro Pará, no 
porto de Assunção;  

d) reclamação apresentada pela Grã-Bretanha, em nome de Lord 
Cochrane, Conde de Dundonald para o pagamento de serviços 
prestados pelo pai do referido Lord (Almirante Cochrane) à causa 
da independência do Brasil;  

e) questão de limites entre o Brasil e a Argentina, referente ao 
território de Palmas;  

f) questão de limites entre o Brasil e a França, referente ao território 
do Amapá (na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa);  

g) questão de limites, entre o Brasil e a Grã-Bretanha, referente à 
fronteira do Brasil com a Guiana Britânica;  

h) reclamações brasileiro-bolivianas, oriundas da questão do Acre;  

i) reclamações brasileiro-peruanas, resultantes de fatos ocorridos no 
Alto Juruá e no Alto Purus. 

Contemporaneamente, a arbitragem no Brasil está regulada pela Lei 

n. 9307, de 23 de setembro do ano 1996, publicada no DOU de 29.09.96. Entrou em 

vigor 60 (sessenta ) dias depois.146

Há um esforço doutrinário de larga escala para que esse diploma 

legal produza efeitos concretos, e de alta intensidade na busca do seu objetivo 

principal, que é a solução dos conflitos patrimoniais por vias não judiciais. 

                                            
146 A história recente registra que a Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, teve origem no Projeto de Lei do 
Senado de n. 78, de 1992. Antes, três projetos tinham sido apresentados e foram arquivados. A aprovação da lei 
resultou de um movimento iniciado pela denominada operação Arbiter, comandada pelo Instituto Liberal de 
Pernambuco, tudo coordenado pelo Dr. Petrônio Muniz, advogado. O Projeto em referência foi apresentado pelo 
então Senador Marco Maciel. Contribuíram para o aperfeiçoamento do texto da lei, valiosas sugestões, de 
juristas estudiosos do tema, incluindo-se os Drs. Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins, bem como, a 
Dra. Selma M. Ferreira Lemes. O autor do projeto, na exposição de motivos, esclareceu que a proposta 
legislativa apresentada levava em conta diretrizes da comunidade internacional, especialmente as fixadas pela 
ONU na Lei-Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional formulada pela UNCITRAL.  
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A utilização da arbitragem, no Brasil, está recebendo, em 

progressão geométrica, preferência de vários estamentos sociais. 

As denominadas Cortes de Conciliação e Arbitragem, pela eficácia e 

efetividade demonstrada em suas atividades, considerando-se seus resultados, têm 

determinado a criação de um novo panorama para a solução dos litígios, inclusive 

trabalhistas. A propósito, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) vem, há 

tempos, recomendando a adoção, nos casos de conflitos trabalhistas, da 

conciliação, da mediação e da arbitragem em vez da justiça pública. No Brasil, os 

conflitos coletivos de trabalho continuam sendo resolvidos pelo Judiciário, gerando 

perplexidade nos países desenvolvidos. A busca de soluções, em nosso País, 

conduziu ao estímulo para as negociações coletivas de trabalho, com a presença do 

mediador. O conciliador e o mediador, na prática, continuam exercendo as mesmas 

funções. 

Nesse sentido, a Medida Provisória n. 1.619/42, de 13.03.98 (DOU 

de 14.03.98), que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa, regulamentando o art. 7º, XI, da CF, assegurou, em seu art. 

4º, a prática da arbitragem.  

Confira-se o texto: 

“Art. 4º: Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados 
da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes 
mecanismos de solução do litígio:  

I – mediação;  

II - arbitragem de ofertas finais.”  

O artigo define em seu § 1º:  

“Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve 
restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por 
uma das partes.”  

Dispõe mais, o art. 4º, em exame, sobre a liberdade de escolha (por 

comum acordo entre as partes) do mediador ou do árbitro (§ 2º), a inadmissibilidade 

da desistência unilateral de qualquer das partes (§ 3º) e a força normativa, 

independentemente de homologação judicial, do laudo dos árbitros (§ 4º). 
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Abre-se, portanto, na lei, uma oportunidade para que os litígios 

decorrentes da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas sejam 

resolvidos por meio da arbitragem. 

4.16 A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE ARBITRAGEM 

BRASILEIRA. 

O instituto da arbitragem tem sido examinado pela doutrina, tanto a 

nacional como a estrangeira, sob vários ângulos, cuja preocupação maior é a de 

sistematizar os princípios, regras e ditames que a regem, para facilitar a 

interpretação do seu alcance e atingir os objetivos visados, fortalecendo a 

arbitragem como um dos meios alternativos de solução de conflitos, capaz de tornar 

mais célere, eficaz, segura e econômica a entrega da prestação jurisdicional. 

Uma relevante questão tem sido muito debatida, tanto no campo 

doutrinário quanto no jurisprudencial: a  constitucionalidade da lei de arbitragem. 

Vozes contrárias aos meios alternativos de solução de conflitos 

intersubjetivos, estimulados pela determinação do art. 18 da LA147, que estabelece 

que a sentença arbitral não necessita de homologação pelo judiciário e não admite 

recurso, ganhando força e natureza judicial, quando for condenatória, têm-se 

levantado contra a arbitragem. 

Alegam a inconstitucionalidade da lei de arbitragem, partindo da 

premissa de que ela fere vários direitos e garantias fundamentais assegurados na 

Constituição federal, como por exemplo, o princípio insculpido no artigo 5º, inciso 

XXXV, que dispõe: ” A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.  Para os adeptos desse pensamento, o conceito de jurisdição 

deve ser entendido como manifestação da soberania, e conseqüentemente, como 

monopólio exclusivo do Estado. Reconhecer a arbitragem como atividade 
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jurisdicional, para eles, criaria uma contradição com esse monopólio, o que 

resultaria em inconstitucionalidade.  

João Piza Fontes e Fábio Costa Azevedo, em artigo publicado no 

site www.conjur.com.br, sob o título “A lei da arbitragem”, defendem a sua 

inconstitucionalidade, tecendo as seguintes considerações: 

“Portanto, depreende-se sem maiores dificuldades que o Poder Judiciário é 
"separado" dos demais poderes do Estado, o que faz com que do ponto de 
vista jurídico-constitucional tenha o mesmo, posição jurídica idêntica à dos 
outros órgãos constitucionais de soberania (Executivo e Legislativo). Disso 
resulta a exigência da separação e exclusividade da função de julgar por 
parte dos órgãos judiciais previstos expressamente na Constituição Federal 
como integrantes deste poder do Estado. 

Isto porque, fazendo referência ao princípio do juízo legal, temos que os 
órgãos judiciários são exclusivamente aqueles previstos pela Constituição 
Federal, de onde resulta o entendimento de que é vedado ao legislador - 
assim como ocorreu com a edição da lei de arbitragem - criar órgãos, 
atribuindo-os de funções jurisdicionais diferentes dos estabelecidos por 
nossa Carta Magna. 

Ademais, é preciso ser considerado que o regime jurídico dos magistrados 
que integram o Poder Judiciário é o previsto também pela Constituição. 
Assim, forçoso concluir que fundamentalmente, o objetivo do princípio do 
juízo legal é garantir a imparcialidade e independência do Poder Judiciário, 
bem como dos magistrados que o compõem, em benefício dos usuários dos 
serviços do próprio Judiciário. Afinal, ninguém pode ser julgado senão pelos 
órgãos previstos na Constituição e com as garantias que lhes são inerentes.  
Desta feita, às autoridades julgadoras é vedado o direito de disporem 
arbitrariamente da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas, isto é, 
sem razões materialmente fundadas na Lex Superior para o fazerem”.  

Neste sentido, as seguras lições do Douto Professor das Faculdades de 
Coimbra e de Lisboa, J. J. Gomes Canotilho, nos ensinam que: ‘pela própria 
arqueologia do due process verifica-se que este se concebia 
fundamentalmente como um direito de defesa do particular perante os 
poderes públicos. Quando os textos constitucionais, internacionais e 
legislativos reconhecem, hoje, um direito de acesso aos tribunais este 
direito concebe-se como uma dupla dimensão: 1) um direito de defesa ante 
os tribunais e contra actos dos poderes públicos; 2) um direito de proteção 
do particular através de tribunais do Estado no sentido de este o proteger 
perante a violação de seus direitos por terceiro (dever de proteção do 
Estado e direito do particular a exigir essa proteção). A intervenção do 
Estado para defender os direitos dos particulares perante outros particulares 
torna claro que o particular só pode, em geral, ver dirimidos os seus litígios 
perante outros indivíduos através de órgãos jurisdicionais do Estado. Esta 
'dependência' do direito à protecção judicial de prestações do Estado 
(criação de tribunais, processos jurisdicionais) justifica a afirmação corrente 
de que o conteúdo essencial do direito de acesso aos tribunais é a garantia 
da via judiciária (= garantia da via judicial, garantia da proteção judicial, 
garantia da protecção jurídica através dos tribunais (ob. citada, pág. 451 e 
seg.).  

                                                                                                                                                         
147 “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 
homologação pelo Poder Judiciário”. (Lei n. 9.307/96). 

139

http://www.conjur.com.br/


  

 

  

Contrapõem-se, contudo, às razões acima defendidas, o 

entendimento assumido por Arnold Wald, em artigo intitulado “O Supremo Tribunal 

Federal e a Constitucionalidade da Cláusula Compromissória (Lei n. 9.30796)” 148, 

com as seguintes conclusões: 

79. A inconstitucionalidade suscitada limita-se à discussão da validade das 
cláusulas compromissórias nas quais as partes nada previram quanto ao 
regime arbitral, não fazendo referência às regras de entidade ou organismo 
especializados. 

80. Assim sendo, reconhecida a constitucionalidade do art. 5º, o art. 41 da 
lei deveria ser interpretado conforme a Constituição, para o fim de 
considerar, nos arts. 267, VII, 301, IX, e 584, III, do CPC a cláusula 
compromissória cheia (de acordo com o art. 5º) como convenção de 
arbitragem válida, tendo força impeditiva da constituição ou continuidade do 
processo, mantendo-se, também, a atual redação do inciso VI do art. 250 do 
CPC, referente aos efeitos da apelação. 

81. Talvez se possa concluir que, ao considerar inconstitucional o art. 41 da 
Lei de Arbitragem, o ilustre Ministro Sepúlveda Pertence entendeu que 
válido o art. 5º, somente caberia, em relação aos casos tratados no art. 41, 
a interpretação conforme a Constituição – no sentido de excluir tão-somente 
a validade das cláusulas em branco – no caso em que – e deveria ser 
mantida a atual redação do art. 42, dando-lhe o sentido adequado. Ou seja, 
que a cláusula compromissória vazia ou em branco, por falta de elementos 
essenciais, não constitui convenção de arbitragem, não tendo, 
conseqüentemente, os efeitos previstos no art. 41 da Lei. 

82 Também não se discute o problema da arbitragem internacional, que tem 
normas próprias contidas em tratados aos quais o Brasil aderiu e cuja 
constitucionalidade não está sendo apreciada, além de ter sido admitida, 
mansa e pacificamente, por longo tempo, pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. 

83. Restringe-se, pois, a argüição de inconstitucionalidade ao caso 
específico, cada vez mais raro de escolha da arbitragem como solução 
generalizada de conflitos, sem que haja maiores esclarecimentos das partes 
quanto às regras que lhe serão aplicáveis, ou tocante à entidade cujo 
regulamento deverá incidir no processo de arbitragem. 

84. As mesmas razões em virtude das quais se admitiu que as partes 
possam delegar a fixação do preço de um bem a um terceiro (art. 1.123 do 
Código Civil), ou submeter o conflito de interesse a uma entidade 
especializada (art. 5º da Lei de Arbitragem) justificam o recurso ao Juiz para 
complementar a manifestação das partes, conforme decisão do legislador, 
no caso da cláusula em branco, desde que suficientemente determinados 
ou determináveis o objeto do litígio e o modo de solução do mesmo. Se, ao 
contrário, não o forem, a cláusula é nula por falta de objeto definido, e não 
em virtude de inconstitucionalidade da lei. 

85. Acresce que, de um lado, nenhum motivo existe para que se considere 
a entidade especializada como sendo mais idônea do que o Poder 
Judiciário para fixar as regras da arbitragem e indicar árbitro. Por outro, 

                                            
148 WALD, Arnold. O Supremo Tribunal Federal e a Constitucionalidade da Cláusula Compromisória. Revista 
Jurídica. Editora Nota Dez, n. 285, julho/2001, p. 5 e ss. 
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pode o legislador estabelecer determinadas presunções juris tantum e de 
jure e até ficções jurídicas. No caso, tratar-se-ia de presunção legal de 
delegação feita pelas partes ao Juiz, para nomear o árbitro, que poderia ser 
considerada válida, tratando-se, como vimos, de decisão política do 
legislador para fortalecer o recurso à arbitragem, no caso de lacuna da 
respectiva convenção. 

86. Finalmente, é muito importante que, após a doutrina e a jurisprudência 
dos tribunais locais, o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a 
constitucionalidade da Lei de Arbitragem, a fim de evitar dúvidas que se 
manifestam e se multiplicam, não só em relação às chamadas cláusulas 
brancas ou vazias, mas até em relação aos demais artigos da Lei de 
Arbitragem, nos seus aspectos nacionais e internacionais, em virtude de 
argüição de inconstitucionalidade suscitada”. 

No corpo do artigo em questão, Arnoldo Wald cuida da  

inconstitucionalidade da lei que foi suscitada perante o Supremo Tribunal Federal, 

fazendo citar o inteiro teor dos votos já proferidos.  

Vale transcrever o que registrou o autor, pela amplitude e 

profundidade com que tratou o assunto: 

“c) A inconstitucionalidade Suscitada no Supremo Tribunal Federal: 

10. A questão da constitucionalidade da lei de arbitragem foi suscitada pelo 
eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE em relação aos artigos 69, § 
12, 72 e 41 da Lei de Arbitragem que têm, respectivamente, a seguinte 
redação: 

“art. 6º. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, 
a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à 
arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, 
mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e 
local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, 
recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a 
demanda de que trata o artigo 72 desta Lei, perante o órgão do Poder 
Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à 
instituição de arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da 
outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, 
designando o juiz audiência especial para tal fim. 

§ 1º. O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o 
pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. 

§ 2º. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a 
conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir 
as partes à celebração, de comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3º. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá 
o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no 
prazo de dez dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e 
atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, § 2º, desta lei. 
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§ 4º. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de 
árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo 
nomear árbitro único para a solução do litígio. 

§ 5º. A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a 
lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem 
julgamento de mérito. 

§ 6º. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, 
estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. 

§ 7º. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso 
arbitral. 

Art. 41. Os artigos 267, inciso VII; 301, inciso lX; e 584, inciso III, do Código 
de Processo Civil, passam a ter a seguinte redação: 

Art. 267. ( ... ) 

VII - pela convenção de arbitragem 

Art. 301. ( ... ) 

IX - convenção de arbitragem. 

Art. 584. ( ... ) 

III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de 
conciliação"(grifos nossos). 

 

             II - O VOTO DO MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 

11. Ao apreciar o Agravo Regimental em sentença estrangeira n. 5206-7, 
oriunda da Espanha, o Ministro Sepúlveda Pertence suscitou a 
inconstitucionalidade dos arts. 6º,  parágrafo único, e 7º da Lei de 
Arbitragem. Entendeu S. Exa. que estaria a ferir a Constituição a 
possibilidade de execução específica da obrigação de fazer (firmar o 
compromisso arbitral), se necessário provimento judicial substitutivo da 
manifestação de vontade da parte recalcitrante. 

12. No seu voto, invocou a lição de ALCIDES MENDONÇA LIMA, de acordo 
com a qual garantia constitucional da apreciação, pelo Poder Judiciário, de 
toda lesão de direito não permitiria o recurso à arbitragem, lembrando, 
todavia, que tal posição ficou sendo minoritária, não a tendo acompanhado 
nem a doutrina, nem a jurisprudência, e citando neste sentido o precedente 
do Supremo Tribunal Federal no caso do Espólio de Henrique Lage e outros 
contra a União Federal (RTJ 67/383). 

13. Em seguida, após ter invocado a lição do direito estrangeiro, concluiu 
que: 

"0 que a Constituição não permite à lei... é vedar o acesso ao Judiciário da 
lide que uma das partes lhe quisesse submeter, forçando-a a trilhar a via 
alternativa da arbitragem." 

14. Na realidade, o entendimento do Ministro, neste primeiro aspecto, foi no 
sentido de não se admitir a imposição da arbitragem, pelo legislador, contra 
a vontade das partes, ou seja, inexistindo convenção válida de arbitragem, 
que, na forma da lei, abrange tanto a cláusula compromissória quanto o 
compromisso arbitral. 

15. Entendeu S. Exa. que a arbitragem se caracteriza pela consensualidade 
e que esta deve abranger a totalidade dos pontos essenciais do ato jurídico. 
Lembrando que está superada a fase na qual se entendia que todas as 
obrigações de fazer se resolvem necessariamente em perdas e danos, 
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reconheceu que tal regime somente deveria ser aplicado às chamadas 
obrigações de prestação personalíssima infungível, não abrangendo, pois, a 
obrigação de manifestação vontade. 

16. Lembra, ainda, que a discussão suscitada no passado, partindo do texto 
do artigo 1.006, §2º, do Código de Processo Civil de 1939, foi no sentido de 
considerar inconstitucional a execução específica da cláusula 
compromissória que não tivesse todas as condições do compromisso 
arbitral. Desenvolvendo o seu raciocínio, S. Exa. resume a evolução do 
nosso direito processual, referindo-se ao advento do Código vigente, que 
tratou da matéria no seu artigo 639 nos seguintes termos: 

"Art. 639. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não 
cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo 
título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato 
a ser firmado." 

17. Assinala, em seguida, o eminente Ministro, que o mencionado artigo é a 
fiel tradução ao art. 2.932 do Código Civil Italiano e que, mesmo na Itália, 
com base no art. 810 do Código de Processo Civil, admitiu-se a execução in 
natura da cláusula compromissória. Neste sentido, conclui S. Exa: “A lacuna 
estaria suprida pelos artigos 6º e 7º da nova Lei de Arbitragem." 

18. De passagem, esclarece, ainda, que a renúncia das partes a submeter o 
litígio ao Judiciário é válida, no caso do compromisso, por já existir litígio 
determinado, razão pela qual entende ser válida a escolha de outro modo 
de solução de conflito. Todavia, tal situação, no seu entender, não ocorre no 
caso da cláusula compromissória por não existir ainda “lide determinada e 
concretizada". 

19. Conclui, assim, a parte do voto referente à cláusula compromissória 
afirmando que: 

"Sendo a vontade da parte, manifestada na cláusula compromissório, 
insuficiente - dada a indeterminação do seu objeto - e, pois, diversa da 
necessária a compor o consenso exigido à formação do compromisso, 
permitir o suprimento judicial seria admitir a instituição de um juízo arbitral 
com dispensa da vontade bilateral dos litigantes, que, só ela, lhe pode 
emprestar legitimidade constitucional: entendo nesse sentido a lição de 
PONTES (ob. cit., XV/224) de que fere o princípio constitucional invocado - 
hoje, art. 5º, XXXV, da Constituição - atribuir, ao compromisso que assim se 
formasse por provimento judicial substitutivo do assentimento de uma das 
partes, 'eficácia fora do que é a vontade dos figurantes em se submeterem`. 

Não posso fugir, desse modo, à declaração da inconstitucionalidade do 
parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da Lei de Arbitragem e, em 
conseqüência, dos outros dispositivos que delas derivam, isto é, no art. 41, 
da nova redação dada aos arts. 267, VII, e 301, lX, do CPC, que estendem 
a qualquer modalidade de convenção de arbitragem - e, pois, à hipótese de 
simples cláusula compromissória - a força impeditiva da constituição ou da 
continuidade do processo judicial sobre a mesma lide objeto do acordo 
arbitral, o art. 42, que acrescenta um novo inciso, nº VI, ao art. 520 do CPC, 
para incluir no roi dos casos de apelação com efeito só devolutivo, o da 
interposta contra a sentença 'que julgar procedente o pedido de instituição 
de arbitragem'." 

20. No fundo, no seu voto, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence 
interpretou o art. 5º, XXXV, da Constituição como admitindo a renúncia 
pelas partes do acesso do Poder Judiciário, no caso de um conflito já 
existente, mas não no tocante a litígio futuro determinado ou determinável. 
Concluiu, pois, que se o litígio não tivesse ocorrido no momento em que as 
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partes submeteram as suas divergências à arbitragem, não poderia haver 
execução específica na forma do art. 7º da Lei. 

21. Cabe salientar que o voto, todavia, não nega vigência ao art. 5º, que 
delega a formulação das regras e o procedimento da arbitragem a entidade 
especializada em relação a litígio futuro. Talvez tenha entendido o eminente 
Ministro que, no caso do art. 5º, houve uma delegação voluntária e expressa 
que, embora prévia, seria válida, o que não aconteceria na hipótese do art. 
7º. 

 

              III - 0 VOTO DO MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA 

22. Posteriormente, em 20.05.1999, no processo de homologação de 
Sentença Estrangeira nº 5.847-1, oriundo do Reino Unido, o Ministro 
Maurício Corrêa também teve o ensejo de apreciar a matéria, divergindo, 
todavia, do voto do Ministro Sepúlveda Pertence. 

23. Inicialmente, lembrou o parecer da Procuradoria-Geral, firmado pelo Dr. 
Geraldo Brindeiro, que interpretou o inciso XXXV do art. 5º da Constituição 
como sendo um direito de cada cidadão de ver os seus direitos apreciados 
pelo Poder Judiciário e não como um dever submeter os eventuais conflitos 
ao mesmo. 

24. No mencionado parecer, dado no presente processo (SE nº 5.206), o 
Ministério Público reconheceu que o texto constitucional: 

“Não determina que os interessados devem sempre levar ao Judiciário suas 
demandas. Se se admite como lícita a transação relativamente a direitos 
substanciais objeto da lide, não se pode considerar violência à Constituição 
abdicar do direito instrumental de ação através de cláusula compromissória. 
E, em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, não somente é lícito 
e constitucional, mas é também recomendável aos interessados - diante do 
acúmulo de processos e do formalismo excessivo que têm gerado a lentidão 
das demandas judiciais abdicarem do direito ou do poder de ação e 
buscarem a composição do conflito por meio da sentença arbitral cujos 
efeitos sejam idênticos àqueles das decisões prolatadas pelo Poder 
Judiciário" (fl. 91 do Proc. SE nº 5.206). 

25. Em seguida, o Ministro Maurício Corrêa resume o entendimento do 
Ministro Sepúlveda Pertence, salientando que S. Exa. não admite a 
execução específica da cláusula compromissória, pois a mesma “não 
expressaria a vontade bilateral das partes, implicando renúncia genérica de 
objeto indefinido". 

26. Rebatendo este argumento, lembra o Ministro Maurício Corrêa que a 
nova lei que dispõe sobre a arbitragem prestigia a autonomia da vontade e 
mantém o controle a posteriori do Poder Judiciário. Acrescenta que, em vez 
de ser indefinido o objeto do eventual litígio previsto em cláusula 
compromissória, o mesmo se caracteriza por ser determinável, abrangendo 
as questões litigiosas que podem surgir em virtude da execução de um 
contrato ou da aplicação de cláusulas do mesmo. 

27. Após citar os tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu, bem 
como a melhor doutrina, desde CLÓVIS BEVILÁQUA, lembra o Ministro 
Maurício Corrêa que a legislação civil e processual admite a execução 
específica das promessas de compra e venda. 

28. Em seguida, esclarece que o direito contemporâneo dispensa o 
compromisso arbitral, quando existe cláusula compromissória válida, razão 
pela qual as leis mais recentes se referem à convenção de arbitragem, 
termo mais genérico, que abrange tanto o compromisso arbitral quanto a 
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cláusula compromissória, terminologia que é também adotada na Lei nº 
9.307, no seu art. 3º. 

29. Finalmente, conclui refutando a alegação de inconstitucionalidade da 
regulamentação dos efeitos da cláusula compromissória, afirmando 
peremptoriamente que: "Na execução da cláusula compromissória, o juiz 
não substitui a vontade das partes, mas concretiza." 

                     IV - 0 VOTO DO MINISTRO NELSON JOBIM 

30. 0 voto do Ministro Nelson Jobim esclareceu bem a matéria, fazendo a 
oportuna distinção entre cláusulas compromissórias cheias e vazias (ou "em 
branco") e salientando que só existe convenção de arbitragem em relação a 
divergências referentes a contrato específico, nos precisos termos do art. 4º 
da Lei. 

31. Em seguida, afirmou que a ação prevista no art. 7º não se aplica ao 
caso no qual há prévio acordo sobre a forma da arbitragem, seja em virtude 
de definição da mesma pelas partes, seja em decorrência da aplicação de 
regulamento de entidade especializada, à qual se atribui competência para 
realizar a arbitragem. 

32. Salientou o voto que a consensualidade ocorre no momento em que é 
estipulada a cláusula compromissória, abrangendo eventuais conflitos 
futuros determináveis, porque decorrentes da execução de um contrato 
específico, ou de uma ou algumas das suas cláusulas. 

33. Concluiu que ao Juiz caberá, em cada caso, verificar a disponibilidade 
dos interesses litigiosos, assim como a inexistência de vício da vontade, 
para que possa ocorrer a arbitragem. Não há, assim, renúncia abstrata à 
jurisdição, pois não se admite cláusula compromissória pura, autônoma ou 
absoluta, fora do âmbito específico de um contrato. 

34. Assim sendo, nenhuma inconstitucionalidade vislumbrou na Lei da 
Arbitragem como meio de resolver os conflitos de interesses em relação a 
direitos disponíveis oriundos de contratos, quando livremente pactuada a 
cláusula compromissória, desde que não haja vedação ou restrição 
expressa da lei. 

 

             V - 0 REAL SENTIDO DAS OBJEÇÕES LEVANTADAS 

35. Após o exame dos três votos, conclui-se que, na realidade, a objeção 
suscitada no voto de Ministro Sepúlveda Pertence não se refere - como 
aliás por ele reconhecido – à existência do próprio sistema de arbitragem, 
como solução alternativa dos conflitos. Também não se insurge o ilustre 
magistrado contra o reconhecimento da validade da cláusula 
compromissória, discutindo tão-somente as chamadas cláusulas vazias ou 
em branco, nas quais as partes não previram o sistema ou regime de 
acordo com o qual a arbitragem deverá ser realizada. 

36. Embora o eminente Relator tenha, incidenter tantum, tanto no seu voto 
quanto na discussão posterior, suscitado dúvida quanto à própria validade 
da cláusula compromissória, por entender que nela ainda está indefinido - 
mas na realidade é determinável - o seu objeto e ainda não ocorreu o 
conflito, dessa sua argumentação não extraiu, de modo exaustivo, todas as 
conseqüências práticas para fins de declaração de inconstitucionalidade. 
Tanto assim, que não discute a constitucionalidade da cláusula 
compromissória em si (como poderia discutir a execução específica da 
promessa de compra e venda), mas tão-somente a sua complementação, 
pelo Poder Judiciário, quando nela faltam alguns elementos do 
compromisso arbitral. E, por outro lado, ao considerar inconstitucional o art. 
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41, abrange os conceitos de cláusula compromissória cheia e vazia, que 
deveriam ter tratamento distinto, mesmo no seu entender e de acordo com 
as suas próprias conclusões. 

37. Efetivamente, é interessante salientar que S. Exa. não impugna a 
constitucionalidade do art. 5º, que admite a cláusula compromissória em 
virtude da qual as partes delegam a uma entidade especializada a fixação 
do regime de arbitragem e até a sua execução. Esclarece o mencionado 
artigo que: 

"Art. 51. Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de 
algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem 
será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, 
igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro 
documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem." 

38. Ao que parece, a inconstitucionalidade vislumbrada por S. Exa., em 
relação ao art. 7º da Lei n2 9.307, decorre do fato de nele admitir-se que o 
regime da arbitragem seja fixado judicialmente, embora nada impedisse os 
contratantes de convencionar, na cláusula compromissória, a adoção de um 
regime de entidade especializada. Assim, a existência de  cláusula 
compromissória deveria poder extinguir o processo tanto no caso da 
existência de compromisso arbitral, como na hipótese de cláusula 
compromissória cheia. Não haveria, pois, razão para discutir a 
constitucionalidade das modificações introduzidas no CPC pelo art. 41 da 
Lei nº 9.307, desde que se entendesse que a convenção de arbitragem 
exclui a chamada cláusula vazia ou em branco. 

39. Na interpretação sistemática dos artigos 5º, 6º, 7º e 8º da Lei de 
Arbitragem, verifica-se que: 

a) se houver referência, na cláusula compromissória, às regras de um órgão 
arbitral institucional ou entidade especializada, a mesma poderá indicar a 
sede da arbitragem e o presidente do tribunal arbitral (ou o árbitro único) se 
a primeira (a sede) não tiver sido fixada pelas partes e o segundo (o 
presidente) não puder ser escolhido pelos dois co-árbitros indicados pelos 
litigantes (art. 5º); 

b) se não houver acordo prévio das partes sobre a forma de instituir a 
arbitragem (excluindo-se pois as hipóteses do art. 5º), uma das partes 
manifestará, à outra, a sua intenção de realizá-la (art. 6º) e, no caso de 
recusa, caberá a ação de instituição de juízo arbitral prevista no art. 7º; 

c) se houver previsão do regime aplicável na forma do art. 5º, não se 
aplicam nem o art. 6º, nem o art. 7º, e, de acordo com o art. 8º, 
submeter-se-á a discussão - e inclusive a recusa de uma das partes de 
aceitar a arbitragem - à entidade especializada que tem competência para 
decidir a  matéria, pois o respectivo parágrafo único esclarece que: 

"Art. 8º ( ... ) 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das 
partes, questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de 
arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória." 

40. Ora, tanto os tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu (Protocolo 
de Genebra, Convenção do Panamá), a jurisprudência que os interpretou 
(REsp nº 616-RJ: Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 37, p. 263), 
assim como as regras da quase totalidade das entidades especializadas em 
arbitragem (art. 6º das Regras da CCI) consideram que basta, para que haja 
arbitragem, que as partes se tenham obrigado a realizá-la, seja mediante 
compromisso arbitral, seja mediante cláusula compromissória, definindo 
adequadamente o seu objeto que só pode ser direito patrimonial disponível. 
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41. Assim, por exemplo, a Convenção do Panamá, à qual o Brasil aderiu 
pelo Decreto Legislativo nº 90, de 1995, esclarece que as partes podem 
nomear os árbitros ou delegar a sua designação a terceiro e que, no silêncio 
das partes, a arbitragem será efetuada de acordo com as normas da 
Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial (arts. 22 e 39). 

42. Por sua vez, a CCI, nas suas regras, estabelece que no silêncio das 
partes lhe cabe fixar a sede da arbitragem (art. 14) e, na falta de acordo das 
partes, nomear o árbitro único ou o Presidente do Tribunal (árbitro 
desempatador), arts. 6º e 9º do Regulamento de Arbitragem da CCI. 

43. Não sendo inconstitucionais a Convenção do Panamá e o Protocolo de 
Genebra, nem os artigos 5º e 8º da Lei de Arbitragem, chega-se à 
conclusão que a tese do Ministro Sepúlveda Pertence se limita a negar ao 
Juiz, no caso do art. 72, a atribuição que as partes podem delegar à 
entidade especializada, na forma do art. 52, cuja constitucionalidade foi 
reconhecida implicitamente, ou seja, a contrario sensu. 

44. No fundo, trata-se de saber se, no silêncio das partes, a lei pode 
incumbir o Juiz de manifestar a vontade presumida das partes. Pelas 
conclusões do Ministro Sepúlveda Pertence, que prevalecem sobre os 
argumentos apresentados obiter dictum, verifica-se que o que discute não é, 
pois, a garantia constitucional do art. 5º, inciso XXXV, nem mesmo a 
atribuição dada ao Poder Judiciário de apreciar qualquer lesão de direito, 
mas, tão-somente, a possibilidade de o juiz decidir matéria essencialmente 
delegável, sem que haja menção expressa na cláusula compromissória no 
sentido de dar-lhe essa incumbência, ou seja, sem mandato das partes. 

45. Este poder concedido ao Juiz de complementar a vontade das partes 
tem sido admitido pela jurisprudência quando, num instrumento, há algumas 
lacunas que não são substanciais, ou quando as partes se referem às 
praxes comerciais e aos usos e costumes e se torna necessário defini-los 
adequadamente, em virtude de divergência dos contratantes. 

46. Por outro lado, não nos parece que a matéria seja constitucional, 
abrangendo, no fundo, uma opção política do legislador ordinário tão-
somente nos casos em que a solução verse litígio de objeto indeterminado, 
mas determinável, no futuro, e haja completa ausência de manifestação da 
vontade das partes quanto ao modo de realização da arbitragem. 

47. Aliás, o direito comparado nos oferece soluções na matéria, que 
justificam a tomada de posição do legislador brasileiro e afastam, por 
completo, a discussão constitucional”. 

Os dois artigos citados demonstram a extensão, importância e 

profundidade da discussão sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem, marco 

decisivo na aplicação e nos efeitos dessa lei, razão pela qual, optou-se, 

contrariamente às regras metodológicas, citar na íntegra o artigo, que ademais, 

contém o inteiro teor dos votos proferidos na Suprema Corte acerca do tema em 

discussão. 

A afirmação de que a nova Lei de arbitragem é inconstitucional deve 

ser afastada completamente. Não há, como já demonstrado, afronta ao princípio da 

inafastabilidade do controle judicial ou do princípio do duplo grau de jurisdição, 
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referente à irrecorribilidade da sentença arbitral. Na verdade, ocorre o contrário. 

Concedida ao jurisdicionado a opção de escolher entre a jurisdição estatal ou 

privada, conforme o que mais lhe for conveniente, para solucionar seus conflitos, 

tende, isto sim, a fortalecer paulatinamente o Estado-juiz, à medida que for 

necessariamente provocado para dirimir conflitos relativos a direitos indisponíveis, 

nos quais sua atuação é imprescindível por causa da natureza da relação conflituosa 

no plano material.  

A lei de arbitragem, ademais, contribui para desafogar o judiciário de 

causas técnicas e apresentar soluções rápidas e eficazes exigidas por elas.  É, 

portanto, a arbitragem um equivalente jurisdicional em que um órgão não estatal 

presta serviço público. 

Não se pode olvidar, em reforço da constitucionalidade da 

arbitragem, que mesmo a doutrina processual tradicional sempre admitiu a jurisdição 

voluntária como a “administração pública de interesses particulares” .  149

Na jurisdição voluntária a atividade jurisdicional não é exclusiva dos 

órgãos judiciais constitucionalmente investidos. Atividades como as cartorárias, que 

tratam de assuntos como registro imobiliário, registro civil e assim em diante são 

tipicamente públicas, concernentes à jurisdição voluntária, exercidas por agentes 

públicos não estatais sem que por isso recebam a pecha de inconstitucionais. O 

poder público delega atividades-meio, nas quais interfere mediante atividades 

fiscalizadoras.  

4.17 A ARBITRAGEM NO MERCOSUL 

O MERCOSUL – Mercado Comum do Sul é um bloco dentro de um 

espaço de integração sub-regional, com objetivos comuns, que se originou em 26 de 

                                            
149 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R.: Teoria Geral 
do processo. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 131. 
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março de 1991, do Tratado de Assunção, firmado pela República Federativa do 

Brasil, República do Paraguai e República da Banda Oriental do Uruguai.  

Embora exista um forte determinismo econômico no 

desenvolvimento do bloco, certo é que as questões institucionais e jurídicas que são 

de suma importância e começam a aflorar não estão sendo convenientemente 

entendidas e tratadas a contento. 

O Protocolo de Buenos Aires, de 5 de agosto de 1994, estabelece 

normas sobre jurisdição internacional em matéria contratual: âmbito de aplicação, 

jurisdição internacional, eleição de jurisdição, jurisdição subsidiária, reconvenção, 

jurisdição como requisito para o reconhecimento e execução de sentenças e laudos 

arbitrais e consulta de controvérsias.  

O Protocolo de Buenos Aires admite, ainda, para o Mercosul, a 

prorrogação de jurisdição nos conflitos que surjam nos contratos internacionais em 

matéria civil ou comercial, a favor de tribunais arbitrais, desde que os contratantes 

assim se tenham manifestado por escrito.  

Por outro lado, o Protocolo de Las Leñas de 1992 uniformiza, para 

os  países membros do Mercosul, as condições para o reconhecimento e execução 

de laudos arbitrais proferidos em outro Estado-membro.    

As controvérsias que surjam entre os Estados-partes sobre a 

interpretação, a aplicação ou o não-cumprimento do Tratado de Assunção, do 

Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos e acordos celebrados no marco do Tratado 

de Assunção, das Decisões do Conselho do Mercado Comum, das Resoluções do 

Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, 

poderão ser submetidas ao procedimento arbitral.  

As controvérsias que possam também ser submetidas ao sistema de 

solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio ou de outros 

esquemas preferenciais de comércio de que sejam parte individualmente os 

Estados-partes do Mercosul, poderão submeter-se a um ou outro foro, à escolha da 
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parte demandante. Sem prejuízo disso, as partes na controvérsia poderão, de 

comum acordo, definir o foro. 

Os Estados-partes numa controvérsia procurarão resolvê-la, antes 

de tudo, mediante negociações diretas. As negociações diretas não poderão, salvo 

acordo entre as partes na controvérsia,  exceder um prazo de quinze dias a partir da 

data em que uma delas comunicou à outra a decisão de iniciar a controvérsia.  

Os Estados-partes na controvérsia informarão ao Grupo Mercado 

Comum, por intermédio da Secretaria Administrativa do Mercosul, sobre as gestões 

que se realizarem durante as negociações e os resultados das mesmas.  

Se mediante as negociações diretas não se alcançar um acordo, ou 

se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados-partes 

na controvérsia poderá iniciar diretamente o procedimento arbitral.  

Os Estados-partes poderão, ainda, de comum acordo, submetê-la à 

consideração do Grupo Mercado Comum, caso em que, o Grupo Mercado Comum 

avaliará a situação, dando oportunidade às partes na controvérsia para que 

exponham suas respectivas posições, requerendo, quando considere necessário, o 

assessoramento de especialistas selecionados.  

A controvérsia também poderá ser levada à consideração do Grupo 

Mercado Comum se outro Estado, que não seja parte na controvérsia, solicitar, 

justificadamente, tal procedimento ao término das negociações diretas. Nesse caso, 

o procedimento arbitral iniciado pelo Estado-parte demandante não será 

interrompido, salvo acordo entre os Estados-partes na controvérsia. 

Quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia mediante a 

aplicação dos procedimentos acima referidos, qualquer dos Estados-partes na 

controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa do Mercosul sua decisão 

de recorrer ao procedimento arbitral.  
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A Secretaria Administrativa do Mercosul notificará, de imediato, a 

comunicação ao outro ou outros Estados envolvidos na controvérsia e ao Grupo 

Mercado Comum.  

 O procedimento arbitral tramitará ante um Tribunal ad hoc composto 

de três árbitros. O presidente e seu suplente não poderão ser nacionais dos 

Estados-partes na controvérsia. 

Os Estados-partes na controvérsia designarão seus representantes 

ante o Tribunal Arbitral ad hoc e poderão ainda designar assessores para a defesa 

de seus direitos.  

Se dois ou mais Estados-partes sustentarem a mesma posição na 

controvérsia, poderão unificar sua representação ante o Tribunal Arbitral e 

designarão um árbitro de comum acordo.  

O objeto das controvérsias ficará determinado pelos textos de 

apresentação e de resposta apresentados ante o Tribunal Arbitral Ad Hoc, não 

podendo ser ampliado posteriormente. 

Os Estados-partes na controvérsia informarão ao Tribunal Arbitral ad 

hoc sobre as instâncias cumpridas com anterioridade ao procedimento arbitral e 

farão uma exposição dos fundamentos de fato e de direito de suas respectivas 

posições.  

O Tribunal Arbitral ad hoc emitirá o laudo num prazo de sessenta 

(60) dias, prorrogáveis por decisão do Tribunal por um prazo máximo de trinta (30) 

dias, contado a partir da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do 

Mercosul às partes e aos demais árbitros, informando a aceitação pelo árbitro 

Presidente de sua designação. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV    

AA  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  NNOO  DDIIRREEIITTOO  
EESSTTRRAANNGGEEIIRROO 

SUMÁRIO: 5.1 Na Alemanha. 5.2 Na Bélgica. 5.3 Na 
França. 5.4 Na Itália. 5.5 Na Espanha. 5.6 Na 
Argentina.  

Os mais modernos e importantes ordenamentos jurídicos consagram 

a arbitragem dentre as modalidades de resolução de conflitos. Alguns conferem-lhe 

maior relevância, outros menor; entretanto, as diferenças entre esses ordenamentos 

se restringem a alguns aspectos tais como sua forma de constituição (compromisso 

e/ou cláusula compromissória), nomeação de árbitros (número par ou ímpar), regras 

de procedimento, homologação e eficácia da sentença arbitral (coisa julgada).  

Apesar da acentuada divergência sobre a natureza jurídica da 

arbitragem, quase sempre vem ela, nos sistemas ius scriptum, disciplinada nos 

respectivos códigos de processo, como é o caso da Alemanha, Itália, França, 

Espanha e Argentina.  

A natureza do direito que pode constituir objeto da arbitragem é uma 

característica comum que vincula todos os sistemas. A controvérsia compreende 

direitos a respeito dos quais a lei admite a transação, tanto que alguns falam em 

direitos disponíveis e outros em direitos transigíveis.   

São apresentados neste capítulo alguns sistemas de arbitragem no 

direito estrangeiro. O propósito é situar o instituto no plano internacional e permitir 

conclusões mais abrangentes e universais. Seria, evidentemente, tarefa por demais 

enfadonha, para os limites dos estudos desenvolvidos e tendo em vista o problema 

proposto como objeto da investigação, mencionar todos os sistemas alienígenas, ou 
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formular um quadro comparativo. Por isso, foram eleitos alguns sistemas jurídicos 

para efeito de conhecimento e cotejamento com o brasileiro, tendo a escolha recaído 

sobre aqueles que foram objeto de revisão mais recentemente.  

5.1 NA ALEMANHA 

Carreira Alvim150 indica as seguintes características mais acentuadas 

do procedimento arbitral na Alemanha:  

a) Ao compromisso ou cláusula compromissória: só podem celebrar 
compromissos ou cláusula compromissória as partes que possam 
transigir quanto ao objeto litigioso;  

b) Admite a estipulação de convenção arbitral. Se nada dispuserem 
as partes, cada uma nomeará um árbitro; se as partes não 
nomearem, o tribunal nomeia, e os árbitros nomeados, seja pelas 
partes ou pelo tribunal, nomeiam um terceiro árbitro; 

c) O tribunal arbitral pode decidir quanto à sua própria competência, 
bem como quanto à existência e validade da convenção de 
arbitragem; 

d) As partes devem ser tratadas igualmente, tendo o direito de ser 
legalmente ouvidas, e os advogados não devem ser excluídos 
como procuradores. Não havendo acordo em contrário entre as 
partes, o tribunal arbitral pode, mediante requerimento de 
qualquer dos litigantes, ordenar as medidas provisórias 
garantidoras que julgar necessárias, que serão executadas pelo 
tribunal;  

e) A sentença arbitral tem entre as partes os mesmos efeitos que 
uma sentença judicial; 

f) A sentença arbitral pode ser anulada se: 

o requerente demonstrar que uma das partes não estava habilitada a 

celebrar a convenção arbitral;  

                                            
150 CARREIRA ALVIM, Comentários à Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), op. cit., p. 6. 
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a convenção arbitral não é válida; o ajuste entre os litigantes não 

tem validade perante as leis alemãs; 

a parte não foi informada sobre a nomeação de um árbitro ou sobre 

o procedimento arbitral, ou não pôde fazer valer o seu direito de demandar ou 

defender-se;  

a sentença diz respeito a um litígio que não se enquadra na cláusula 

arbitral ou ultrapassa os limites da convenção arbitral;  

a formação do tribunal arbitral ou o procedimento arbitral não 

atendeu à alguma determinação legal ou ao acordado pelas partes;  

a matéria litigiosa não poderia ser objeto de arbitragem pelas leis 

alemãs;  

o reconhecimento ou execução da sentença arbitral leva a um 

resultado contrário à ordem pública;  

g) A execução forçada só ocorre quando a sentença arbitral for 
declarada exeqüível;  

h) A sentença arbitral fundada  em conciliação pode ser executada 
por escrivão que tenha sua sede no distrito do tribunal 
competente para a declaração de executividade;  

i) processo arbitral se extingue com a sentença arbitral definitiva 
ou por uma decisão do tribunal arbitral; 

j) As decisões do tribunal podem ser tomadas sem debate oral, 
mas deve ser ouvido o requerido.  

5.2 NA BÉLGICA  

A Bélgica editou sua lei acerca do tema, agregando ao Code 

Judiciaire Belge uma sexta parte dedicada ao instituto da arbitragem, o que ocorreu 
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seis anos após a realização da Convenção de Estrasburgo151, que resultou na 

Convenção Européia sobre Lei Uniforme em Arbitragem (Lei de 4 de julho de 1972).  

Os legisladores francês e italiano foram influenciados sobremaneira 

pelos debates ocorridos na Bélgica antes da edição da lei supramencionada, 

fazendo com que adaptassem suas respectivas leis internas de acordo com a 

Convenção de Genebra de 1961 e a Convenção de Estrasburgo de 1966, o que 

ocorreu em 1980 e 1983, respectivamente. 

A arbitragem na Bélgica era regulada, até o advento da lei de 4 de 

julho de 1972, pelo Code de Procédure Civile napoleônico de 1806. Com a nova lei, 

o legislador belga suprimiu a distinção entre cláusula compromissória e 

compromisso, que passaram a ser designados como convention d’arbitrage, 

conferindo tanto à clausula como ao compromisso, o mesmo efeito, exemplo que foi 

seguido pelos juristas franceses, oito anos mais tarde.  

Como resultado dessa inovação, tornou-se desnecessária, na 

convenção de arbitragem, a indicação dos árbitros ou a forma de nomeá-los, pois a 

falta de nomeação é suprida com um procedimento judicial instaurado para tanto; 

não é necessário precisar a controvérsia que os árbitros irão decidir, basta a 

indicação na convenção de arbitragem; a controvérsia decidida pelos árbitros é 

definida pelo conteúdo dos quesitos e das questões propostas, no âmbito restrito da 

matéria delimitada na convenção. Outro fator relevante é que as questões que 

envolvam direitos a respeito dos quais se permita a transação podem ser 

submetidas à arbitragem e, ainda, a convenção de arbitragem não é exigida para 

fins probatórios .  152

A nova lei consagrou também o princípio da autonomia da 

convenção arbitral de forma que os árbitros têm o poder de pronunciar-se sobre a 

                                            
151 A Convenção realizada em Estrasburgo, França, em 20 de janeiro de 1966, sob a égide do Conselho Europa, 
teve por objetivo unificar as leis nacionais sobre a Arbitragem, tendo sido firmada somente pela Bélgica e pela 
Áustria.  
152 O Code Judiciaire Belge, em seu  artigo 1.697,  assevera que “o tribunal arbitral tem o poder de se 
pronunciar sobre sua competência e, a tal fim, de examinar a validade da convenção de arbitragem”.  
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validade da extensão da cláusula ou compromisso, resguardando assim, a 

cláusula compromissória da eventual nulidade do contrato no qual ela está inserida. 

Cumpre, todavia, ressaltar que há um limite para a atuação desse 

princípio, qual seja, o de determinar que a cláusula compromissória terá validade 

esde que o vício que determina a anulação do contrato não se estenda a esta, como 

por exemplo, a falsidade de assinatura do contratante.  

Carreira Alvim153, citando observação de Rigaux, faz o seguinte 

comentário: 

154Pertinente, neste ponto, a observação de Rigaux , segundo o qual a 
atribuição à cláusula compromissória da qualificação de “cláusula acessória” 
significa apenas que esta não representa o objeto principal da contratação. 
Mas tal não autoriza – ainda segundo o autor citado – que se possa afirmar 
que a existência do acordo compromissório seja subordinada à sorte do 
contrato principal e que se estenda injustificadamente o campo de aplicação 
da máxima “o acessório segue o principal”.  

Em síntese, pode-se afirma que, em linhas gerais, tal procedimento 

pode suprir o comportamento negligente e omisso da parte que se recusa a indicar o 

seu árbitro. O texto de lei revogado previa a obrigatoriedade de um número impar de 

árbitros (três).  

Também determina a lei que o árbitro que aceita o cargo é obrigado 

a decidir a controvérsia a ele submetida, e, em caso de recusa sem motivo 

justificado, fica sujeito à reparação dos danos causados às partes com a sua 

omissão.  

As partes podem estabelecer livremente o procedimento que 

pretendem adotar, devendo os árbitros respeitar algumas regras tais como: a 

participação de todos os árbitros na deliberação; a atuação do princípio do 

contraditório e de igualdade das partes; o princípio da liberdade entre as partes, de 

tal  forma que, o laudo poderá ser anulado se não forem observados esses 

princípios.  

                                            
153 CARREIRA ALVIM. A arbitragem no processo civil brasileiro, op. cit., p. 52-53. 
154 “L’autonomie de la clause compromissoire en droit belge”, in Annales de Droit et de Sciences Polittiques, 
1961, p. 215 e ss.  
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O poder de conceder provimentos cautelares, que têm caráter 

acessório em relação à decisão de mérito, está implicitamente outorgada aos 

árbitros.         155

Todas as decisões provenientes dos árbitros foram denominadas 

pelo legislador belga de Sentence Arbitrale. Assim, tanto a sentença como as 

decisões que resolvem qualquer aspecto da controvérsia ou que solucionam a 

totalidade do litígio, bem como as eventuais medidas cautelares, recebem a mesma 

denominação.  

Outro aspecto interessante da legislação belga é que esse 

ordenamento não admite interpretação do laudo pelos árbitros, em caso de 

obscuridade ou contradição, já que estes encerram a prestação jurisdicional no 

momento em que as partes em litígio são notificadas da sentença prolatada.   156

Finalmente, a mais importante inovação trazida por este sistema 

legal, foi sem dúvida, a atribuição à decisão arbitral declaratória dos mesmos efeitos 

da sentença judicial.  

Desse modo, a sentença arbitral declaratória é apta a passar em 

julgado, desde que não esteja sujeita a recurso no âmbito do órgão arbitral, sendo, 

todavia, imprescindível, que as partes sejam notificadas, que a decisão não seja 

contrária à ordem pública e que a matéria de seu objeto possa ser de conteúdo 

arbitral.  

5.3 NA FRANÇA  

Na França, o Nouveau Code de Procédure Civile regula também a 

arbitragem, em seu Livro IV (artigos 1442 usque 1.507), Título I: Les conventions 

                                            
155 Segundo o artigo 1.696, os poderes instrutórios são extensos: “O tribunal arbitral pode ordenar uma 
investigação, vistoria ou uma inspeção, bem como o comparecimento pessoal das partes, a fim de acolher o 
juramento a título decisório ou deferí-lo à título supletivo”.   
156 Code Judiciaire Belge, art. 1.702, § 2º .  

157



  

 

  

d’arbitrage; Capítulo I: La clause compromissoire; Capítulo II: Le compromis; 

Capítulo III: Règles communes; Título II: L’instance Arbitrale; Título III: La sentence 

arbitrale; Título IV: Les voies de recours; Título V: L’arbitrage international; Título VI: 

La reconnaissance, l’exécution forcée et les voies de recours à l’égard des 

sentences arbitrales redues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international : 

Capítulo I : La reconnaissence et l’exécution forcée des sentences arbitrales redues 

à l’étranger ou en matière d’arbitrage international; Capítulo II : Les voies de recours 

contre les sentences arbitrales rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage 

international.  

As características principais da arbitragem no direito processual civil 

francês são:   157

a) na cláusula compromissória, podem ser designados um ou mais 
árbitros ou prevista a modalidade de sua designação; 

b) havendo cláusula compromissória, o litígio é submetido ao tribunal 
conjuntamente por todas as partes ou apenas pela parte interessada; 

c) o compromisso deve, sob pena de nulidade, determinar o objeto do 
litígio; designar os árbitros ou a modalidade de sua designação; 
caducando quando um dos árbitros designados não aceita a 
designação;  

d) o tribunal é composto de um só árbitro ou de vários árbitros, em 
número ímpar;  

e) se a convenção não fixar prazo, a arbitragem não dura mais que 
seis meses, contados do dia da aceitação do último dos árbitros;  

f) o prazo legal ou convencional pode ser prorrogado por acordo das 
partes ou, a pedido de uma delas ou do tribunal arbitral, pelo 
presidente do tribunal de grande instância;  

g) a instância arbitral termina pela revogação, falecimento ou 
impedimento de um dos árbitros ou perda do pleno exercício de seus 
direitos civis; pela abstenção ou pela recusa de um dos árbitros, e 
pela expiração do prazo da arbitragem;  

h) as deliberações dos árbitros são secretas e a sentença arbitral é 
proferida por maioria de votos.  

                                            
157 Cf. CARREIRA ALVIM, Comentários à lei de arbitragem (lei nº 9.307/96), op. cit., p. 12/14.  
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i) a sentença arbitral deve expor, sucintamente, as pretensões das 
partes e suas provas, devendo a decisão ser motivada;  

j) os árbitros têm poderes de interpretar a sentença e corrigir os erros 
e omissões materiais;  

l) a sentença arbitral tem, desde que proferida, autoridade de coisa 
julgada;  

m) a sentença arbitral não é suscetível de execução forçada senão 
em virtude do exequatur emanado do tribunal de grande instância;  

n) a sentença arbitral não é suscetível de oposição nem de recurso 
de cassação; mas pode ser objeto de oposição de terceiro, perante a 
jurisdição que seria competente por defeito na arbitragem;  

o) a sentença arbitral é suscetível de apelo, a menos que as partes 
tenham renunciado a ele na convenção de arbitragem;  

p) regula a arbitragem internacional, considerando como tal aquela 
que trata do comércio internacional; a modalidade de designação dos 
árbitros; a escolha das regras de julgamento e o reconhecimento e 
execução forçada das sentenças arbitrais proferidas no estrangeiro 
ou em matéria de arbitragem internacional.     

5.4 NA ITÁLIA 

A Itália, como outros países, adaptou o instituto aos ditames do 

termo da Lei de n.º 28, de 9 de fevereiro de 1983, ou seja, a Convenção de Genebra 

de 1961 e a Convenção de Estrasburgo de 1966.  

A Lei de n. 28, de 9 de fevereiro de 1983, teve por principal objetivo, 

o estudo da Arbitragem, por causa da exigência de adequar a disciplina interna da 

referida matéria àquelas contidas nas Convenções Internacionais, que refletiam a 

progressiva internacionalização da atividade comercial. 

Segundo Il Codice di Procedura Civile, a arbitragem é tratada nos 

procedimentos especiais, no Título VIII (artigos 806 usque 831), Capítulos I a V, cujo 

nomen iuris é o seguinte: Capo I: Del compromesso e della clàusola compromissoria; 

Capo II: Degli arbitri; Capo III: Del procedimento; Capo IV: Del lodo; Capo V: Delle 

impugnazioni.  
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À semelhança do Código de Processo Civil pátrio, pelo Código de 

Processo Civil italiano, todos os litígios que possam ser objeto de transação, sendo 

o juízo arbitral introduzido pelo compromisso ou pela cláusula arbitral, excluem de 

imediato a competência do magistrado.  

O compromisso arbitral (art. 807) e a cláusula compromissória (art. 

808) devem obrigatoriamente ser celebrados por escrito, sob pena de nulidade, 

sendo ainda vedado, estipular-se na cláusula arbitral o poder dos árbitros em decidir 

a controvérsia por eqüidade, assim como, a inimpugnabilidade do laudo arbitral.  

Os árbitros deverão ser cidadãos italianos ou estrangeiros, 

consoante dispõe o artigo 812 do Estatuto Processual, e segundo o mesmo diploma, 

estes poderão ser em número superior a um, mas sempre em número ímpar, 

devendo, portanto, o compromisso arbitral ou a referida cláusula conter o nome dos 

árbitros ou o seu número, e a forma de sua nomeação, sendo igualmente aceitável a 

indicação de um órgão arbitral institucional para essa tarefa. Limita, porém, a 

capacidade para ser árbitro, não podendo sê-lo os menores, interditos, insolventes e 

falidos.  

As partes podem, então, por meio da cláusula ou do compromisso 

arbitral, estipular o árbitro que será indicado pela Câmara de Comércio, Indústria 

Artesanato e Agricultura de Nápoles ou pela Câmara de Comércio Internacional de 

Paris.   

As partes podem, ainda, recorrer a árbitros para resolver 

controvérsias que possam ser objeto de transação, excetuando-se expressamente 

as causas relativas a controvérsias individuais de trabalho (salvo se previstas em 

acordos coletivos), previdência e assistência social, questões de estado e separação 

pessoal. 

Os árbitros podem ser recusados pelos mesmos motivos que se 

admite a recusa dos juízes.  

A parte pode oferecer exceção de incompetência. 
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É vedado aos árbitros a concessão de seqüestro ou provimentos 

cautelares.  

Se as partes nada tiverem disposto de forma contrária, os árbitros 

devem pronunciar-se a respeito de sua decisão, no prazo legal que será de 90 

(noventa) dias contados a partir da aceitação da nomeação, sob pena de ficarem 

obrigados a indenizar a parte prejudicada, caso seja anulada a sentença arbitral  por 

excesso de prazo. Respondem também os árbitros pelas perdas e danos se 

renunciarem ao cargo para o qual foram nomeados, sem motivo justificado.  

Segundo o direito italiano, o procedimento a ser seguido pelos 

árbitros pode ser estabelecido diretamente pelas partes, sendo comum nesses 

casos, os interessados referirem-se às regras previstas de um órgão arbitral 

institucional (Convenção de Arbitragem). 

Caso ocorra questão incidental relevante, a qual envolva matéria 

que não possa ser submetida a arbitragem, como as que versam sobre questão de 

estado, direito indisponível, etc., os árbitros deverão suspender o procedimento, 

remetendo as partes às vias ordinárias, voltando a correr normalmente o 

procedimento arbitral, após a decisão judicial da questão incidental.   

Não havendo disposição em contrário, o laudo deve ser proferido no 

prazo de cento e oitenta dias da nomeação dos árbitros, podendo, de comum 

acordo, ser prorrogado esse prazo.     

Os árbitros decidem segundo a norma de direito, salvo se as partes 

os autorizarem a decidir de acordo com a eqüidade.  

O laudo pode ser corrigido, a pedido da parte, em casos de omissão 

ou erros materiais ou de cálculo.  

 O laudo é objeto de ação de nulidade, revogação ou oposição de 

terceiros.  

A ação de nulidade pode ser proposta no prazo de noventa dias da 

notificação do laudo.  
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O tribunal pode declarar a nulidade de todo o laudo ou de parte 

dele, pronunciando-se também sobre o mérito quando a causa esteja em condições 

de receber julgamento, salvo vontade contrária das partes.  

Disciplina também a arbitragem internacional (Capo VI: Dell’arbitrato 

internazionale); a forma da cláusula compromissória; normas aplicáveis ao mérito, 

língua da arbitragem; recusa dos árbitros; prolação do laudo e impugnações; bem 

como o reconhecimento e execução dos laudos estrangeiros (Dei lodi stranieri); as 

oposições contra o decreto ou decisão que lhe concede ou nega eficácia.   

5.5 NA ESPANHA  

Na Espanha, a arbitragem é objeto de uma lei específica (Lei n. 36, 

de 5.12.88)158. A lei revogada, de 22 de dezembro de 1953, já era considerada 

avançada em relação ao sistema jurídico vigente à época, mas fora concebida para 

solucionar arbitralmente os conflitos de direito civil na mais estrita acepção da 

palavra; mas não possibilitava o emprego da arbitragem nos conflitos surgidos em 

negócios comerciais e nas questões de comércio internacional. A Lei de Arbitragem 

espanhola está estruturada em nove Títulos: Título I: Disposiciones generales: Título 

II: Del convenio arbitral y sus efectos; Título III: De los árbitros; Título IV: Del 

procedimiento; Título V: Del laudo arbitral; Título VI: De la intervención jurisdiccional; 

Título VII: De la anulación del laudo; Título VIII: De la ejecución forzosa del laudo; 

Título IX: De la ejecución en España de los laudos arbitrales extranjeros. 

O Código de Processo Civil espanhol, por sua vez, de modo 

esparso, contém dispositivos que possibilitam efetividade às decisões proferidas na 

arbitragem. 

                                            
158 BOE nº 293, de 7 de dezembro de 1988. 
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Apresenta a arbitragem espanhola as seguintes características 

básicas:   159

a) Os árbitros decidem por eqüidade, salvo se as partes optarem 
expressamente pela arbitragem de direito;  

b) Define o convênio arbitral, até no contrato de adesão;  

c) Admite a autonomia do convênio arbitral, de modo que a nulidade 
do contrato não leva consigo, necessariamente, o convênio 
acessório;  

d) O convênio pode ser suplementado por acordos complementares;  

e) Exclui da arbitragem as questões laborais;  

f) As partes podem deferir a  um terceiro, pessoa física ou jurídica, a 
designação dos árbitros;  

g) A administração da arbitragem pode ser encomendada a 
corporações de direito público, e associações e entidades sem 
fins lucrativos;  

h) O convênio arbitral obriga as partes e impede os juízes e tribunais 
de conhecer das questões litigiosas submetidas à arbitragem;  

i) Podem ser árbitros as pessoas naturais no pleno exercício de 
seus direitos civis. Serão advogados quando a questão litigiosa 
deva ser decidida com apoio nas regras de direito;  

j) O número de árbitros será sempre ímpar; se as partes não 
indicarem o presidente, será eleito pelos próprios árbitros, por 
maioria dos votos; se não chegarem a um acordo, será presidente 
o mais idoso;  

k) As partes podem atuar por si mesmas ou valer-se de advogado; 

l) Os árbitros não estão sujeitos a prazos determinados, salvo 
acordo das partes e sem prejuízo do estabelecido para proferir o 
laudo;  

m) Os árbitros podem solicitar o auxílio do juiz de primeira instância 
do lugar onde se desenvolve a arbitragem, na prática de atos que 
não possam ser praticados por eles mesmos;  

                                            
159 CARREIRA ALVIM, Comentários à lei de arbitragem (lei nº 9.307/96), op. cit., p. 14/18. 
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n) Se nada convencionarem as partes, os árbitros devem proferir a 
sentença no prazo de seis meses;  

o) Qualquer das partes, no prazo de cinco dias seguintes à 
notificação do laudo, pode pedir  aos árbitros a correção de erro 
de cálculo, de cópia, tipográfico ou similar, ou que aclarem algum 
conceito obscuro ou omisso do laudo;  

p) O laudo arbitral produz efeitos idênticos à coisa julgada, e se 
torna eficaz desde a notificação das partes; 

Transcorrido o prazo para recurso, sem que o laudo tenha sido 

cumprido, poderá ser obtida a execução forçada, perante o juiz de primeira instância 

do lugar onde foi proferido, pelo procedimento estabelecido para a sentença judicial.  

5.6 NA ARGENTINA  

O Código de Processo Civil e Comercial da Nação160 disciplina em 

dispositivos distintos o juízo arbitral (Livro VI, Título I: arts. 736 a 765) e o juízo de 

amigáveis compositores (Livro VI, Título II, arts. 766 a 772).  

Suas características principais são as seguintes :  161

a) Admite a estipulação de cláusula compromissória ou 
compromisso;  

b) Podem ser submetidas à decisão de juízes-árbitros as questões 
que possam ser objeto de transação;  

c) Poderá o compromisso conter cláusulas facultativas, dentre as 
quais, o lugar onde os árbitros hajam de conhecer e julgar; se não 
indicado, será o da celebração do compromisso;  

d) Os árbitros são nomeados pelas partes, podendo o terceiro ser 
designado por elas, ou pelos próprios árbitros, se autorizados;  

e) Se, na cláusula ou no compromisso ou num ato posterior, as 
partes não houverem convencionado o procedimento, os árbitros 

                                            
160 Código de Processo Civil e Comercial da Nação Argentina. Ley nº 17.454. Texto ordenado pelo Decreto nº 
1042/81. 
161 Cf. CARREIRA ALVIM, Comentários à Lei de Arbitragem, op. cit., p. 19/21. 
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observarão o juízo ordinário ou sumário, tendo em conta a 
natureza e importância econômica da causa;  

f) Os árbitros não podem decretar medidas compulsórias, nem de 
execução, que devem ser requeridas ao juiz;  

g) Se as partes não tiverem estabelecido prazo para a prolação do 
laudo, será fixado pelo juiz, atendendo-se às circunstâncias do 
caso, que poderá também ser prorrogado;  

h) Será válido o laudo firmado por maioria, se algum dos árbitros 
resistir a reunir-se para deliberar ou pronunciá-lo; se não puder 
formar-se a maioria, por conter os votos soluções inconciliáveis na 
totalidade dos pontos controvertidos, será nomeado um outro 
árbitro para dirimi-la;  

i) Podem ser interpostos recursos nos mesmos casos em que são 
admitidos das sentenças dos juízes, mas as partes podem 
renunciar aos recursos;  

j) Conhecerá dos recursos o tribunal hierarquicamente superior ao 
juiz a quem caberia originariamente o julgamento da causa;  

k) Aos juízes e funcionários do Poder Judiciário está proibido, sob 
pena de nulidade, aceitar a nomeação como árbitros ou amigáveis 
compositores, salvo se no juízo for parte a Nação ou uma 
província.  

Com relação ao juízo de amigáveis compositores, as características 

são, em síntese, as seguintes:  

a) Podem ser objeto do juízo amigável, as mesmas questões que 
podem sê-lo no juízo arbitral;  

b) Será de amigáveis compositores o juízo sempre que os árbitros 
forem autorizados a decidir a controvérsia de acordo com a 
eqüidade;  

c) Aplicam-se ao juízo de amigáveis compositores o prescrito para 
os árbitros;  

d) Estabelece o procedimento simplificado e o prazo para prolação 
do laudo mais reduzido, no silêncio das partes (três meses);  

e) Enumera as causas que comportam demanda de nulidade; 

f) Estabelece a responsabilidade pelas custas e honorários.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII    

AA  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  DDEE  LLEEGGEE  FFEERREENNDDAA::  UUMMAA  
CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO    

SUMÁRIO: 6.1 Publicização da arbitragem 6.2 
Arbitragem: instrumento público não estatal e eficaz 
na composição dos conflitos de interesses. 

6.1 PUBLICIZAÇÃO DA ARBITRAGEM  

A arbitragem na primeira fase do Direito romano (legis actiones), que 

transcorre da fundação de Roma até o ano de 149 a.C, constituía procedimento 

adequado para a solução dos conflitos de interesses. O magistrado romano reunia 

poderes estatais gerais, dentre os quais a competência para atuar como pretor. 

Nessa função, recebia as reclamações e verificava se estavam previstas na lei. Era 

a primeira etapa da atividade judiciária, conhecida como fase in iure. Em caso 

positivo, o pretor fixava o objeto do litígio, a litiscontestatio, e remetia as partes ao 

judex (ou arbiter), um particular que solucionava a querela . 162

Esse sistema foi substituído pelo formulário, que vai do ano de 149 

a.C até o século III da era cristã. O procedimento também percorria duas fases, uma 

perante o pretor, que concedia a fórmula, se a ação constasse no album, escrita 

num documento, e remetia as partes a um juiz ou árbitro, ou árbitros, escolhidos 

pelas partes, ou, não sendo concordes, nomeava um constante na lista dos juízes 

(album iudicium).  

                                            
162SANTOS, Moacyr Amaral: Primeiras linhas de direito processual civil. Vol.1, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 
79. 
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Sobreveio o período da cognitio extra ordinem, que começou com 

o imperador Diocleciano, no ano 294 e tem seu marco terminativo na codificação de 

Justiniano (528-534). A partir desse período, a jurisdição romana passou a ser 

prestada em apenas uma fase e perante o pretor, órgão encarregado de judicar. 

O breve histórico tem o propósito de mostrar que historicamente a 

arbitragem constituiu importante meio de composição de conflitos como atividade 

pública, mas não estatal. Tornou-se estatal com o fortalecimento do Estado e com a 

necessidade deste de manter o poder de coerção (um dos aspectos fundamentais 

da soberania). 

Do direito romano aos dias atuais, a intervenção do Estado variou 

consideravelmente. Para atender aos limites do trabalho é suficiente lembrar do 

Estado do bem-estar social que pretendeu atender a todas as necessidades dos 

cidadãos, é o chamado  “Estado-providência”. 

Ocorre que, o Estado-providência, seja no primeiro mundo, seja no 

terceiro, não deu certo. O Estado, em si, não gera riquezas; arrecada-as e as 

distribui. Mas, evidentemente, não pode distribuir mais do que arrecada; por isso, 

independentemente dos efeitos da globalização, o Estado vem, em todos os países, 

restringindo suas atividades ao indispensável, intervindo em algumas relações e 

gerenciando outras com vistas ao interesse público. É assim, por exemplo, com a 

educação, com a saúde, com as telecomunicações, com os transportes coletivos, 

com a assistência social, que são atividades públicas. Tanto assim, que a 

Constituição federal preconiza: “a saúde é direito de todos e dever do Estado”. 163 Os 

mesmos termos são utilizados quanto à educação164. O Estado brasileiro realmente 

tem escolas públicas e hospitais públicos, mas há, também, escolas e hospitais 

privados (em resumo, indiscutível que nem tudo que é público é estatal).  

                                            
163 CF/88, art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
164 CF/88, art. 205: “ A educação, direito de todos e dever do Estado e da  família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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É fato que em todo o mundo, os Estados têm-se empenhado em 

reformas, cedendo espaço ao público não estatal,165 o que também vem ocorrendo 

no Estado brasileiro.   

Essas reformas e mudanças geram desconfianças e resistências, 

que são mais contundentes quando concernem a atividades tradicionalmente 

estatais, como é o caso da jurisdição, que, apesar de suas deficiências, continua a 

ser tida como monopólio estatal. 

A origem destas resistências, sem dúvida, reside na dicotomia 

público x privado do direito, herdada da tradição romana, que deve ser preservada, e 

aperfeiçoada. No que diz respeito à atividade de composição de conflitos de 

interesses, significativo passo adiante foi dado pelo constituinte brasileiro de 1988, 

que considerou o advogado “indispensável à administração da justiça”.    166

Não basta, contudo, simplesmente prometer como garantia o acesso 

à jurisdição.  Toda a atividade pública deve atender ao princípio da eficiência,168167  

que constitui, indubitavelmente, o núcleo material da inafastabilidade da jurisdição.  

                                            
165 Cf. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunill, op. cit., passim.    
166 CF/88, art. 133. Examinar nota 1, s.v.p. 
167 CF, art. 5º, XXXV. Examinar nota 17, s.v.p.  
168 Alexandre de Moraes (in “Reforma administrativa: emenda constitucional nº 19/98”, 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2001, p. 32) define o princípio da eficiência como sendo “o que impõe à administração pública direta e indireta 
e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, 
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela 
adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de 
maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da 
consagração da tecnocracia, mas, muito pelo contrário, o ‘princípio da eficiência’ dirige-se para a razão e fim 
maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais à população, visando à adoção de todos os meios 
legais e morais possívels para satisfação do bem comum”. E faz, ainda, os seguintes comentários em nota de 
rodapé: “Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira critica a inclusão do princípio da eficiência, afirmando que a 
substituição do princípio da qualidade do serviço público, aprovada no 2º turno da Câmara dos Deputados, 
‘parece não ter sido a melhor escolha, já que esta tem sentido bem mais restrita que aquela’ (Reforma 
administrativa: o estado, o serviço público e o servidor. Brasília: Brasília Jurídica, 1998, p. 157). E ainda: 
“Administração Pública, na definição de Marcello Caetano é ‘o conjunto de pessoas jurídicas, cuja vontade se 
exprime mediante órgãos e cuja atividade se processa através de serviços’ (Princípios fundamentais do direito 
administrativo. Coimbra: Almedina, 1996, p. 63). Canotilho e Moreira, igualmente, fazem essa advertência, 
afirmando que ‘não se trata de uma perspectiva meramente tecnocrática, pois, como resulta do princípio da 
gestão participativa, à Constituição interessam não apenas os meios tecnológicos de organização mas também as 
condicionantes sociopolíticas em que se move a Administração pública’ (Constituição... Op. cit., p. 931)”.  

168



  

 

  

Arbitragem e jurisdição não podem ser vistas como dois lados da 

mesma moeda, como tem ocorrido, situando-se aquela no direito privado e esta no 

direito público. Essa dicotomia está mal resolvida, carencendo de uma solução 

imediata.  

A arbitragem pode retomar seu lugar de destaque ao lado da 

jurisdição, como atividade pública na composição de conflitos, como ocorria na 

primeira fase do direito romano, sem que isso implique mera volta ao passado, ou a 

concepções retrógradas, porém resultante de uma dialética progressiva, como a 

preconizada por Vico (corsi e ricorsi).   169

A publicização da arbitragem não deve significar o mesmo que  sua 

estatização. São dois conceitos distintos e inconfundíveis, que dispensam maiores 

explicações.  

O que se deve repensar é o caráter privado que vem sendo dado à 

arbitragem, afastando-a completamente de sua origem e de sua vocação, 

restringindo-a a uma elite que exerce o seu poder de escolha, na conveniência de 

suas vantagens, como a especialidade, o sigilo, e a rapidez. 

Há no Brasil, como em outros países, uma cultura jurídica 

tradicional. As Faculdades de Direito ensinam direito processual com o fito de 

preparar o estudante para atuar no foro. Ainda não há, salvo raras exceções, 

preparação, nem informação suficiente, recomendando os meios alternativos de 

composição das lides.  

Colhe-se em Descartes, a propósito da questão em debate: “Basta 

julgar bem para agir bem; e faz melhor quem julga melhor”.170 Há um terreno fértil 

não explorado, possível de ser utilizado adequadamente. Veja-se que é da tradição 

latina a Justiça de paz.  

                                            
169 VICO, Giambatista: Ciência Nova. Trad, pref. e notas, Marco Lucchesi. Rio de Janeiro: Record, 1999, 
passim.  
170 DESCARTES, René: Discurso do método. Parte III. Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Editora Nova 
Cultural Ltda., 1999, p. 53-60.  
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A justiça não togada já prestou bons serviços ao longo da história, 

entretanto, está esquecida; mas pode ser reativada. O constituinte brasileiro de 1988 

prestigiou a Justiça de paz,171 mas não está efetivada ainda, por falta de 

regulamentação, o que reclama providências urgentes do legislativo no sentido de 

suprir tal omissão.   

A Justiça de paz é uma atividade de natureza pública exercida por 

particulares, tal como a arbitragem, que deve ser tratada desta forma, o que trará 

resultados significativos para as partes e para o Estado. 

A advocacia, do mesmo modo, é uma atividade de natureza pública, 

fiscalizada pelo Estado, porém, exercida por particulares e por órgão públicos (como 

o são a Advocacia Pública  e a Defensoria Pública ). 172 173

Registre-se, por fim, a experiência americana, que, aliás, é 

exemplar. A American Bar Association congrega todos os envolvidos na atividade de 

composição de conflitos de interesses: advogados, juízes, árbitros e mediadores, 

podendo se citar também o exemplo de Portugal, cuja Ordem dos Advogados 

agrega os árbitros.  

6.2 ARBITRAGEM: INSTRUMENTO PÚBLICO NÃO ESTATAL E 

EFICAZ NA COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS DE INTERESSES. 

O direito processual civil é fundamentado na trilogia ação, jurisdição 

e processo. Jurisdição é atividade estatal de composição de conflitos de interesses; 

                                            
171 CF/88, art. 98, II: “ A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:  
I. (...) 
II. justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com 

mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício 
ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, 
sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação”.  

172 Artigos 131 e 132 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
173 CF/88, art. 134: “A Defensoria Pública é instituíção essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”.  
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processo é o meio como atua a jurisdição, conforme previsto na legislação 

processual; e ação é conceituada como “direito subjetivo, público e abstrato de se 

pedir a tutela jurisdicional do Estado” .  174

O direito processual é ramo do direito público, como são de direito 

público as atividades de composição dos conflitos de interesses. 

Conseqüentemente, a arbitragem deve ser entendida como direito subjetivo 
público de acesso à uma solução eficaz dos conflitos de interesses.   

O direito processual civil brasileiro, na esteira da tradição latina, 

sempre balizou o “Juízo Arbitral”175. Nunca o incentivou, porém, preferindo mantê-lo 

como “jurisdição voluntária”.  

A edição da Lei de Arbitragem, n. 9.307/96, não trouxe nenhum 

alento a respeito da natureza jurídica pública do instituto. Ao contrário, deixou 

evidente no art. 1º: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Marcante 

a natureza contratual da lei, que, sem dúvida, amesquinha a arbitragem.   

Não se pretende substituir a jurisdição, ou eliminá-la, mas 

apresentar uma alternativa a essa tarefa, ante todo o quadro já delineado. 

Certamente o reconhecimento do caráter público da arbitragem será 

um passo importante em direção à sua revalorização. Terá, assim, contribuição a 

prestar à causa pública. Assentada essa premissa, advirão outros questionamentos, 

como o seu processamento (questão de menor relevância, no momento).  

Um segundo passo, à guisa de exemplificação e coerente com as 

origens do instituto, pode ser dado pela instituição da arbitragem incidental, 

facultando-se ao juiz o envio das partes a um árbitro para solucionar a controvérsia, 

tal como ocorre no direito francês com a mediação, verbis:   

                                            
174 SANTOS, Moacir Amaral. Op. cit., p. 155.  
175 Código de Processo Civil brasileiro, arts. 1.072/1102. 
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 Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord 
des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de 
confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au 
conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, 
en cours d’instance.176  

Oportuno citar, também, como exemplo de prática já absorvida pelo 

ordenamento jurídico, acolhendo a arbitragem, a norma contida no art. 736 do 

Codigo Procesal de la Nación Argentina : 

Art. 736 . Objeto del juicio. – Toda cuestión entre partes, excepto las 
mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces 
árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el Estado 
de éste.  

La sugeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto 
posterior.  

O código de processo civil brasileiro estabelece que o juiz deve a 

qualquer tempo tentar conciliar as partes177. Conciliar não apenas no sentido estrito 

de conduzi-las ao acordo, mas no sentido maior do termo: levar à eliminação do 

conflito, o que pode incluir a arbitragem. 

Assimilado o caráter público da arbitragem, e compreendida em sua 

verdadeira extensão e vocação, sua inserção, ou reinserção (caso se entenda que já 

consta), no ordenamento jurídico não encontrará dificuldades. 

Atribuir corretamente o caráter público da arbitragem, atende 

também ao princípio da eficiência, que rege o direito público, constitucional e 

administrativo, admitido hoje em todos os países civilizados. No Brasil, a Emenda 

Constitucional nº 19/98 inseriu no art. 37, caput, da Constituição Federal o princípio 

da eficiência178, já mencionado acima. É portanto, meta do Estado que o serviço 

público (rectius: a atividade pública) prime pela eficiência . 179

                                            
176 CPC, créé par D. n. 96-952, 22 juill, 1996, art. 2. 
177 CPC, art. 125, IV.” Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-
lhe:  
(...) 
IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”.   
178 A Mensagem Presidencial nº 886/95, convertida em Proposta de Emenda Constitucional nº 173/95 e, 
posteriormente, aprovada como EC nº 19, trazia em sua exposição de motivos suas pretensões, entre elas 
“incorporar a dimensão de eficiência na administração pública: o aparelho de Estado deverá se revelar apto a 
gerar mais benefícios, na forma de prestação de serviços à sociedade, com os recursos disponíveis, em respeito 
ao cidadão contribuinte” e “enfatizar a qualidade e o desempenho nos serviços públicos: a assimilação, pelo 
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A propósito de eficiência, que resulta em eficácia, atuais as 

palavras do Prof. Heitor Beltrão, em artigo publicado em 1923, no Jornal do 

Commércio: 

.... o único prejuízo irreparável pela humanidade do século XX é, a não ser a 
morte, a perda de tempo. Na era vertiginosa, em que as distâncias se 
encurtam e a vida diminui em extensão o que cresce em intensidade, 
desperdiçar dias é suicidar-se lentamente. Acerto e rapidez – eis  os 
grandes propulsores mentaes da existência contemporânea. Ora, sendo a 
missão de julgar a mais elevada incumbência que se póde entregar a um 
homem – que, assim, será o causador da felicidade ou desventura alheias – 
torna-se, dia a dia, mais necessario que o julgador possua o mais íntimo 
conhecimento de causa e que, outrossim, delibere com presteza, justiça 
denegada180.  

No direito processual civil,  o princípio da efetividade (ou eficácia) da 

jurisdição informa que  

... é indispensável que o sistema esteja preparado para produzir decisões 
que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla possível aos direitos 
reconhecidos (e, aqui, é inevitável a superposição do discurso acerca da 
utilidade das decisões, ao da abertura da via de acesso). Onde for possível 
produzir precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse 
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras 
meramente paliativas181. 

A efetividade é meta do processo civil, com vistas a um resultado 

eficiente do processo. Essa eficiência não é exclusiva da jurisdição; pode ser 

alcançada até com mais facilidade na Justiça arbitral, onde as partes não estão 

ainda imbuídas da beligerância característica do processo. Até por isso, a 

arbitragem leva vantagem, pois apesar de ser desprovida de coerção para a 

execução de suas decisões, estas tendem a ser cumpridas com maior naturalidade. 

Como já visto linhas volvidas, por razões várias, a jurisdição não tem 

atendido a esse princípio. A arbitragem pública pode fazê-lo. Não se trata de falsa 

promessa, mas basta lançar o olhar para a educação e para a saúde privadas e sem 

                                                                                                                                                         
serviço público, da centralidade do cidadão e da importância da contínua superação de metas desempenhadas, 
conjugada com a retirada de controles e obstruções legais desnecessários, repercutirá na melhoria dos serviços 
públicos” (MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 33). 
179 A respeito do princípio da eficiência, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, tece os seguintes comentários: “a 
eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a 
nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio 
Estado de Direito” (Direito administrativo. 10 ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 73/74). 
180 PRIMEIRO CONGRESSO DAS ASSOCIAÇÕES COMMERCIAIS DO BRASIL. Rio de Janeiro: 1923. 
181 DINARMARCO, Cândido Rangel: A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 298. 
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esforço algum se conclui que elas atendem a esse princípio, malgrado também 

suas limitações e algumas exceções. 

Enfim, o direito é tradição e renovação, o que não quer dizer 

inovação. Duas forças que não se eliminam. É um ir e vir constante na história, 

como na interpretação viconiana. É preciso ter grandeza para apreender a grandeza 

do direito. Pertinente, a propósito, o magistério do professor  Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior:  

O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-
lo é compreender uma parte de nós mesmos. É saber em parte porque 
obedecemos, porque mandamos, porque nos indignamos, porque 
aspiramos mudar em nome de ideais, porque em nome de ideais 
conservamos as coisas como são. Ser livre é estar no direito e, no entanto, 
o direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a 
conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas. O encontro com o 
direito é diversificado, às vezes conflitivo e incoerente, às vezes linear e 
conseqüente. Estudar direito é, assim, uma atividade difícil, que exige não 
só acuidade, inteligência, preparo, mas também encantamento, intuição, 
espontaneidade. Para compreendê-lo é preciso, saber e amar. Só o homem 
que sabe pode ter-lhe o domínio. Mas só quem o ama é capaz de dominá-lo 
rendendo-se a ele182.  

Em conclusão, como conseqüência do reconhecimento do caráter 

público da arbitragem, são sustentáveis, dentre outras, as seguintes propostas:  

inclusão da arbitragem nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil, como no modelo norte-americano e no português (não se trata de copiar, mas 

de adaptar);  

instituição da arbitragem incidental (como nos modelos francês e 

argentino); e  

instituição da arbitragem e da Justiça de paz, como estabelecido na 

constituição brasileira (art. 98, II, da CF). 

 

 

                                            
182 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio: Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 1994, p. 21. 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

A realização da Justiça é tão importante e tão antiga que a própria 

Magna Charta Libertatum trazia, em 1215, a idéia da justiça como função obrigatória 

do Estado, a quem compete assegurar a paz e o desenvolvimento pacífico das 

relações coletivas, já que os conflitos fazem parte de qualquer sociedade, 

contribuindo para sua própria evolução. 

Neste sentido, José Eduardo Carreira Alvim, citando observação de 

Cipriano Gómez Lara, diz: 

“a lide faz parte dos fenômenos sociais, pois o choque de forças contrárias 
é uma das características mais importantes de toda sociedade. Quando o 
choque de forças mantém o equilíbrio, o grupo social progride e mantém-se 
estável; quando as forças não mantêm o equilíbrio, o grupo social entra em 
crise ou se estanca (é um sintoma patológico-social)”.183

Os conflitos de interesses são freqüentes e normais em uma 

sociedade que se desenvolve. Esses conflitos, em sua maioria, são inevitáveis, 

envolvendo, no dia-a-dia, as mais variadas e inusitadas questões. Entretanto, 

quando não podem ser evitados, devem ser controlados e satisfatoriamente 

resolvidos, com ou sem a intervenção direta do Estado na relação em conflito.  

Surgem, então, duas formas de resolução de conflitos: a tradicional 

e a heterônoma não judicial. 

A primeira forma de composição, concedida pelo Judiciário, 

mediante a prestação jurisdicional, tem-se revelado demorada e por vezes 

insatisfatória, quando ao ser concedida não mais se presta à solução do caso, pelo 

decurso do tempo. Portanto, além de justa, a decisão deve ser útil. 

                                            
183 Apud CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Elementos de teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 
1995, p. 93. 
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O processo brasileiro está em crise, como sobejamente analisado 

e se formos investigar as causas dessa crise constataremos que ela se encontra 

intimamente ligada a fatores de profundas modificações nas órbitas social, política e 

econômica. 

A vida em sociedade, sobretudo na contemporânea, gera conflitos 

intersubjetivos e de massa, que exigem decisões rápidas, eficazes e eficientes, 

levando freqüentemente os aplicadores da norma sistematizada a agir casuística e 

pragmaticamente, não raras vezes afrontando os demais Poderes. 

Seguindo essa linha de raciocínio, José Eduardo FARIA, em seu 

estudo intitulado "A crise constitucional e a restauração da legitimidade",184 destaca 

que apesar dos dispositivos constitucionais relativos a garantias individuais, 

controles políticos e liberdades públicas, o regime transformou o direito em simples 

meio de governo. Ressalta, ainda, que a crescente utilização da legislação 

dispositiva esvaziou o equilíbrio entre os poderes, a hierarquia das leis, o controle de 

constitucionalidade, o princípio da legalidade e a segurança jurídica, configurando 

um quadro de inutilidade das leis. 

Com efeito, quanto maior a edição de decretos, portarias, resoluções 

e instruções normativas com o intuito de propiciar soluções conjunturais para 

conflitos estruturais, menor será o respeito à legislação ordinária e constitucional, 

enfraquecendo os tradicionais princípios jurídicos subjacentes ao modelo liberal de 

organização política e administrativa do Estado. 

Se o processo, aperfeiçoado pelo recente movimento reformista, 

cada vez mais busca a auto-afirmação como mecanismo de realização efetiva das 

pretensões de direito material, em contrapartida, agrava-se sensivelmente o estado 

crônico no qual está submerso o Poder Judiciário. 

                                            
184FARIA, José Eduardo. A crise constitucional e a restauração da legitimidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 1985, p.33  
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Quando se mergulha nos meandros do Direito, no qual tem o 

cidadão de buscar a tutela jurisdicional, envereda-se, de qualquer forma, no campo 

da complexidade do assunto, pois, se de um lado tem-se o Estado protetor, 

encontram-se, no outro  extremo, entraves dificultadores dessa faculdade que a 

comunidade se reserva.  

Ao falar-se de Estado, está-se na linha ampla de abordagem, pois 

em todos os níveis o direito  se desenvolve, de forma que, às vezes, no âmbito geral 

se entende a facilidade do acesso do cidadão à Justiça. Entretanto em termos 

restritos, ou seja, em cada Estado, isoladamente, pode haver ditames, em termos de 

onerosidade que dificulte ao cidadão a busca da máquina estatal. 

Além disso, salvo algumas exceções, o Judiciário em qualquer 

instância ainda esbarra na lentidão, o que, algumas vezes, acarreta ao cidadão o 

perecimento do seu direito. 

Não há de negar que muitos mecanismos já se criaram para corrigir 

distorções, como é o caso dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; no entanto, a 

justiça, como um todo, não se encontra tão eficaz. 

Assim, forçoso convir que a jurisdição não pode ser a única forma de 

composição dos conflitos de interesse, pois afronta ao sentimento humano ver 

humildes homens do povo, pobres viúvas e operários enfermos aguardarem 

decênios para obter a prestação jurisdicional a que o Estado se obrigou desde o 

momento em que avocou o monopólio de distribuição da justiça. 

A segunda forma de composição, extrajudicial, também conhecida 

como alternativa ou equivalentes jurisdicionais, apresenta como força motriz a 

celeridade e a informalidade. 

É extensa a variedade dos enfoques tratados ao longo desse 

trabalho. A concentração, todavia, no âmago do tema proposto seria inócua sem a 

visão dos instrumentos que visam à preservação e defesa dos direitos inerentes ao 

ser humano. 
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A sociedade jurídica contemporânea busca encontrar, com 

urgência, soluções para atenuar a denominada crise na demora da entrega da 

prestação jurisdicional. As influências econômicas, financeiras, sociais e de 

sentimentos voltados para a vivência coletiva em um estado de paz, com um 

panorama determinador de diminuição de conflitos, têm contribuído para que o 

homem se conscientize da necessidade de um melhor relacionamento com o seu 

semelhante, quando busca encontrar atendimento aos seus interesses legítimos. 

O Século XXI tem levado os doutrinadores da ciência jurídica  a 

refletir sobre a urgente necessidade de o processo ser instrumento concreto de 

resultados positivos para o cidadão, afastando a possibilidade de, ao ser utilizado 

para buscar a solução dos conflitos, provocar angústias, desesperanças, 

desconforto e não-credibilidade. 

Forma-se, também, uma consciência doutrinária de que não se deve 

entregar ao Estado, de modo absoluto, a responsabilidade para resolver as 

desavenças decorrentes dos relacionamentos humanos e das pessoas jurídicas. A 

sociedade, por via dos seus estamentos mais categorizados e organizados 

(Sindicatos, Associações, Clubes de Vizinhança, Igrejas, Universidades etc.), 

contribuirá para que se estabilizem os distúrbios decorrentes de querelas individuais 

ou coletivas, impondo, com força coercitiva e definitiva, decisão representativa do 

direito aplicado ao caso. 

Não há como deixar sem reconhecimento o fato de que a sociedade 

atual vive, com profunda intensidade, uma corrente formada por inquietantes fatos 

econômicos, políticos, educacionais, morais e políticos que se envolvem em um 

processo de globalização, para cujos efeitos o Estado não estava preparado. Tais 

fenômenos são causas da abertura e permanência da instabilidade constatada no 

dia-a-dia dos estamentos componentes dos grupos coletivos, exigindo, 

conseqüentemente, que a ciência do direito, por ser ela voltada para ditar regras 

impositivas de uma convivência pacífica entre os homens, apresenta comandos que 

provoquem a sonhada harmonia e paz social. 
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Em face da multiplicidade dessas situações, cujo crescimento está 

ocorrendo de modo geométrico, há uma exteriorizada e acelerada provocação ao 

Estado, para que, pelo caminho do Direito, apresente soluções válidas, eficazes e 

efetivas que encontrem os anseios de justiça buscados pelo cidadão. 

Comprova-se, em decorrência dessas configurações excepcionais 

vividas neste Século, que nunca se exigiu tanto do cientista do Direito e da atuação 

do Estado como se está a fazer no momento atual. A comunidade pretende, com tal 

exigência, alertar os responsáveis pelo destino das Nações que não deixem a 

sucessividade desses fatos conflitantes alcançar um patamar impossível de ser 

controlado, pelo que urge a adoção de um regramento legal capaz de impor 

segurança na convivência do homem com o homem, do homem com o grupo social, 

do grupo social com os vários segmentos que o compõe, dos estamentos sociais 

entre si, enfim, do homem e do grupo social com o Estado, este voltado, em 

qualquer de suas ações, para os postulados defendidos pelo regime democrático. 

O certo é, conforme nosso entendimento, que o operador do Direito 

da atualidade não se pode entregar a um estado de perplexidade e deixar-se 

envolver pelo desalento. A ele cabe aprofundar a pesquisa científica e, diante da 

realidade que se lhe apresenta, sugerir aos responsáveis pelas funções estatais 

que, em toda a sua extensão, os direitos componentes da cidadania e do respeito à 

dignidade humana sejam alcançados. 

A ciência jurídica convive, com algumas perplexidades,  na atual 

fase de mudança de século, com os maiores avanços tecnológicos. Porém, ela não 

deixa de apreciá-los, e busca, com grande esforço, regular os efeitos produzidos em 

face do ser humano. 

Seguindo a idéia acima exposta, vale repetir pensamento já 

manifestado em outras oportunidades, de que o Direito de hoje não vive indiferente 

aos processos de desenvolvimento científico-tecnológico, e se dedica, com intensa 

participação, em tudo que possa ocorrer, como, por exemplo, no funcionamento das 

usinas nucleares e no mundo da informática. Com a mesma dedicação e o mesmo 

interesse trata problemas outros que estão afetando a sociedade, em decorrência da 
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inércia dos agentes administrativos públicos, por ser objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil o de "promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3º, IV, 

CF). 

A doutrinação que se faz é voltada para a defesa e demonstração de 

que há absoluta necessidade e conscientização do jurista de que o Direito há de 

evoluir de forma sistematizada, para que as suas normas produzam, após serem 

interpretadas e aplicadas, eficácia e efetividade para o bem-estar da cidadania. 

Os operadores do Direito têm exemplos a seguir. Convém, no 

particular, registrar, pela oportunidade e necessidade da citação, a servir como 

meditação para as gerações atuais e futuras, o que relata, com absoluta precisão, 

Roberto Romano, em artigo denominado  "O perigo fascista", ao mostrar como os 

intelectuais atuaram após a Segunda Guerra Mundial: 

Duas instituições garantiram os militantes intelectuais: o Judiciário e a 
imprensa. Quando a ONU falhou na arbitragem internacional, pensadores 
com acesso aos periódicos instalaram tribunais simbólicos para substituí-la. 
Lembremos Bertrand Russel: ridicularizado, ele conseguiu, graças ao apoio 
jornalístico, apressar o fim de um genocídio. Só foi possível agir em nome 
da humanidade, sem a ONU complacente, porque na hora exata dos atos 
os juízes afoitos tiveram proteção contra os governantes e sua polícia. A 
imprensa, na sua parte sã, continua lutando em favor das liberdades. Os 
leitores graves sabem que ela sofre perseguições dos poderes econômicos, 
políticos, militares. No outro pólo, ainda existem juizes íntegros. Muitos 
deles são mortos, destituídos, vilipendiados. Não raro, eles vivem na pior 
solidão, quando seus pares mais timoratos inclinam-se diante da força 
pública ou particular (Máfia, Sendero, etc.). 

Se a imprensa e o Judiciário - com as falhas inerentes às instituições plurais 
- continuam atenuando a barbárie, algo ocorreu com a intelectualidade. 
Além da Anistia Internacional e de algumas organizações corajosas, o 
silêncio é quase absoluto no reino do espírito.185

Atualmente, no campo da ciência jurídica, nos deparamos com 

cérebros bem comportados e evoluídos que nos levam a deduzir que o bom não é 

se adotarem atitudes moderadas, mas, sim, avançar na sugestão de soluções que 

se harmonizem com os problemas vividos pela humanidade. 

                                            
185 ROMANO, Roberto. O perigo Facista. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 de abril de 1991, Caderno 1, p. 3.  
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O jurista nunca fica na contramão da história, quando se põe na 

defesa da liberdade e dos direitos mais proeminentes da cidadania. Ele nunca 

frustra a confiança e as esperanças que a Nação tem em seus pensamentos e 

formulações científicas, especialmente, quando ele tem compromissos com os 

princípios da democracia. Ele foi e será sempre o evoluído mensageiro voltado para 

combater o desrespeito à dignidade humana, especialmente, quando tal ocorrência 

se concretiza por parte da ação ou omissão do Estado. 

A história da ciência jurídica nos mostra que por meio dela foram 

conquistadas regras novas e atuais para as relações humanas, em que o respeito 

mútuo é dignificado e se estabelece um sistema de diálogo e franqueza entre os 

estamentos em conflito, conduzindo a resultados queridos pelo sentimento de um 

povo. 

É sabido que em muitas ocasiões, o jurista vive em estado de utopia. 

Ele, em quase todas as posições assumidas, envolve-se com os pensamentos de  

Thomas Morus, escritor inglês (1480-1535), e cria um País, embora imaginário,  

onde um governo, organizado da melhor maneira, proporciona ótimas condições de 

vida a um povo equilibrado e feliz, por nele vigorarem  normas e/ou instituições 

políticas altamente aperfeiçoadas. 

Ocorre que até o jurista necessita ter a sua utopia. Relembro, a 

respeito,  um pensamento exposto por Ariano Suassuna, ao ser entrevistado por 

Wellington Faria, conforme noticiado em jornais paraibanos. O entrevistador quis 

saber de Ariano Suassuna qual será a utopia universal deste século, sobretudo no 

sentido político. O ilustre escritor nordestino, demonstrando a sua visão cosmopolita 

dos acontecimentos culturais e sociais da nossa época, respondeu: 

Se não existisse, deveria existir. Teria  que ser criada, porque o homem não 
pode viver sem um sonho. O homem não pode viver sem um sonho de 
melhoria, e este sonho para mim existe, de uma sociedade justa e fraterna, 
como até hoje não foi feita. 

A arbitragem surge no Brasil em um momento em que há uma 

grande preocupação com o custo produzido pelas questões judiciais, contribuindo 

para diminuir a produtividade dos investimentos. 
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É de suma importância se apreciar, com o máximo de cuidado e 

reflexão, o inteiro teor do artigo “O preço de recorrer à Justiça”, de autoria de Maria 

Clara R. M. do Prado, publicado na Gazeta Mercantil, de 3 de novembro de 1998, 

pg. A-3, conforme transcrição: 

Enquanto as tardias reformas básicas - da previdência social e do sistema 
tributário - continuam em discussão no Brasil, outros países avançam mais 
rapidamente. Na Argentina, já foi ultrapassada a etapa das mudanças mais 
elementares. Sob o monitoramento do FMI, com quem tem acordo de longo 
prazo, os argentinos atingiram a fase da reforma das instituições. O  Poder 
Judiciário tem sido ali o principal alvo. 

O tema nem sequer é mencionado entre as prioridades do governo 
brasileiro. Até se entende que nem valeria a pena mexer agora em nova 
casa de maribondo, antes de um compromisso naquilo que é mais urgente. 

Não quer dizer, porém, que o meio acadêmico e os economistas estejam 
totalmente alheios ao assunto. Não estão. 

Na verdade, poucos sabem que uma metodologia desenvolvida no Brasil 
para medir os custos da ineficiência do Poder Judiciário foi utilizado no Peru 
e está em via de ser aplicada pelos governos da Colômbia e do México. 

O economista Armando Castelar Pinheiro, do BNDES, e os cientistas 
políticos Bolivar Lamounier e Maria Teteza Sadek, do IDESP, 
desenvolveram um método de pesquisa que busca avaliar junto aos 
empresários quanto custa usar a Justiça, no Brasil. 

Por detrás está a idéia de que a economia de um país se torna mais 
eficiente quanto mais sérias, organizadas e rápidas em suas decisões for a 
atuação das instituições. 

Em seu trabalho, Castelar cita uma pesquisa feita por Gerald Scully, 
enfocando o impacto das instituições nos níveis de eficiência e taxas de 
crescimento. Ele aplicou a  pesquisa em 155 economias de mercado. 

A conclusão é que países com boas instituições (isso abrange não apenas o 
Judiciário, mas também o sistema político) crescem três vezes mais 
rapidamente em termos per capita do que aqueles com instituições mais 
frágeis. 

O trabalho de Castelar limita-se ao Poder Judiciário. Baseia-se na 
suposição generalizada de que mais importância passa a ter a Justiça 
depois que os países abrem suas economias ao exterior, que promovem a 
privatização e passam a funcionar a mercê das regras do mercado. 

Nesse estágio, o contrato formalizado entre as partes passa a ser 
fundamental. Os negócios tendem a crescer quando as partes têm certeza 
de que poderão contar com um sistema judiciário eficiente em caso de 
dúvida ou de disputa. 

É como se as partes se sentissem mais seguras do que poderão esperar 
pela frente. O risco de o negócio não dar certo cai quando há percepção de 
que qualquer problema poderá ser rapidamente resolvido na Justiça. No 
caso dos investimentos em infra-estrutura, por exemplo, de grande prazo de 
maturação , confiar no Judiciário pode fazer toda a diferença. 

Há evidências, também, de que a difusão da tecnologia tende a crescer 
quando o empresário sente que a propriedade intelectual será devidamente 
protegida judicialmente em caso de conflito. 

182



  

 

  

Outras conseqüências são listadas. Castelar comenta que parte dos 
‘spreads’ (taxa de risco) cobrados pelos bancos no Brasil, está diretamente 
relacionada à ineficiência do Poder Judiciário. 

Há dois impactos aqui: primeiro o da morosidade do Judiciário, já que uma 
cobrança judicial para reaver as garantias pode levar de oito a dez anos; 
além disso, há o peso do custo administrativo que os bancos incorrem por 
manter todo um departamento de advogados encarregados de acompanhar 
os longos processos que se arrastam na Justiça, diz. 

É muito difícil medir matematicamente o custo da ineficiência do Poder 
Judiciário. 

Há o custo oculto da lentidão. Representa os negócios e contratos que 
deixam de acontecer porque o sistema é falho. 

As pessoas fazem as contas, percebem 'que qualquer problema levará  uma 
eternidade para ter uma decisão na Justiça. Preferem colocar .o dinheiro em 
uma aplicação financeira ao invés de arriscar em ~ empreendimento que 
pode dar dor de cabeça. 

A expectativa sobre um valor a ser recebido no futuro é mais baixa quanto 
maior for a taxa de juros. 

Na pesquisa aplicada por  Castelar  junto a empresários, prevaleceu a 
opinião de que em termos de agilidade o Judiciário brasileiro é ruim. De 
595, nada menos do que 540, ou 90,8%, apontaram aquela resposta. 

Ajuda a explicar porque 60% dos processos judiciais hoje envolvem de 
alguma forma a União, o INSS e o governo do Estado de São Paulo. O 
cidadão aqui não tem escolha, mas a demora atinge a todos. 

Criou fama a decisão judicial tomada em 1996 pela qual o time do Botafogo 
pôde finalmente celebrar a vitória do campeonato de 1907. Poucos  
torcedores da época puderam celebrar. ” 

A arbitragem, como meio processual para a solução dos conflitos visa a 

consolidar os anseios daqueles que estão insatisfeitos com a demora na entrega da 

prestação jurisdicional, não só porque contribui para aumentar o grau de discórdia com 

o seu semelhante, mas, também, pelo fato de lhe ser negado o direito constitucional de 

ver o seu direito reconhecido em tempo razoável de ser possível o seu gozo e a sua 

fruição. 

A arbitragem é um direito processual de quarta geração. Ele se 

contrapõe aos sistemas até então adotados para solução de conflitos, nos quais a 

presença do Poder Judiciário era considerada indispensável.  

Mário Carlos Velloso, Ministro do Supremo Tribunal Federal, no 

trabalho "Princípios Constitucionais do Processo", escrito em memória do Ministro 

Carlos Coqueijo Torreão Costa, enfatiza que os países ocidentais têm-se esforçado 

no sentido de afastar os óbices ao acesso à Justiça, como também, procurado 
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estimular esse acesso, proporcionando, principalmente, serviços jurídicos para os 

necessitados. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que 

não a podem custear são, por isso mesmo, vitais.   186

Está no Preâmbulo da Constituição Federal de 1988: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e contemporânea, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Nesse preâmbulo, portanto, está a síntese dos objetivos 

fundamentais a serem alcançados pelo Estado Brasileiro, entre eles o de 

proporcionar aos administrados uma convivência baseada na harmonia social e na 

solução pacífica das controvérsias. Evidente que, em face de tal posicionamento do 

constituinte brasileiro, não se entregou, de modo exclusivo, ao Poder Judiciário, a 

missão de efetivar a prestação jurisdicional. 

O art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, ao dispor que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” não invalida o disposto no 

art. 1º da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, ao determinar que: “As pessoas 

capazes de contratar poderão valer-se de arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis.” No dispositivo em apreço, há uma faculdade 

outorgada ao cidadão capaz de contratar e de dispor a respeito do seu patrimônio. 

Não consta nenhum impedimento de o litígio deixar de ser apreciado pelo Poder 

Judiciário. O artigo comentado respeita, conseqüentemente, a manifestação da 

vontade do  cidadão, valorizando a sua dignidade humana, em face do que dispõe o 

art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal. 

Por outro lado, com razão, a respeito da necessidade de ser criada 

uma cultura da arbitragem no País, Cláudio Vianna de Lima , em artigo publicado 187

                                            
186Em nota de pé de página registra a fonte da citação: "Cappelletti, Mauro; Garth, B. Acesso à Justiça. Trad. de 
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1988, p. 31-32. 
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no Correio Braziliense, Caderno “Direito & Justiça”, de 27 de julho de 1998, no 

sentido de que: 

“Até o advento da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, a arbitragem foi, 
notoriamente, maltratada pelo Direito Positivo, no Brasil. A consequência é 
a falta de uma prática do instituto e de uma ‘cultura arbitral’ em nosso país. 
Não se acredita na arbitragem. Só se admite a justiça feita pelo Estado, 
nada obstante a crise universal do Judiciário, a delonga das decisões 
judiciais, a injustiça manifesta que representam as decisões retardadas, a 
conseqüente inocuidade, na maioria das vezes, dessas sentenças e a 
impunidade freqüente de infrações penais. 

Os ensinamentos colhidos no exterior sinalizam na direcção e uma pesada 
campanha de marketing para mudanças de mentalidade geral e garantia de 
que, com a nova lei, se vá, efetivamente, alcançar a série de benéficos 
efeitos de arbitragem, à semelhança de outros países. 

Assim, foi recomendado em recente encontro em Barcelona (designado 
Euramer), promovido pela Associação Ibero-Americana de Câmaras (ou 
associações) Comerciais - AICO, e se instituiu em encontros preparatórios e 
no próprio Congresso da Comissão Interamericana de Arbitragem 
Comercial - CIAC, organizado pela Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, em maio de 1997”. 

Pertinente e valiosa a observação feita pelo Min. Sálvio Figueiredo 

Teixeira, em palestra proferida em São Paulo sobre a Arbitragem, no sentido de que: 

A realidade social pujante em que vivemos não se contenta mais com o 
modelo individualista das soluções jurídicas de antanho. Desde o final do 
século passado, vem-se construindo um novo perfil, alicerçado na 
prevalência do interesse social sobre o individual. Daí exigir-se um 
Judiciário participativo e ativista, na busca de uma sociedade mais justa, 
humana e solidária, contando para isso com instrumentos processuais mais 
eficientes, a exemplo da ação civil pública, das ações coletivas, dos 
juizados especial, do mandado de segurança coletivo, da ações de controle 
de constitucionalidade. Mecanismos hábeis e eficazes que suplementem a 
atividade estatal, priorizando o social. Se assim é, não há também porque 
excluir desses mecanismos a arbitragem, em atenção aos interesses de 
importantes segmentos sociais, aos quais a Justiça Oficial não tem dado 
abrigo satisfatório.”188

Em suma, o juízo arbitral, na forma concebida pela Lei n. 9.307, de 

23 de setembro de 1996, não vai de encontro aos princípios da jurisdição única ou da 

inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), da essencialidade do juiz natural, 

                                                                                                                                                         
187 Cláudio Vianna de Lima, Desembargador aposentado do TJ/RN e membro da Comissão de Arbitragem da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro.  
188 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Arbitragem no Sistema Jurídico Brasíleiro. Coletânea de Artigos de 
Autores Brasileiros e Estrangeiros. A Arbitragem na Era da Globalização - Coord. Por José Maria Rossani 
Garcez. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 21. 
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com banimento do Juízo ou Tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII) e da ampla 

defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). 

CONCLUSÕES FINAIS: 

Sócrates: “Eu julgo que a pesquisa está além de 
nossas possibilidades e que vós que sois 
inteligentes deveis ter piedade de nós em lugar de 
zangar-vos conosco”.   189

A arbitragem instituída, no Brasil, pela Lei n. 9.307, de 23.09.1996, 

atende aos anseios da cidadania na solução de seus conflitos patrimoniais. A sua 

cultura contribui para o aperfeiçoamento da democracia, por estabelecer, de modo 

simples e célere, a paz entre os cidadãos, solucionando os seus conflitos. 

Contribui, também, por ser veículo influenciador, para o 

desenvolvimento econômico da Nação, haja vista a diminuição dos custos dos litígios 

entre os empresários, consumidores, usuários e outros segmentos da sociedade. 

O aperfeiçoamento das técnicas utilizadas pelo procedimento arbitral 

deve conduzir o sistema a um nível de alta credibilidade, influenciando, assim, por 

livre e manifesta vontade do cidadão, a sua procura para solução das querelas de 

ordem patrimonial. 

A solução dos litígios a ela submetidos para decisão, deve garantir 

em grau máximo, o exercício adequado do direito de defesa e adoção de um regime 

de transparência, para que nenhuma dúvida possa surgir sobre os seus efeitos e a 

sua carga decisória. 

Admitir, entretanto, a arbitragem como meio eficaz na composição 

dos conflitos de interesses, ao lado da jurisdição, contudo é insuficiente. O instituto 

necessita ser repensado e, assim, ubicado adequadamente no direito público.  

                                            
189 Platão: A República: 336-337a. Trad. Enrico Corvisieri. Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Editora Nova 
Cultural Ltda., 2000.    
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O problema proposto para efeito de investigação, arbitragem: 
alternativa eficaz de solução das controvérsias, está exposto em seus aspectos 

histórico, sistemático, doutrinário, comparado e até sugestivo.  

Enfim,  

O invisível escapa aos olhos, mas não ao coração, nem à 

inteligência. Ao encerrar o trabalho fica a certeza de que a arbitragem foi vista.  
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JUSTIFICATIVA 

 

Todo trabalho acadêmico, seja dissertação de mestrado ou tese de 

doutorado, traduz esforço de pesquisa científica desenvolvido em torno de algum 

tema relevante, no qual o pesquisador transita de acordo com a metodologia 

escolhida, com vistas a responder a um problema proposto como base do estudo. 

 Quando, como no caso do presente trabalho, o método utilizado é o 

da pesquisa bibliográfica, ao longo do texto vão sendo referidas as fontes 

consultadas, as quais são indicadas em notas de rodapé, e na bibliografia, ao final, 

permitindo aos interessados fácil acesso às fontes pesquisadas.  

A pesquisa bibliográfica que orientou o texto apresentado sob o título 

Arbitragem: alternativa eficaz de solução dos conflitos ultrapassou, como sói 

acontecer, a citada nas notas de rodapé. Trata-se de fontes indiretas e outras que 

não foram incorporadas ao texto, porque foram consideradas despiciendas ou de 

menor relevância. Todavia, anotar toda a pesquisa bibliográfica que reunisse essas 

considerações, seria fastidioso e sem proveito.  

De início, ficou claro que o enfoque ontológico não constituiu o 

propósito deste trabalho acerca da arbitragem. Esse instituto é conhecido dos 

profissionais do direito e está normatizado; porém, não suficientemente conhecido, 

nem compreendido. Por isso, a importância de que seja re-conhecido e re-formulado 

em bases jurídicas mais consistentes foi o móvel da pesquisa empreendida, a qual 

não teve o condão de exaurir a discussão do problema levantado: reconhecimento 

da arbitragem como instrumento público de acesso alternativo à solução de conflitos, 

adequado e eficaz, indispensável à administração da justiça.  

Diante desses propósitos, reputa-se importante que, além da 

referência bibliográfica explícita, fossem acrescidos, em anexo, legislação e 

regulamentação condizente com o trabalho, visando, com isso, a facilitar sua 

continuidade em algum estudo posterior. A intenção é atender à metodologia de 
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pesquisa científica e colaborar para o prosseguimento de estudos, afinal, 

“apêndices e anexos são inclusões de textos ou de ilustrações complementares, que 

o autor julga mais conveniente adicionar ao trabalho”.   190

Especificamente sobre trabalho acadêmico jurídico, Umberto Eco 

recomenda: “Uma tese de direito que discuta uma lei ou um corpo de leis deverá 

inserir tais leis em apêndice (desde que não façam parte dos códigos de uso 

corrente e à disposição de qualquer um)” .  191

Coerente com o objeto da pesquisa, o intuito é contribuir para a 

evolução do instituto jurídico da arbitragem. Este trabalho seguiu o método sintético, 

partiu do geral para o particular; caso, no entanto, seja dado enfoque analítico, 

partindo-se de elemntos particulares para o geral, quanto maior o número de 

parâmetros examinados, melhor será o resultado a ser alcançado.  

Por essa razão, considera-se oportuno levar ao conhecimento dos 

estudiosos do direito, esse extenso levantamento de regras, convenções, 

regulamentos, códigos, leis e resoluções, dispersos aos quatro ventos e que a 

paciente e monacal pesquisa da autora fez reunir nesta parte do trabalho (anexo em 

CDRom), considerando um instrumento útil para o prosseguimento e 

aperfeiçoamento dos estudos a continuarem na vida acadêmica da pesquisadora e 

de quantos se interessem pela adoção da arbitragem como alternativa eficaz de 

solução dos conflitos.   

A escolha dos textos, por fim, operou-se segundo a importância 

inferida no âmbito da pesquisa, refletindo, portanto, seu viés.   

 

 

 

                                            
190 RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas, 1996, p. 82.  
191 ECO, Umberto.Como se faz uma tese. Tít. Original Como se faz una tese di laurea. Trad. Gilson Cesar 
Cardoso de Souza. São Paulo: Editora Perspectiva S/A, 1999, p. 163. 
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CONTEÚDO DO ANEXO EM CDROM 

• ARBITRAGEM – Conceito 

• APRESENTAÇÃO – justificativa ao anexo 

• LEGISLAÇÃO NACIONAL 

• LEI DE ARBITRAGEM DO BRASIL 

• DECRETO 4.311/2002 

• LEGISLAÇÃO ESPARSA 

• REGULAMENTOS 
• Regulamento Padrão de Arbitragem do Conselho Nacional das Instituições de 

Arbitragem- CONIMA 
• Regulamento Modelo de Arbitragem Expedita do Conselho Nacional de Mediação 

e Arbitragem – CONIMA 
• Regulamento do Centro de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio 

Brasileira de São Paulo 
 

• LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA 

• CONVENÇÕES 
• Convenção de Estocolmo 
• Convenção de Montevidéu 
• Convenção de Nova York 
• Convenção do Panamá 
• Convenção de Washington 

 

• LEIS 
• Leis Modelos 

• Lei Modelo da CNDUM 
• Lei Modelo da Uncitral (inglês) 
• Lei Modelo da Uncitral (português) 

 
• Leis da América do Norte 

• Lei de Arbitragem do Canadá 
• Lei Administrativa dos Estados Unidos da América 
• Lei de Arbitragem do México 

 
• Leis da América Central 

• Lei de Arbitragem de Costa Rica 
• Lei de Arbitragem da Guatemala 
• Lei de Arbitragem de Honduras 
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• Leis da América do Sul 
• Lei de Arbitragem da Argentina 
• Lei de Arbitragem da Bolívia 
• Lei de Arbitragem da Colômbia 
• Lei de Arbitragem do Equador 

 
• Leis da Europa 

• Lei de Arbitragem da Alemanha 
• Código Judicial Belga 
• Lei de Arbitragem da Bulgária 
• Lei de Arbitragem da Espanha 
• Código de Processo Civil da França 
• Lei de Arbitragem da Inglaterra 
• Código de Processo Civil Italiano 
• Lei de Arbitragem de Portugal 
• Resolução do Conselho de Ministros de Portugal 
• Lei de Arbitragem da Suécia 

 
• Leis da Ásia 

• Lei de Arbitragem da China 
• Lei de Arbitragem da Coréia 
• Lei de Arbitragem do Japão 
• Código de Processo Civil do Japão 
• Lei de Arbitragem da Tailândia 

 
• Leis da Oceania 

• Lei de Arbitragem da Austrália 
 

• PROTOCOLOS 
• Protocolo de Brasília 
• Apefeiçoamento do sistema de solução de controvérsias do Protocolo de 

Brasília 
• Protocolo de Olivos 
• Protocolo de Ouro Prêto 
• Tribunais Ad Hoc do Protocolo de Brasília 

 

• REGULAMENTOS 
• Regulamento de Arbitrgem da CIAC 
• Regulamento de Arbitrgem da CNUDMI 
• Regulamento de Arbitrgem da LCIA 
• Regulamento de Arbitrgem da UNCITRAL 

 
• Normas de Arbitragem da Bolívia 
• Regras de Arbitragem da AAA 
• Regras de Arbitragem de USA 
• ICC Regras de Arbitragem  

 
• IBA Rules Commercial Arbitration 
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• Internacional Commercial Arbitration Act British Columbia 
• New York Convention Signatory States 
• Notes on the Organization of Internacional Commercial 
• UNCITRAL Arbitration Rules 
• US Arbitration Act. 

 
• MODELOS DE FORMULÁRIOS-PADRÃO 

• NOTIFICAÇÃO 
• TERMO DE ACEITAÇÃO DO ÁRBITRO 
• TERMO DE COMPROMISSO 
• EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
• AÇÃO DE EXECUÇÃO 
• EMBARGOS DO EXECUTADO 
• APELAÇÃO CÍVEL 
• RAZÕES DO APELANTE 
• TERMO DE CONCILIAÇÃO 
• SENTENÇA ARBITRAL 
• MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
• COMPROMISSO ARBITRAL PARTICULAR 
• COMPROMISSO ARBITRAL POR ESCRITURA PÚBLICA 

 
 
• LAUDOS ARBITRAIS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO MERCOSUL 

• LAUDO ARBITRAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS ANTIDUMPING 
• LAUDO ARBITRAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS ANTIDUMPING ( PARTE II) 
• LAUDO ARBITRAL SOBRE IMESI - PARAGUAI X URUGUAI 
• LAUDO ARBITRAL DE BICICLETAS - URUGUAI X ARGENTINA 
• LAUDO ARBITRAL DE PNEUMÁTICOS - URUGUAIS X BRASIL 
• LAUDO ARBITRAL DE PRODUTOS FITOSANITÁRIOS - ARGENTINA X BRASIL 

 
 
• LINKS 

• ENDEREÇOS INTERESSANTES 
 

• LEIA-ME 

• INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES 
• INSTALADORES 
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