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“... e se assustou com a suspeita tardia de que é a 

vida, mais que a morte, a que não tem limites”. 

(Gabriel García Marques – O Amor nos tempos do 

cólera) 

 

 

“- Que ele não deixe o teu pé vacilar, 

que o teu vigia não cochile! –  

Não! Ele não cochila nem dorme, 

o vigia de Israel”. (Salmo 121, 3-4) 
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RESUMO 
 

 

CERQUEIRA, Paulo Roberto Gonçalves. A arbitragem internacional e sua possível 
utilização como mecanismo de solução de conflitos coletivos de trabalho de âmbito 
transnacional. 2009. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação 
em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2009.  
 
 
  
Na atualidade, as relações entre as nações são caracterizadas pela forte interdependência. A 
tensão entre as exigências da sociedade internacional e a ampla diversidade legislativa impõe 
que sejam repensados os conceitos tradicionais dos ordenamentos jurídicos e os mecanismos 
de solução de controvérsias para que se possa operar o direito em um contexto internacional. 
Diante da intensa troca de fatores de produção entre os países, dentre eles a mão-de-obra, 
desponta o contrato internacional de trabalho como instrumento de utilização cada vez mais 
corriqueira. Nesse contexto, ganha relevo o movimento sindical, que, para validamente figurar 
como legítimo interlocutor, passa por um processo de busca pelo estabelecimento de 
igualdade de condições de diálogo no processo de formação do Direito do Trabalho, através 
do resgate do papel dos sindicatos, que deverão adequar-se à nova realidade da pós-
modernidade. Na medida em que as empresas ganham proporções transnacionais, também as 
controvérsias trabalhistas, especialmente os chamados conflitos coletivos de trabalho, passam 
a surgir como fator de instabilidade para as relações produtivas. Quando restarem frustrados 
os mecanismos autocompositivos de solução de controvérsias, dentre eles a negociação 
coletiva, a arbitragem despontaria como uma nova via de acesso à composição do conflito 
coletivo, no âmbito interno e no transnacional, sendo uma resposta que oferece maior 
flexibilidade, menor solenidade, maior amplitude e estreita ligação com a atividade dos 
sindicatos e o novo modelo de sindicalismo contemporâneo. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arbitragem Internacional. Sindicalismo Contemporâneo. Formas de Solução 
de Conflitos Trabalhistas. Conflito Coletivo do Trabalho de âmbito Transnacional. 

   

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

CERQUEIRA, Paulo Roberto Gonçalves. The international arbitration and its possible use 
as mechanism of solution of transnational collective labor disputes. 2009. 157 p. 
Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
  
 
 
In the present time, the relations between the nations are characterized by strong 
interdependence. The tension between the requirements of the international society and the 
legislative diversity imposes that the traditional concepts of the legal systems and the 
mechanisms of solution of controversies are rethink so that can properly operate in an 
international context. Due the intense exchange of factors of production between the 
countries, amongst them workers, blunts the international contract of work as a current useful 
instrument. In this context, gains eminence the Syndical Union movement, that passes 
through a process of search for the establishment of equality of conditions of dialogue in the 
process of formation of the Labor Laws, through the rescue of the purpose of the unions, that 
will have to adjust to the new reality of pos-modernity to validly appear as legitimate 
interlocutor. While the companies go transnational, the working controversies, especially the 
collectives labor disputes, start to appear as factor of instability for the productive relations. 
When frustrated the autocompositive mechanisms of solution of controversies, amongst them 
the collective bargaining, the arbitration would blunt as a new way of access to the 
composition of the collective conflict, in the internal and transnational scope, being a reply 
that offers greater flexibility, minor solemnity, greater amplitude and narrow linking with the 
activity of the unions and the new model of contemporary syndicalism. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key-Words: International Arbitration. Contemporary Syndicalism. Forms of Solution of 
Labor Conflicts. Transnational Collective Labor Conflict. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Na atualidade, as relações entre os Estados são caracterizadas pela forte 

interdependência, sendo não só possível, mas até mesmo necessária, acentuar a cooperação entre 

os mesmos. 

Um dos traços mais marcantes da civilização contemporânea é a internacionalização 

da economia, fomentadora de um crescente intercâmbio entre os Estados e entre esses e 

particulares estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas. É evidente o grande crescimento no 

relacionamento entre particulares, de nacionalidades distintas, fenômeno especialmente detectado 

pela atuação das chamadas sociedades comerciais multinacionais, que, operando nas mais 

diversas partes do mundo, desconsideram as fronteiras nacionais. 

A tensão entre as exigências da sociedade internacional e a ampla diversidade 

legislativa (distintos ordenamentos jurídicos em contato numa mesma relação jurídica) impõe que 

sejam repensados os conceitos tradicionais dos ordenamentos jurídicos e os mecanismos de 

solução de controvérsia para que se possa operar o direito em um contexto internacional. 

Neste panorama, para a efetivação de projetos de integração, o Estado soberano tem 

função primordial, principalmente no que pertine à adequação de suas regras internas, de modo a 

auxiliar e alcançar os objetivos declarados de desenvolvimento econômico e social, imprimindo 

aos projetos intergovernamentais a obrigatória articulação política pretendida. Esta é, pois, a 

contribuição da nova face do Direito Internacional: a proposição de critérios coordenados e 

harmonizadores para situações específicas que implicam no livre trânsito de mercadorias, 

pessoas, empresas e capital. 

Diante da intensa troca de fatores de produção na comunidade internacional (fato 

notório também nos países do Cone Sul), dentre eles a mão-de-obra, desponta o contrato 

internacional de trabalho como instrumento de utilização cada vez mais corriqueira. Na medida 

em que as empresas ganham proporções transnacionais, também as controvérsias trabalhistas, 

especialmente os chamados conflitos coletivos de trabalho (onde uma categoria reivindica a 

criação/modificação de normas ou condições de trabalho, ou a interpretação de certa norma 

jurídica), passam a surgir como fator de instabilidade para as relações produtivas e também para 

o fortalecimento dos blocos internacionais de cooperação econômica. É imprescindível, pois, 

para o crescimento dos fatores de produção e para o êxito da integração almejada pelos diversos 
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blocos de países (sejam blocos de estrita cooperação econômica ou blocos com fins de formação 

de uma comunidade regional internacional), que exista um esforço para a harmonização de regras 

aplicáveis às práticas internacionais e, aos conflitos, mormente no caso dos conflitos trabalhistas, 

seja dada especial atenção, com fins de se atingir uma pacificação e harmonização de interesses. 

No cenário atual, meios extrajudiciais, como a arbitragem, despontam como 

mecanismos de maior celeridade, menor onerosidade e especialidade, características tão 

necessárias para o desenvolvimento das relações no campo internacional. 

O intenso crescimento das relações de trabalho em todo mundo, por sua vez, 

provocou uma mudança estrutural no Direito do Trabalho e no modelo do Sindicalismo 

Contemporâneo. As antigas formas de emprego dão hoje espaço para novas formas de trabalho e 

renda; as empresas ganham dimensões multinacionais; novas tecnologias determinam a 

modificação do processo produtivo e de toda maneira de administração dos empreendimentos; o 

sindicalismo de vertente reivindicativa entra em crise com o desemprego estrutural e abre espaço 

para um novo modelo, mais ágil, leve e de ampla promoção do diálogo e da comunicação entre os 

diversos atores sociais. 

O tema proposto para a construção da dissertação, é, pois, o estudo da fórmula 

arbitral (com auxílio no exame, por amostragem, de modelos já existentes em alguns países, em 

especial nos países do Mercosul), sua aceitabilidade e implementação, bem como o exame acerca 

da possível utilização da arbitragem especificamente para a solução de conflitos coletivos do 

trabalho de âmbito transnacional, acentuando a importância do sindicalismo internacional como 

instrumento legítimo e apto a defender os interesses da classe trabalhadora dentro dos dissídios 

envolvendo trabalhadores que prestem serviços em diferentes países, face a nova configuração do 

Direito do Trabalho. 

Os objetivos do presente estudo são a análise da arbitragem internacional e seus 

regramentos; a análise, por amostragem, de algumas legislações/tratados reguladores da 

arbitragem, em especial no Mercosul; e, de maneira genérica, os regramentos acerca dos 

contratos internacionais.  

Especificamente, é intenção da presente Dissertação o estudo do contrato 

internacional de trabalho; a caracterização dos conflitos coletivos de trabalho; o papel dos 

sindicatos como entes legítimos para a discussão equilibrada nos conflitos coletivos 
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transnacionais; e as possibilidades e limites da utilização da arbitragem para a solução de 

conflitos trabalhistas, especialmente o conflito coletivo do trabalho de âmbito transnacional. 

Para atingir os objetivos acima elencados, o estudo se dividirá em três partes: na 

primeira delas, tratar-se-á da arbitragem, seu conceito, natureza jurídica, características, estrutura 

procedimental e uma amostragem da aplicação da arbitragem no direito comparado, em especial 

nos países do Mercosul; na segunda parte, analisar-se-á o novo contexto das relações de trabalho, 

aclarando os pontos acerca do panorama das relações de trabalho na pós-modernidade, da 

evolução do sindicalismo contemporâneo, da caracterização dos diferentes tipos de conflito 

trabalhista e dos instrumentos para resolvê-los; na terceira e última parte, promover-se-á um 

exame mais específico da utilização da arbitragem diante deste novo contexto das relações de 

trabalho. 
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PARTE I – DA ARBITRAGEM. 

 

 

1. ORIGENS E CARACTERIZAÇÃO 
 

 

1.1. O conceito de Arbitragem e sua distinção frente aos demais mecanismos de composição 

dos conflitos: delimitação do instituto. 

 

 

A ocorrência de conflitos em sociedade é inevitável. Enquanto a existência de bens 

úteis capazes de satisfazer as necessidades humanas é finita, estas carências, por sua vez, são 

ilimitadas1. O surgimento de conflitos de interesses intersubjetivos é, pois, inevitável, e é 

justamente este tipo de conflito que gera um estado de potencial desequilíbrio social. 

O conflito intersubjetivo de interesses é caracterizado 
 

pela pluralidade de agentes, cada um titular do seu próprio interesse, decorrente de uma 

necessidade que lhe é peculiar, objetivando um mesmo bem reconhecido como idôneo e 

apto a satisfazer aquela carência. Daí o conflito. Diante de tal quadro, há um estado de 

risco para a coletividade, pois, além de desequilibrar a harmonia social, o conflito entre 

seus integrantes pode assumir proporções ameaçadoras à própria comunidade2. 

 

Quando este conflito de interesses intersubjetivo é exteriorizado, manifestando, os 

indivíduos, posições de tentativa de conquista do bem útil, então irá se formar a lide (definida 

como o conflito de interesses intersubjetivo qualificado por uma pretensão resistida3). A lide é, 

pois, o objeto de preocupação do Direito, que, através da construção de normas, irá pretender 

evitá-la ou dirimi-la.  

                                                 
1 Sobre os elementos formadores dos conflitos de interesses, assunto íntimo das doutrinas processualísticas, mas 
comum aos diversos ramos do Direito, consultar CARNELLUTTI, Francesco. Sistema de Direito processual. vol I. 
São Paulo: Classic Book, 2000. p. 55-63) e CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Elementos de teoria geral do 
processo. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 4-9. 
2 TEIXEIRA, Sergio Torres. Nova Dinâmica da Reintegração judicial no Emprego: Mito, Realidade e Utopia na 
Concretização do Direito de Acesso à Justiça à Luz da Efetividade do Modelo Processual Brasileiro. Recife, 
PE, 2004. 474f. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 

    
 
 

3 CARNELLUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual. vol I. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 55-63. 
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Para sua solução, necessária é a existência de mecanismos de composição dos 

conflitos, existindo, basicamente, três: a autodefesa, a autocomposição e a heterocomposição. 

A autodefesa4 estaria ligada ao uso ou ameaça do uso da força (física, moral, política 

etc.) por uma das partes da lide para ver seu interesse como prevalente. É a mais primitiva das 

formas de solução dos litígios, não existindo garantia de que o resultado seja “justo” ou 

satisfatório para ambos os litigantes, já que haverá sempre a prevalência do mais forte. É forma 

de composição da lide extremamente desestimulada pelo Estado, mas franqueada em algumas 

(poucas) situações, expressamente previstas em lei5. 

A autocomposição, por sua vez, é caracterizada como uma via compositiva pacífica, 

chegando-se a um resultado através de concessões recíprocas dos próprios litigantes (seja pela 

conjugação da vontade das partes (acordo), seja pela desistência de uma delas quanto ao seu 

próprio interesse). É extremamente estimulada pelo Estado, já que representa via de solução mais 

célere, menos custosa e que garante, ao menos em tese, maior satisfação das partes em relação ao 

resultado, justamente por ser a contenda resolvida através de acordo dos próprios sujeitos 

envolvidos6.  

A autocomposição pode ser bilateral (quando ambas as partes renunciam à parcela do 

seu direito – concessões recíprocas) ou unilateral (quando apenas uma das partes se submete ao 

interesse adversário, seja o titular da pretensão, seja o da resistência); judicial (dentro do processo 

em curso, dependendo, neste caso, da homologação do juiz) ou extrajudicial; assistida (quando 

um terceiro, sem poder decisório, auxilia na composição do resultado – casos da conciliação e 

mediação) ou autônoma (sem o auxílio de terceiro(s))7. 

A heterocomposição, por fim, consiste na resolução do conflito através da presença 

de um terceiro com poder decisório, estranho à relação litigiosa, provocado por um ou ambos os 

                                                 
4 A autodefesa também é referida como “defesa privada” (Carnellutti), “autojustiça” (Goldschmidt), “auto-ajuda” 
(Radbruch), “autotutela” (doutrina administrativista). 
5 São exemplos de autodefesa no Direito brasileiro: a auto-executoriedade dos atos administrativos (no Direito 
Administrativo); o desforço possessório imediato (art. 1210, §1o do Código Civil); a legítima defesa e o estado de 
necessidade (arts. 23-25 do Código Penal); a prisão em flagrante (art. 301 do Código de Processo Penal); a greve 
(para parcela da doutrina, no Direito do Trabalho). 
6 São exemplos de autocomposição no Direito brasileiro: a figura do Conciliador nos Juizados Especiais – Estaduais 
(Lei 9099/95) e Federais (Lei 10259/2001); a Comissão de Conciliação Prévia (art. 625-A e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho). 
7 Em termos da doutrina processual pátria, pode-se observar a importância e o estímulo dado pelo legislador às 
formas autocompositivas, prescrevendo, no art. 269 do Código de Processo Civil (para os casos de processo já em 
curso), dentre as hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito, três situações de autocomposição (inc. 
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interessados, destinado a dirimir o conflito. Tal modalidade pode ser dividida em duas 

subespécies: a pública, consistindo no processo jurisdicional do Estado, onde o terceiro é o 

Estado-juiz. Jurisdição pode ser entendida, pois, como o poder-dever do Estado de compor os 

litígios, de dar efetivação ao que já se considera direito, devidamente acertado, e de prestar 

cautela aos processos em andamento ou a se instaurarem, para que não percam sua finalidade 

prática8; e a privada, representada pelo procedimento arbitral, assunto em destaque no presente 

estudo. 

Pela arbitragem, as partes resolvem submeter suas lides, resultantes de determinadas 

relações jurídicas de direito privado, a um tribunal arbitral, composto por um árbitro único ou 

uma maioria deles, designados, em princípio, pelas partes ou por uma entidade por elas indicada. 

Mediante a instituição do tribunal arbitral exclui-se a competência dos juízes estatais para julgar a 

mesma lide9. 

Mario Paso Cosmópolis10 conceitua a arbitragem, de maneira mais simples, como a 

solução de controvérsia por pessoa alheia e distinta da partes que não tem caráter de juiz. 

Para Carlos Alberto Carmona11, a arbitragem seria 
 

meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais 
pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo, com base nela, 
sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da 
sentença judicial. 
 

Irineu Strenger12, por sua vez, conceitua a arbitragem como  
 

a instância jurisdicional, praticada em função de regime contratualmente estabelecido, 
para dirimir controvérsias entre pessoas de direito privado e/ou público, com 
procedimentos próprios, e força executória perante tribunais estatais. 
 

Por fim, cabe registro da conceituação de René David13, para quem 

                                                                                                                                                              
II – quando o réu reconhecer a procedência jurídica do pedido; III – quando as partes transigirem; V – quando o 
autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação). 
8 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. vol I. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 9.  
9 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 16-17. 
10 CÓSMOPOLIS, Mário Paso. Los conflictos coletctivos Del trabajo y El arbitraje. Anais do Congresso 
Iberoamericano de Direito do Trabalho e de Seguridade Social. v. 7. San Domingo: sem editora, 1984. p. 4. 
11 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei 9307/96. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 47. 

    
 
 

12 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do Comércio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1986. p. 
197. 
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a arbitragem seria técnica que visa a dar solução de questão interessando às relações 
entre duas ou várias pessoas, por uma ou mais pessoas – o árbitro ou os árbitros – às 
quais têm poderes resultantes de convenção privada e decidem, com base dessa 
convenção, sem estar investidos dessa missão pelo Estado. 
 

Pelo que se percebe, a arbitragem é um procedimento privado, resultante de comum 

acordo entre as partes (quanto à escolha do método para resolver o litígio em questão), sendo, 

inclusive, chamada de “instituição de justiça privada”14. 

 

 

1.2. Origens da Arbitragem. 

 

 

Evitando “manualismos”15, mas sem deixar de lado, ainda que resumidamente, 

registro das origens do instituto em análise, pode-se anotar que a arbitragem tem utilização 

milenar entre os povos16. 

Marcos Neves Fava17 aponta para a utilização da arbitragem em passagens 

mitológicas, como na referência do litígio envolvendo Atena Hera e Afrodite, quando fora 

nomeado Páris, na condição de árbitro, e resolveu a pendenga em favor de Afrodite, a quem 

incumbiu receber a maça de ouro ofertada pelos deuses à “mais bela” (tal decisão, prossegue a 

história, deveu-se ao suborno praticado por Afrodite, que prometeu a Páris o amor de Helena, 

fato que desencadeou a Guerra de Tróia). 

Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio18 apontam para a utilização da arbitragem no 

Direito Judaico. 

                                                                                                                                                              
13 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce internacional. Paris: Economica ed, 1982. p. 9 apud 
STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 34. 
14 ROBERTO, Jean. Traité de l’arbitrage civil e comercial. 4. ed. Paris: sem editora, 1958. p. 15 apud 
STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 34. 
15 Cf. OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência o Comissário e outros ensaios de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: 
Letra Legal, 2004. p. 137-167. (no ensaio “Não Fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sociojurídica na pós-
graduação em Direito.  
16 Cf. BENETI, Sidnei Agostinho. Perspectivas da Arbitragem no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. a. 71, n. 56 (78/82). Fev, 1982. p. 78-79. 
17 FAVA, Marcos Neves. A Arbitragem como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Revista de Direito do 
Trabalho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. n. 123, ano 32, jul./set., 2006. 

    
 
 

18 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 3-18, onde se detalha a importância do Direito Judaico para o desenvolvimento do direito como 
um todo e, em particular, para o implemento da arbitragem, evidenciando, neste particular, passagens bíblicas, 
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Carlos Alberto Carmona19 refere-se ao uso da arbitragem na solução de conflitos na 

Babilônia, 3000 anos a.C. Nos domínios da Grécia Antiga, com acentuada evolução no Direito 

Romano, que conheceu a distinção entre a arbitragem supervisionada pelo juiz – in jure – e 

aquela desenvolvida fora de juízo – apud iudicem – sem qualquer controle do resultado da 

controvérsia pelo Poder Público. O desenvolvimento alcançado durante a evolução do Direito 

Romano evidencia-se com a formulação das listas iudicium privatum-judez, com nomes dos 

cidadãos habilitados, por seu caráter reconhecidamente ilibado e sua competência técnica, a 

solucionarem controvérsias de forma privada. Nas duas fases do processo (práxis procedimental) 

romano dos períodos da legis actiones e do direito formulário, o pretor concedia ou não a ação, 

fixando, em caso positivo, os limites da litiscontestatio, para, depois, entregar sua solução ao 

arbiter ou ao iudex, que era particular20. O Digesto tratou da matéria – Livro IV, Título 8, 

fazendo remissão ao compromissum, a partir do qual as partes destinavam a decisão sobre seu 

litígio ao terceiro, árbitro, comprometendo-se a acolher o resultado de sua apreciação. 

Na Idade Média, a arbitragem passou por um grande incremento, utilizada em 

disputas entre senhores feudais e começou a ser utilizada para a regência de matéria comercial. 

Marcou presença no Forum Iudicum e, em Portugal, aponta-se norma editada por D. Afonso III, 

donde passou para as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas21. A aplicação da arbitragem 

na Idade Média, ademais, foi intensa em razão de cinco fatores22: primeiro, ausência de leis ou 

sua excessiva rigidez e incivilidade; segundo, a falta de garantias jurisdicionais; terceiro, a 

variedade de ordenamentos; quarto, a fragmentação da figura imatura do Estado; e cinco, os 

conflitos constantes entre Estado e Igreja. Destaca-se, entre essas razões, a forma inconsistente do 

Estado, sem a qualidade de detentor exclusivo dos meios de solução dos litígios. 

Marco importante para a arbitragem foi a Revolução Francesa. A Constituição 

Francesa de 1791 estabelecia o direito dos cidadãos de terminar definitivamente suas 

contestações pela via da arbitragem, não podendo sofrer qualquer lesão pelos atos do Poder 

                                                                                                                                                              
principalmente no Gênesis, onde existiriam conflitos resolvidos em bases de arbitragem (Abrahão e Lot, Isaac e o 
Rei Abimelec, Jacob e Labão, Cain e Abel etc.) bem como a importância da arbitragem no Talmud. 
19 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei 9307/96. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 38. 
20 Cf. PACHECO, Iara Alves Cordeiro. Os direitos trabalhistas e a arbitragem. São Paulo: LTr, 2003. p. 19. 
21 Cf. FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 30-32. 

    
 
 

22 Cf. SCHIZZEROROTO apud MUAJALLIS, Walter Brasil. A nova lei de arbitragem. São Paulo: LED, 1997. p. 
40. 
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Legislativo. Neste período, a arbitragem ganhou relevo como ferramenta de oposição e 

esvaziamento contra os abusos do Rei23. 

Após a Revolução Francesa até os tempos atuais, a arbitragem foi ganhando espaço 

frente aos mecanismos estatais de resolução de conflitos, principalmente com a crise do processo 

judiciário. 

Quanto ao panorama do desenvolvimento do instituo da arbitragem no Brasil, será 

objeto de capítulo específico. 

 

 

1.3. Natureza jurídica da arbitragem. 

 

 

A natureza jurídica da arbitragem comporta diversas visões. Conforme análise de 

Aurélio Bôaviagem24, a arbitragem poderia ser caracterizada, primeiramente, como de natureza 

contratual, para qual a obrigatoriedade da sentença arbitral decorreria da autonomia da vontade, 

expressa nas relações contratuais; num segundo entendimento, a arbitragem desprega-se da sua 

origem contratual, tornando-se procedimento autônomo, não integrando o compromisso ou a 

vontade das partes nele expressa (seria, pois, o reconhecimento da arbitragem como instituição 

autônoma, como “órgão” provadamente idôneo para a solução de litígios25); uma terceira 

corrente, dita jurisdicionalista, considera que, embora as partes indiquem o julgador, o poder de 

julgar decorre da lei. Neste caso, o árbitro seria juiz no exercício privado da função pública; o 

compromisso, uma ampliação da jurisdição; a sentença arbitral, verdadeira sentença. Neste 

entendimento, quer-se recordar que jurisdição também é atividade, movimentação do órgão 

judicante no processo, com o escopo de aplicar o direito ao caso concreto. Daí a aproximação da 

figura do árbitro com a figura do juiz, pois ambos declaram o direito aplicável à espécie (iuris 

dicere – dizer o direito). 

                                                 
23 Cf. VILLATORE, Marco Antônio César. Arbitragem na solução de conflitos no direito comparado. Revista de 
Direito do Trabalho Gênesis. Curitiba: Gênesis. jul., 2000. p. 78.  
24 Cf. BÔAVIAGEM, Aurélio. Contrato Internacional de Comércio. Recife, PE, 2000. 138f. Tese (Doutorado em 
Direito). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 

    
 
 

25 PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos da Arbitragem no Direito brasileiro e estrangeiro. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, a. 27. n. 107 (215/244), jun./set., 1990. p. 229. 
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Lílian Fernandes da Silva26, analisando sinteticamente as posições possíveis acerca 

da natureza jurídica do instituto, observa, outrossim, a existência de posições conciliatórias: 
 

para aqueles que defendem a natureza privatista, a arbitragem é um contrato, uma 
convenção na qual as partes concedem poderes ao árbitro e o laudo (retius, sentença 
arbitral) é uma manifestação da mesmas. Para os que têm como posição a natureza 
jurisdicional, a arbitragem é o verdadeiro processo e a jurisdição deve ser entendida 
como atuação da vontade da lei por meio de emissão de decisões não exclusivamente do 
Poder Judiciário. O árbitro escolhido de comum acordo tem o poder de proferir decisão 
mais justa, utilizando-se da jurisdição. Para os defensores da natureza híbrida, a 
arbitragem é um processo privado para solução de controvérsias, é uma forma privada de 
sentença com as vestes do poder de uma decisão judicial entre os particulares em 
oposição às cortes judiciais. É um acordo consensual no qual a solução da questão é 
dada por terceira pessoa; também é judicial porque põe fim a disputa, possibilitando seu 
cumprimento como um julgamento de mérito do judiciário. 
 

Cabe registro, também, da síntese das posições da natureza jurídica da arbitragem 

promovida por Jacob Dolinger27, atentando, ao final, para a tendência internacional para a teoria 

autônoma: 
 

Há quatro teorias que se dedicam a analisar a natureza jurídica da arbitragem: 1) teoria 
jurisdicional; 2) teoria contratual; 3) teoria mista (jurisdicional/contratual); e 4) teoria 
autônoma. 
A primeira delas, a teoria jurisdicional, parte do pressuposto de que o Estado deve 
controlar e regular todas as arbitragens que ocorrem em sua jurisdição, equiparando, 
assim, o árbitro ao juiz de direito para todos os fins. [...] Assim, mesmo reconhecendo 
que a origem da arbitragem está na vontade das partes contratantes, alega-se que a 
nomeação dos árbitros, a validade da convenção arbitral, os poderes dos árbitros e a 
execução do laudo, tudo se baseia na lei nacional do lugar em que a arbitragem ocorre. 
[...] 
A teoria contratual se baseia na premissa de que a arbitragem tem sua origem na vontade 
das partes e delas depende para o seu prosseguimento. [...] 
Como ambas as teorias têm fundamento – a arbitragem se origina da vontade das partes 
e depende, via de regra, de uma lei estatal para execução do laudo a ser proferido – 
criou-se a teoria mista. O seu fundamento é o de que a arbitragem não pode se 
desenvolver fora da esfera de um sistema jurídico e, assim, vincula a arbitragem ao local 
da sua sede, não para um total controle, como a teoria jurisdicional prega, mas 
reconhecendo uma certa dependência. 
Finalmente, mais recentemente, surgiu a teoria autônoma, que defende a idéia de que a 
arbitragem internacional tem fundamento e se desenvolve com base nas suas próprias 
regras, sem qualquer ligação com um sistema jurídico nacional. 
[...] nos últimos tempos, observa-se uma nítida tendência em prol dessa última teoria por 
parte da jurisprudência internacional, admitindo-se uma completa desvinculação do 
processo arbitral com a lei do país de sua realização, sendo isto justificado pela sua 
natureza internacional e pelo fato de que o tribunal arbitral não integra o Judiciário local. 

                                                 
26 SILVA, Lílian Fernandes da. apud PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Arbitragem trabalhista: visão didática. Revista 
Trabalho e Doutrina, v. 9. São Paulo: Saraiva, ano 22, 1999, p. 34. 

    
 
 

27 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 94-97. 
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Prefere-se, aqui, o entendimento que caracteriza da arbitragem como um 

procedimento de natureza híbrida: não há como negar sua natureza contratual, já que é 

mecanismo que somente se origina através de consenso entre as partes (inclusive, como se verá, 

quanto às regras a serem aplicadas para a solução da lide); todavia, não se pode deixar de lado 

seu aspecto legal-jurisdicional, já que, somente em virtude da autorização legislativa (ou mesmo 

da inexistência de proibição) é que se torna possível a utilização da arbitragem (e, como também 

será examinado, respeitando determinados limites de ordem pública). 

Acompanha este posicionamento híbrido Guido Soares28, ao prescrever que 
 

sendo contrato, quando internacional a arbitragem tem problemas comuns aos contratos 
internacionais, a exemplo: o problema da eleição da lei, o problema da capacidade das 
partes. Ao mesmo tempo também possui características de jurisdição. Daí porque a 
arbitragem no Brasil está regulada em dois ramos do Direito, em dois diplomas 
significativos: no Código Civil e no Código de Processo Civil, porque, na verdade, é um 
instituto híbrido. 
 

José Alexandre Tavares Guerreiro29, no mesmo sentido, e situando a questão diante 

da diferenciação acima explanada acerca dos mecanismos de solução de controvérsia (autodefesa, 

autocomposição e heterocomposição), chega à conclusão que, apesar de existirem diferenças 

entre a arbitragem e a jurisdição (autorizando delimitação autônoma para cada uma), existem, 

entre elas, pontos significativamente comuns, justamente por isso estando albergadas por um 

gênero comum de composição de conflitos (a heterocomposição). Assevera, assim, que 
 

pode-se dizer que dentre as possíveis hipóteses de eliminação de situações contenciosas, 
a jurisdição arbitral e a jurisdição do Estado constituem espécies do mesmo gênero, que 
se distinguem das demais (a auto-composição e a auto-defesa) exatamente porque 
pressupõem a atuação de um tercius, que intervém na denominada relação jurídica 
original. 
 

Em nota de rodapé, Aurélio Bôaviagem, citando Adolfo Rivas30, em defesa da faceta 

jurisdicional da arbitragem, defende que, apesar de não possuir os cinco elementos que compõem 

                                                 
28 SOARES, Guido. Arbitragens comerciais internacionais no Brasil. Vicissitudes. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, a. 78, n. 641 (29/57), mar., 1989, p. 29. 
29 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. A execução judicial das sentenças arbitrais. São Paulo: Revista de 
Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro (Nova Fase), a. 28, n. 75 (31/40), jul/set. 1989, p. 32. 

    
 
 

30 RIVAS, Adolfo Armando. El arbitrage según el Derecho Argentino. São Paulo: Revista de Processo, a. 14, n. 45 
(70/93), jan./mar., 1987, p. 72 apud BÔAVIAGEM, Aurélio. Contrato Internacional de Comércio. Recife, PE, 
2000. 138f. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
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o poder dos juízes (notio, vocatio, coertio, iudicum e executio – a arbitragem não contaria com o 

terceiro e o quinto), não seria o somatório de todos um imperativo para que se caracterizasse a 

arbitragem como uma função jurisdicional. 
 

El hecho de ser cinco los elementos que hacen a la jurisdición, no significa que todos 
resulten necessários y de igual valor para conformar la presencia de aquélla. Aparte de 
que alguno de tales elementos no existen por si, sino por otros, no tienen la misma 
significación. Obviamente que si existe el iudicium, es connatural y indispensable la 
notio e la vocatio; sin embargo, no la coertio ni la executio, pueden darse sin executio, 
pueden darse sin iudicum, pero creo haber demonstrado que este último elemento, puede 
existir sin que se den los dos anteriores.  
 

Acompanhando este entendimento híbrido, a processualista brasileira, ao disciplinar a 

arbitragem dentro de lei específica, Lei 9307/96, e dentro do Código de Processo Civil (ponto que 

será pormenorizado mais adiante), equipara os efeitos da decisão do procedimento arbitral a um 

título executivo judicial (conforme previsão no Código de Processo Civil brasileiro, art. 475-N). 

O que fica claro, então, é que, uma vez originada a decisão de um procedimento que observe uma 

série de garantias de ordem pública (definidas na Constituição e/ou na legislação 

infraconstitucional), tal procedimento acaba por tomar em empréstimo natureza jurisdicional, 

ainda que não possa ser definido como jurisdição pura/nata. 

Sobre o acima pontuado (melhor detalhado em tópico posterior), Luiz Guilherme 

Marinoni31 defende que 
 

a sentença arbitral é título formado fora da estrutura jurisdicional do Estado, à qual o 
legislador emprestou eficácia semelhante à da sentença civil condenatória. [...] A 
sentença arbitral não é um título executivo judicial “puro”. A defesa do executado, neste 
caso, não está limitada ao contido no art. 475-L. Ao contrário, a Lei de Arbitragem, no 
art. 33, §3.o, afirma que o executado poderá se defender contra a execução da sentença 
arbitral invocando qualquer dos fundamentos arrolados nos incisos do seu art. 32. 
 

Alexandre Freitas Câmara32, outrossim, atenta para o hibridismo da arbitragem, ao 

prescrever que 
 

A inclusão da sentença arbitral entre os títulos executivos coloca o Brasil no caminho de 
uma tendência internacional, de valorização da arbitragem como meio de pacificação 

                                                 
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. vol. III. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2008. p. 416. 

    
 
 

32 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. vol. II. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. p. 174. 
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social, essencial para o descongestionamento do Judiciário, e permitindo um novo meio 
de acesso aos escopos sociais da jurisdição e de seus equivalentes. 
É de se referir, ainda uma vez, que, apesar de não ser formada através de um processo 
jurisdicional (mas por um equivalente deste), não há nenhuma impropriedade em se 
afirmar que a sentença arbitral é título executivo judicial, uma vez que a mesma é 
formada através de um processo (ainda que este processo seja paraestatal, 
desenvolvendo-se à margem do Estado). 
 

Também Carreira Alvim33 atenta para a semelhança entre natureza da jurisdição e da 

arbitragem, ao estabelecer que 
 

pode-se definir a sentença arbitral como o provimento que decide o litígio submetido à 
decisão do árbitro ou tribunal arbitral, sendo, tanto quanto à sentença do juiz, um ato de 
inteligência que termina por um ato de vontade. 
 

O que se quer, então, deixar registrado, por hora, é o nítido caráter híbrido do 

procedimento arbitral, tratado como se jurisdição fosse, com decisões assumindo características e 

força jurisdicionais, e como procedimento autônomo-contratual (dependente da vontade das 

partes). 

 

 

1.4. Classificação da arbitragem: uma pequena diferenciação. 

 

 

Beat Walter Rechsteiner34 atenta para uma classificação da arbitragem. 

Primeiramente, estabelece que a arbitragem poderia ser privada, quando as próprias partes 

constituiriam um tribunal arbitral, e indicariam (elas mesmas) o único ou os árbitros que 

decidiriam no lugar dos tribunais estatais as suas lides de direito privado. 

Outro tipo seriam os tribunais arbitrais de direito público, caracterizando-se pela 

competência para julgar lides decorrentes de uma relação jurídica de direito público, basicamente 

direito administrativo, no lugar das autoridades administrativas ou judiciárias competentes 

(como, por exemplo, arbitragem para resolver contratos de concessão de serviço público). 

                                                 
33 CARREIRA ALVIM, J. E.  A arbitragem no Direito Brasileiro, in Doutrina, vol. 3, James Tubenchlak (coord.). 
Rio de Janeiro: ID, 1997. p. 320-321. 

    
 
 

34 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 15-16. 
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Por fim, poder-se-ia apontar um terceiro tipo, a arbitragem de Direito Internacional 

Público, a qual representaria uma das modalidades de solução pacífica dos conflitos entre sujeitos 

de direito internacional (basicamente, arbitragem para resolver pendengas decorrentes de 

Tratados Internacionais, onde os sujeitos seriam os próprios países signatários). 

Divulgado, na prática, ao lado da arbitragem, aparecem um grande número de 

procedimentos aos quais é comum que não levem a uma decisão com autoridade de um tribunal 

estatal ou arbitral. Todas essas formas de solução de divergências são embutidas dentro da 

conceituação do ADR (Alternative Dispute Resolution). Mesmo sendo uma modalidade 

consensual da resolução de uma divergência (estaria, pois, dentro das formas autocompositivas 

de resolução dos conflitos), não podendo ter a autoridade da coisa julgada de uma sentença 

estatal ou arbitral e a possibilidade de executá-la mediante cooperação da justiça estatal, este tipo 

de solução vem sendo adotado com destaque na Ásia e nos EUA e ganha cada vez mais espaço 

na Europa e nos países da América Latina35. 

A utilização do ADR ocorre mediante negociações diretas entre as partes, 

denominada muitas vezes de “conciliação”. Por outro lado, aplica-se freqüentemente o termo 

mediação, quando nas negociações participam terceiros. Há quem diferencie, todavia, a 

conciliação da mediação pela característica do terceiro facilitador da resolução do conflito: tanto 

na conciliação quanto na mediação, apareceria um terceiro sem poder decisório; na conciliação, 

este terceiro teria papel proativo na solução do litígio, indicando caminhos/soluções possíveis 

para as partes da contenda; na mediação, por sua vez, o terceiro não exerceria nenhum tipo de 

influencia na decisão, tendo apenas o papel de manter a urbanidade dos debates entre as partes. 

Comparando a arbitragem com a ADR, Rechsteiner36 monta quadro esquemático 

diferenciador: 

 

Arbitragem ADR (Alternative Dispute Resolution) 

Procedimento contencioso; Procedimento cooperativo; 

Procedimento de duração curta, porém, via de 

regra, maior que 90 dias; 

Procedimento concentrado e curto, 

normalmente não ultrapassando 90 dias; 

                                                 
35 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 18. 

    
 
 

36 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 19-20. 
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O procedimento instrutório é completo; Referente ao material probatório existe uma 

concentração ao essencial (best evidence); 

A função do procedimento é jurisdicional; A função do procedimento é restrita à 

conciliação e mediação; 

A decisão do tribunal arbitral é passível da 

coisa julgada e da execução forçada por um 

tribunal estatal. 

Caso a conciliação ou a mediação falhar, as 

partes têm ainda a possibilidade de recorrer à 

justiça estatal ou se submeter à arbitragem. 

 

Conclui Rechsteiner37, que 
 

o que é mais vantajoso para as partes , a arbitragem ou uma das modalidades de ADR 
(Alternative Dispute Resolution) não pode ser respondida de uma forma geral. [...] o 
ADR deveria ser levado em consideração pelas partes como um complemento à 
arbitragem, e isso pelo seu caráter pragmático e pela sua flexibilidade. Por outro lado, 
não resta dúvida que apenas a sentença ou o laudo de um tribunal arbitral transitado em 
julgado é capaz de ser executado por um tribunal estatal. Ademais, também a arbitragem 
permite ao tribunal arbitral tentar solucionar a lide por transação amigável entre as 
partes. 
 

Cabe registro, todavia, que, em sede de doutrina, há quem aponte a arbitragem, 

juntamente com a mediação e a conciliação, como formas de ADR38, posição esta que não se 

prefere no presente estudo. 

A diferenciação da arbitragem doméstica frente à arbitragem internacional será 

realizada mais adiante, em capítulo específico. 

 

 

1.5. Características da arbitragem. 

 

 

Para melhor compreensão, aponta-se, em ponto específico, as características da 

arbitragem.  

                                                 
37 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 20. 

    
 
 

38 GARCEZ, José Maria Rossani. Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. 
p. 183. 
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Primeira delas é sua qualificação como forma heretocompositiva de resolução de 

conflitos, onde existe a necessária presença de um terceiro, com poder decisório, que irá dirimir a 

contenda em exame.  

Deste predicado, surge a segunda característica, que é a necessidade de que os 

litigantes indiquem contratualmente um terceiro, alheio à lide, para resolver a questão, segundo 

normas processuais estabelecidas. Ademais, na arbitragem, as próprias partes determinam as 

regras processuais e materiais a serem seguidas pelo tribunal durante o procedimento arbitral. A 

liberdade de decisão, aqui, costuma ser ampla, tão-só restrita por normas cogentes ou 

imperativas, relacionadas ao procedimento arbitral, advindas do ordenamento jurídico do país em 

que tem sede o tribunal arbitral e onde será executada a decisão do procedimento em questão, 

justamente por ser, o procedimento arbitral, mecanismo de natureza híbrida (contratual-

jurisdicional/legal). 
 

A fim de facilitar a arbitragem, as partes devem enunciar com precisão o número, a 
forma de escolha e nomeação, o critério para eventual substituição dos árbitros, o local 
da sede do tribunal arbitral, ademais o idioma falado durante o procedimento arbitral e o 
direito substantivo ou material e processual aplicável, se a lide a ser decidida tem 
conexão internacional. [...] Mais freqüente, ocorre as partes escolherem como aplicáveis 
regras procedimentais de um tribunal arbitral institucional ou o Regulamento Arbitral da 
UNCITRAL de 28.04.1976. Com isto, pelo fato de indicarem as regras procedimentais, 
o risco da cláusula arbitral ser incompleta ou lacunosa torna-se menor39. 
 

Na doutrina, a cláusula arbitral defeituosa, insuficiente para conduzir adequadamente 

o procedimento, é denominada de “cláusula patológica” 40. 

A terceira característica seria o caráter vinculante da sentença arbitral (obrigatório 

para as partes e com executoriedade perante os tribunais estatais) 41. 

 

 

 

 

                                                 
39 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 111. 
40 O termo foi criado por Frédéric Eisemann, antigo secretário-geral da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara 
Internacional de Comércio de Paris. 

    
 
 

41 Para o estudo sobre as características diferenciadoras da arbitragem, ver PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos 
da Arbitragem no Direito brasileiro e estrangeiro. Brasília: Revista de Informação Legislativa, a. 27, n. 107 
(215/244), jun/set, 1990, p. 223-224. 
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1.6. Princípios/Vantagens e desvantagens da arbitragem: apontamentos preliminares. 

 

 

De forma sintética, com variações conforme o autor examinado, a doutrina vai aclarar 

para alguns princípios (também chamados por alguns de vantagens) da atividade arbitral. Um 

primeiro princípio seria o da autonomia das partes (ponto que será melhor desenvolvido em 

tópico posterior). Corresponderia à faculdade conferida às partes para escolher o meio mais 

apropriado para a resolução de suas controvérsias. Uma vez escolhida a fórmula arbitral, as partes 

ainda apresentariam a liberdade para estabelecer as regras procedimentais. A autonomia das 

partes justificar-se-á pela circunstância dos interesses presentes no processo serem de caráter 

privado, disponível, desde que não ferindo norma de cunho imperativo ou mesmo a ordem 

pública. 

Um segundo princípio seria o da autonomia do procedimento arbitral, que não terá 

sua atividade embargada por eventuais incidentes judiciais; é, pois, uma garantia contra 

ingerências dos órgãos judiciais nacionais. 

Um terceiro princípio seria o da igualdade das partes, fruto, inclusive, da própria 

manifestação de todos os integrantes da contenda para a instauração do procedimento arbitral. 

Como conseqüências desse princípio, devem ser assegurados às partes o contraditório e a ampla 

defesa também no mecanismo arbitral de solução de conflitos. 

O quarto princípio, o da flexibilidade, por sua vez, vincula-se à autonomia conferia às 

partes para estabelecer, dentro da arbitragem, a fórmula mais adequada para a resolução do caso 

em exame (procedimento, quantidade de árbitros, lugar da arbitragem). Daí resultar o quinto 

princípio, o da celeridade, já que formalismos processuais exacerbados são excluídos, otimizando 

o tempo de solução da pendenga. 

Também o princípio da confidencialidade, sexto princípio, é apontado como 

vantagem para a arbitragem, resguardando as questões profissionais, patrimoniais e pessoais, tão 

importantes para o jogo de competição e da concorrência, principalmente no âmbito 

internacional.  
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Rodolfo Pamplona42, corroborando a síntese acima exposta, aponta, como vantagens 

da aplicação da arbitragem, a celeridade, a informalidade do procedimento, confiabilidade, 

especialidade (fruto da possibilidade da escolha de árbitros que sejam especialistas no assunto em 

questão), confidencialidade e flexibilidade. 

Também José Maria Rossani Garcez43, seguindo a presente linha de pensamento, 

aponta as vantagens da arbitragem em relação à solução pretoriana: evita o congestionamento do 

Poder Judiciário e a possibilidade, outrossim, de se evitar o seu intricado sistema recursal; maior 

celeridade; permite decisão sob sigilo; decisões operadas por especialistas; admite que o 

julgamento seja realizado em país neutro, em relação às partes envolvidas; permite liberdade de 

escolha nas regras a serem aplicadas. 

Cabe o registro de Rechsteiner44, por fim, de que a arbitragem é, via de regra, menos 

custosa que o procedimento estatal. Lembra, por conseguinte, que os tribunais institucionais 

usualmente dispõem de um regulamento ou uma tabela de honorários dos árbitros e das custas do 

procedimento arbitral. 

Irineu Strenger45, por sua vez, citando conferência do Prof. Carlos Alberto 

Abranches, aponta as dificuldades práticas com que se defronta a arbitragem, mormente a 

arbitragem internacional, decorrentes dos seguintes problemas jurídicos: 
 
a) A validade do pacto arbitral (compromisso ou cláusula) é questionada em certos 

países, porque importaria, na opinião de alguns, em subtração as partes ao poder 
jurisdicional do Estado onde uma delas seja domiciliada, ou o contrato haja sido 
firmado, ou ainda a obrigação deva ser cumprida, ou finalmente, em cujo território 
esteja a coisa objeto da controvérsia.[...]. 

b) Noutros países, a exeqüibilidade da cláusula compromissória é afetada, quando não 
contém todos os elementos exigidos pela legislação doméstica, para valer como 
compromisso, tal como a indicação do nome dos árbitros ou a delegação a terceiro 
que os designe.[...]. 

c) Qual o processo arbitral aplicável, no caso de o pacto não indicar a sede da 
arbitragem, nem eleger expressamente determinada legislação, ou fazer remissão às 
normas processuais adotadas por uma organização internacional?[...]. 

d) Ainda no caso de silêncio do pacto arbitral, surge a questão de saber qual a lei 
aplicável para solução do mérito da controvérsia. 

 

                                                 
42 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Arbitragem trabalhista: visão didática. Revista Trabalho e Doutrina. v. 9. São 
Paulo: Saraiva, ano 22, 1999. p. 34. 
43 GARCEZ, José Maria Rossani. Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. 
p. 183. 
44 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 25/27. 

    
 
 

45 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 41-42. 
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Pelo que se percebe, o sucesso da arbitragem depende, em grande medida, da 

especificação correta e completa, pelas partes, das regras a serem aplicadas (procedimentais e 

materiais). Quanto mais completo, detalhado e preciso for o pacto arbitral, melhores serão os 

resultados do procedimento e maiores as chances de despontarem as vantagens acima 

enumeradas. É o que Strenger46 chamou de princípio da Completude na Arbitragem Internacional 

(para facilitar a operação da arbitragem internacional, se faz necessário conjunto de regras que 

seja o mais abrangente e completo possível). 

 

 

1.7. A diferenciação da arbitragem doméstica frente à arbitragem internacional. 

 

 

Um dos aspectos dignos de nota é a divisão que se faz entre a arbitragem 

internacional e doméstica. Strenger47 aceita duas concepções para o estabelecimento da 

arbitragem como internacional. A primeira, de noção ampla, define arbitragem como 

internacional identificando tal posicionamento com uma concepção puramente econômica, ou, 

mais exatamente, geográfica: assim, é suficiente que um aspecto, que um elemento do litígio ou 

da arbitragem, material ou jurídico, toque a país diferente daquele ao qual se vincula o resto do 

negócio, para que exista arbitragem internacional. A segunda, não muito diferente da primeira, 

consiste em ver, nos atores internacionais, meio coerente para equivaler a uma sociedade em 

formação. 

Rechsteiner48 atenta, outrossim, para o fato de que diferentes critérios situam uma 

lide dentro do campo da arbitragem internacional. Em termos gerais, considerar-se-ia 

internacional a arbitragem quando existirem elementos de ligação com o estrangeiro. Isto baseado 

no objeto da lide entre as partes, na pessoa dos árbitros ou das próprias partes, na sede do tribunal 

arbitral ou no procedimento arbitral. Por exclusão, a arbitragem seria doméstica caso não 

houvesse qualquer elemento, no negócio/na arbitragem, ligado à país estranho ao 

negócio/realização da arbitragem/regras da arbitragem. 

                                                 
46 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 48. 
47 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 40. 

    
 
 

48 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p 31-45.  
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A lei Modelo da UNCITRAL49 sobre Arbitragem Comercial Internacional de 

21.06.85, já define com maior precisão o conceito. Conforme esta lei, a arbitragem é 

internacional se as partes, no momento em que celebram a convenção arbitral, tiverem seus 

estabelecimentos em diferentes Estados. Conforme o referido documento, a arbitragem é 

internacional quando um dos seguintes lugares estiver situado fora do país em que as partes têm 

seus estabelecimentos: a) o lugar do procedimento arbitral, desde que este já esteja definido na 

convenção de arbitragem ou que conforme o mesmo critério ainda deva ser determinado; b) o 

lugar onde uma parte essencial das obrigações decorrentes da relação comercial deva ser 

cumprida, ou por final, o lugar com o qual o objeto da lide possua sua vinculação mais íntima. 

Por fim, a Lei Modelo da UNCITRAL estabelece que a arbitragem será internacional quando as 

partes expressamente acordarem que o objeto da convenção de arbitragem tenha relações com 

mais de um país50. 

Outro critério diferenciador é encontrado no direito francês. Lá, define-se arbitragem 

internacional como aquela que se refere a interesses do comércio internacional. 

Dolinger51 aclara para a importância da determinação da nacionalidade da 

arbitragem, ao preceituar: 
 

a nacionalidade da arbitragem é importante por três razões: 1) determina a lei que regula 
a arbitragem, que será, em princípio, a lei dessa nacionalidade; 2) determina o tribunal 
estatal que poderá vir a ter jurisdição sobre o processo arbitral, caso uma intervenção se 
faça necessária; e 3) identifica o procedimento a ser seguido para a execução do laudo 
arbitral, pois normalmente um laudo proferido internamente é mais facilmente 
executável do que um proferido alhures. Entretanto, determinação da nacionalidade da 
arbitragem não é questão simples: pode-se adotar o critério do lugar onde o tribunal 
arbitral tem a sua sede, o critério da proximidade, a nacionalidade ou domicílio das 
partes envolvidas, dentre outros. Muitos países recorrem ao critério que leva em conta a 
lei aplicável ao processo da arbitragem. [...] 

                                                 
49 UNCITRAL significa Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. A UNCITRAL 
foi estabelecida pela Assembléia Geral da ONU em 1966. Ao criar este órgão, a ONU reconheceu que as 
disparidades nas leis nacionais sobre o comércio internacional criaram obstáculos para o fluxo de comércio e julgou 
que a UNCITRAL poderia ser o instrumento pelo qual a ONU teria um papel mais ativo na redução ou eliminação de 
tais obstáculos. A ONU delegou à UNCITRAL a função de promover a progressiva harmonização e unificação das 
leis de comércio internacional. A Comissão tem sido o órgão principal no sistema das Nações Unidas no campo das 
leis internacionais de comércio. A Comissão é composta de 60 países-membros eleitos pela Assembléia Geral da 
ONU. A composição do órgão é estruturada de forma que possa ser representativo das várias regiões geográficas do 
planeta e dos seus principais sistemas econômicos e legais. Os membros são eleitos por 6 anos, mas há a renovação 
de metade da Comissão a cada três anos. Informações do site www.uncitral.org (tradução livre). 
50 Ver Lei Modelo da UNCITRAL, art. 3o, alíneas a, b, c. 

    
 
 

51 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 91-92. 
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Observe-se, entretanto, que o Brasil, quanto à determinação da lei aplicável ao mérito 
[...], não distingue entre arbitragem interna e internacional, admitindo quer as partes 
decidam sobre a lei aplicável mesmo na hipótese de arbitragem doméstica, 
 

Pelo exposto, pode se depreender inexistirem critérios universais para distinguir a 

arbitragem interna da arbitragem internacional. Existem diferentes variantes deste conceito, 

orientandos-e ora mais por critérios formais como a sede do tribunal arbitral e o domicílio ou a 

residência das partes, ora mais por critérios materiais, tendo em vista a natureza do negócio 

jurídico como elemento básico da distinção. 

 

 

1.8. Acordos internacionais mais importantes acerca da arbitragem. 

 

 

Rechsteiner52 destaca que a doutrina aponta a autonomia das partes em escolher o 

procedimento a ser aplicado na arbitragem. Os regulamentos dos tribunais arbitrais institucionais 

costumam focalizar diretamente as particularidades da arbitragem internacional e não se referem 

às normas processuais de um determinado país. 

Tendências de modernizar a legislação sobre a arbitragem pode-se constatar no 

mundo inteiro. Os países, além da repercussão mundial da Lei Modelo da UNCITRAL de 1985, 

levam em consideração também os tratados multilaterais existentes quando reforma a sua 

legislação sobre a arbitragem privada. 

Entre os tratados multilaterais mais importantes cumpre ressaltar, principalmente, os 

seguintes: 

 

- Protocolo de Genebra sobre Cláusulas Arbitrais de 24.09.1923. Este tratado internacional 

reconhece, expressamente, a cláusula compromissória como juridicamente válida quando a 

arbitragem for internacional. O Brasil ratificou-o, incorporando-o ao seu ordenamento jurídico 

em 22.03.1932 (Decreto 21.187/32). 

 

                                                 

    
 
 

52 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p 37-43. 
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- Convenção de Genebra referente à Execução de Laudos Arbitrais Estrangeiros (de 26.09.1927). 

Este tratado cuidou da execução de laudos arbitrais estrangeiros, proferidos e baseados em 

cláusulas arbitrais, conforme o Protocolo de Genebra de 1923. O Brasil não o ratificou. 

 

- De grande importância é a Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução 

de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 10.06.1958. Foi elaborada sob o patrocínio das Nações 

Unidas (ONU) e substitui, entre os Estados contratantes, o Protocolo e a Convenção de Genebra 

acima citados. Atualmente, é o tratado multilateral mais significativo dentro do âmbito da 

arbitragem internacional, ratificado por mais de cem países. O Brasil, inicialmente, não ratificara 

a referida Convenção. Todavia, posteriormente, promovera a ratificação. 

 

- A Convenção Européia sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1961 (Convenção de 

Genebra de 1961), destinou-se, principalmente, a facilitar o comércio entre os países da Europa 

Ocidental e do Leste Europeu. 

 

- A Convenção de Washington de 1965 para a Solução de Controvérsias concernente a 

Investimentos entre Estados e Nacionais de outros Estados levou à constituição do Centro 

Internacional para a Solução de Lides em Relação a Investimentos, sob a tutela do Banco 

Mundial. 

 

Existem, ainda, várias convenções de arbitragem de interesse particular para a 

América Latina. Cumpre salientar a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial 

Internacional do Panamá de 1975 e a Convenção Interamericana sobre a Eficácia Extraterritorial 

das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros de Montevidéu de 1979. Esta última alcança 

inclusive as sentenças judiciais ou trabalhistas. Ambas as Convenções vigoram no Brasil 

(Decreto no 1902/96 e Decreto no 93/95). 

Várias outras convenções latino-americanas tratam da arbitragem internacional. Mas, 

atualmente, carecem de efeito prático, inclusive o Código de Bustamante, Tratado também 

ratificado pelo Brasil.  

No âmbito do Mercosul (que será melhor desenvolvido em ponto posterior), cumpre 

mencionar o Protocolo de Las Leñas sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria 
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Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa de 1992, o qual vigora em todos os países do 

Mercosul. Refere-se quanto ao reconhecimento e à execução de sentenças estrangeiras 

expressamente aos laudos arbitrais pronunciados em matérias civil, comercial, trabalhista e 

administrativa. 

 Além dos tratados multilaterais, encontramos igualmente tratados bilaterais, 

versando sobre a arbitragem internacional, pelo menos em algumas de suas partes. No Brasil, 

cumpre destacar a Convenção de Cooperação Judiciária, em matéria civil, comercial, trabalhista e 

administrativa entre Brasil e a França de 1981 (internamente através do Decreto no 91.207/1985) 

e a Convenção de Cooperação Judiciária, em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa 

entre Brasil e Uruguai (internamente através do Decreto 1.850/1996). 

 

 

2. ESTRUTURA DO PACTO ARBITRAL E LIMITES DA ARBITRAGEM 
 

 

2.1. A Convenção de Arbitragem. 

 

 

A convenção de arbitragem, juridicamente válida, é elemento indispensável para a 

instituição de um tribunal arbitral e sua competência no julgamento do litígio. A convenção de 

arbitragem é autônoma, juridicamente, perante o acordo principal estabelecido entre as partes (a 

validade jurídica da convenção de arbitragem obedece a requisitos legais específicos, distintos 

daqueles relacionados à validade do acordo principal entre as partes). Conseqüência dessa 

premissa é o fato de que a nulidade do contrato não gera a nulidade automática da convenção de 

arbitragem. Cabe registro de que o próprio tribunal arbitral é sempre quem decide sobre a 

validade jurídica da convenção de arbitragem, bem como sobre sua competência para julgar a 

lide, sujeita à sua apreciação jurídica53. 

                                                 

    
 
 

53 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p 52-53.  
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 A convenção de arbitragem corresponde, pois, ao acordo que determina a realização da 

arbitragem e seus regramentos. É, mesma, gênero, do qual despontam a cláusula compromissória 

e compromisso arbitral. 

 

 

2.1.1. Cláusula compromissória. 

 

 

A cláusula compromissória, conforme ensinamento de Irineu Strenger54, é a chave 

mestra da arbitragem. Entre as diversas funções da cláusula compromissória, ressalta a de 

constituir-se em prova de que as partes admitiram submeter-se ao regime arbitral para solver 

eventuais pendengas relativas ao contrato existente entre elas. Esse elemento consensual, sem o 

qual a arbitragem não pode existir validamente, tem base no fundamento da autonomia da 

vontade. 

É condição imprescindível dessa cláusula que as partes, uma vez tendo estipulado a 

via arbitral como futuro mecanismo a ser utilizado para resolver eventuais controvérsias, não 

possam unilateralmente renunciar a esse propósito. 

Eisemann55, citado por Strenger, preceitua quatro funções essenciais que uma efetiva 

cláusula arbitral deve possuir, sob pena de, na ausência de qualquer das referidas funções, ser 

considerada patológica: 

 

1 – A cláusula arbitral precisa produzir efeitos compulsórios para as 

partes; 

2 – manter fora do procedimento as cortes estatais até que a sentença 

arbitral tenha sido prolatada; 

3 – os árbitros devem ter poder para decidir todas as disputas que possam 

ocorrer entre as partes; 

                                                 
54 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 109-126. 

    
 
 

55 EISEMANN, Fredéric. La clause d’arbitrge pathologique, in  Arbitrage Comercial, ensaios em homenagem a 
Eugio Minoli. Torino: Ed. Torinese, 1974. p. 130 apud STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. 
São Paulo: LTr, 1996. p. 71. 
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4 – a cláusula deve estabelecer eficiente procedimento que permita 

resultar em sentença de igual qualidade para seu reconhecimento e 

execução. 

 

As conseqüências por que podem passar as cláusulas patológicas são de duas ordens: 

em certos casos, a arbitragem de qualquer modo se realiza, apesar dos defeitos da cláusula 

compromissória, tornado mais difícil/lento/custoso, todavia, a realização de todo o procedimento. 

Em outros, a arbitragem nem mesmo terá condições de realizar-se. 

 

 

2.1.2. Compromisso arbitral. 

 

 

O compromisso é a convenção pela qual as partes acordam submeter a procedimento 

arbitral a solução de um ou vários litígios determinados já existentes. 
 

As partes podem estipular o acordo em relação a uma lide iam nata ou resguardar-se de 
lide nondum nata, mas, possível no futuro, como conseqüência de certas relações que as 
envolvem. No primeiro caso, ocorre a figura do compromisso; no segundo, [...], a figura 
da cláusula compromissória56. 
 

O compromisso trata, quase sempre, de litígio já instaurado no momento da redação 

da cláusula. Essa condição não é, todavia, absoluta. É possível as partes, prevendo litígio bem 

determinado que possa surgir, e sem satisfazerem unicamente com a cláusula compromissória, 

ajustarem arbitragem indicando outro elementos constitutivos de um compromisso. 

Sobre natureza jurídica do compromisso, não existe consenso doutrinário57. Alguns 

qualificam o compromisso como um contrato de direito privado material, por meio do qual as 

partes manifestam a vontade de árbitros resolverem seu litígio, segundo as regras previstas nesse 

mesmo instrumento. Como conseqüência, as partes que aderissem ao compromisso renunciariam 

implicitamente a tudo quanto pudessem pretender de uma decisão de um juiz togado. No 

compromisso, haveria, de forma implícita, acordo fixando os termos e critérios da demanda, 

confiando, a decisão, a um terceiro (não estatal). 

                                                 
56 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 127. 
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Outros entenderiam que o conteúdo processual do compromisso assume posição de 

importância, qualificando-o como ato unilateral complexo (formado pela vontade concorde das 

partes envolvidas no litígio), que determina a retirada da controvérsia da competência do juiz 

togado, passando-a para um juiz da escolha das partes (seria, pois, uma cooperação para alcançar 

um resultado de interesse comum). 

O compromisso, assim, embora tenha a mesma natureza da cláusula compromissória 

(contratual), com semelhança, pois, em seus fundamentos, tem como finalidade primeira a 

fixação, pormenorizadamente, do procedimento a ser seguido pelo tribunal arbitral, visando à 

obtenção de uma solução eficaz entre as partes, por isso, determinando a obediência pelos os 

árbitros das regras por elas previamente fixadas, evitando surpresas indesejadas e garantindo a 

imparcialidade almejada. 

Strenger58 prescreve os principais elementos que devem constar em um compromisso 

arbitral: 
 

- definição dos litígios submetidos à arbitragem. 
 
- constituição do tribunal; 
 
- modalidades de substituição dos árbitros; 
 
- possibilidade para o tribunal de prosseguir a arbitragem em caso de ausência de uma 
parte; 
 
- indicação do direito aplicável em matéria de fundo e, se for o caso, do poder do árbitro 
de atuar com função de amiable compositeur; 
 
- lugar da arbitragem, com possibilidade para o tribunal de designar audiências ou se 
reunir em outros locais; 
 
- possibilidade de proceder à inspeção de visu; 
 
- língua da arbitragem; 
 
- questões de procedimento sobre as quais as partes manifestam concordância: por 
exemplo, troca de escritos (memoriais sobre a demanda, memoriais sobre respostas e 
procedimento reconvencional, réplicas, tréplicas etc.) e calendário correspondente; 
 
- poderes concedidos ao tribunal de fixar o procedimento a seguir, na medida em que as 
partes não o tenham fixado, com reserva das disposições imperativas de direito local; 
 
- toda disposição convencionada, concernente à produção de documentos relacionados 
com o litígio; 

                                                                                                                                                              
57 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 127. 

    
 
 

58 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 129-130. 
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- disposição concernente à audiência dos advogados; 
 
- disposição concernente à audiência das testemunhas; 
 
- disposição concernente à designação de peritos, seja pelas partes, seja pelo tribunal 
arbitral, seja pelos dois; 
 
- disposição sobre a possibilidade para as partes de se fazer representar por advogados 
ou mandatários; 
 
- disposição concernente a sentenças parciais; 
 
- prazo no qual a sentença deverá ser proferida, se o direito aplicável o exige; 
 
- disposição sobre custas de arbitragem, aí compreendidas, se for o caso, as despesas 
contingentes que possam ser ordenadas pelo tribunal arbitral; 
 
- disposição sobre a possibilidade de prolatar sentença por maioria, ou, para o presidente 
de emitir decisão sozinho, se nenhuma maioria for possível; 
 
- disposição concernente ao caráter definitivo e executório da sentença e a renúncia a 
todas as vias recursais das quais as partes estão autorizadas a desistir. 
 

O compromisso deve, portanto, variar conforme a natureza do negócio ou contrato 

em questão, devendo ser o mais minucioso possível para o melhor resultado da solução. Cabe 

registro de que, enfraquece o compromisso, se o seu objeto invade situação que não pode ser 

regulada pela via arbitral, em razão de contrato ou da sede da arbitragem, circunstância capaz de 

privar a execução de eficácia. 

 Destarte, a convenção de arbitragem deve levar em conta alguns fatores para evitar 

o esvaziamento de sua eficácia, mediante a verificação do direito aplicável ao acordo arbitral; do 

direito vigente no lugar da arbitragem; do direito do país da execução. 

 

 

2.2. Do Árbitro. 

 

 

Apesar de se ter como claro o fato da convenção de arbitragem vincular as duas 

partes, reconhece-se, outrossim, a existência de relações contratuais entre as partes e o árbitro ou 
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os árbitros, encarregados de decidir a lide mediante a arbitragem. Tal relação contratual entre as 

partes e o árbitro (ou árbitros) é denominada de receptum arbitri59. 

A natureza jurídica deste contrato é controvertida. Ora é caracterizado como contrato 

sui generis, contendo, em regra, elementos do mandato; ora é visualizado dando importância não 

só aos elementos de direito material, como também ao de direito processual, particularmente 

quanto às obrigações procedimentais do árbitro. 

A relação jurídica entre as partes e o árbitro (ou árbitros) vigora a partir do momento 

em que estes aceitam o cargo. Afirma Strenger60 ser, a posição do árbitro, curiosa: 
 

De um lado, detém os poderes dos contratantes, isto é, faz parte do mecanismo 
contratual. Deve aplicar o direito. Deve respeitar o contrato, o qual normalmente reflete 
a vontade das partes e os usos do comércio. De outro lado, está sujeito aos impedimentos 
de ordem pública e a não desnaturar o contrato, isto é, atribuir a um escrito o que não 
diz.  
 

Entre as principais obrigações do árbitro estão: o seu dever de, com antecedência, 

prestar informações às partes sobre todos os fatos que sejam aptos a comprometer sua 

independência e imparcialidade no decorrer do procedimento arbitral, particularmente os fatos 

relacionados a seu impedimento ou a sua suspeição perante as partes. Outras obrigações do 

árbitro são a discrição no exercício das suas funções e competência profissional/especialização. 

A obrigação das partes, com relação aos árbitros, é a remuneração de seus serviços, 

bem como o tratamento respeitoso durante a resolução da pendenga. 

A escolha do árbitro pode recair sobre qualquer pessoa na qual as partes confiem. As 

partes são livres para estabelecer requisitos pessoais tais como a capacidade profissional, 

determinadas especialidades pessoais, integridade pessoal, nacionalidade, domicílio dos árbitros 

etc. Cabe registro, todavia, que a própria convenção arbitral pode estabelecer a possibilidade dos 

árbitros recorrerem a peritos especializados quando a questão necessitar de esclarecimentos mais 

técnicos. 

As partes, via de regra, escolhem os árbitros apenas no momento do surgimento do 

litígio (mesmo com cláusula compromissória anterior). Isso ocorre porque, no momento da 

celebração da convenção arbitral, não se sabe, ainda, como se caracterizará uma eventual lide 

                                                 
59 Cf. RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil depois da nova lei 9307, de 
23.09.1996: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p 70.  

    
 
 

60 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 67. 
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futura, assim não seria possível definir antecipadamente os limites/assunto da contenda e, desta 

forma, escolher um árbitro que seja especialista no assunto. 

O número de árbitros deve ser ímpar, de preferência três ou um (para diminuir custos 

do procedimento arbitral). A decisão das vantagens e desvantagens da composição do tribunal 

arbitral por três ou por um árbitro único é decisão das próprias partes: se a causa for complexa, 

aconselha-se múltiplas opiniões, a fim de garantir maior aceitabilidade da decisão pelas próprias 

partes; se, todavia, a causa for mais simples, ou não se dispuser de tantos recursos, ou mesmo 

necessitar de uma decisão mais rápida, então, quanto menor for a quantidade de árbitros, 

melhores serão os resultados para as partes. 

Em relação aos árbitros, é necessário diferenciar sua nomeação da revocação, da 

destituição e da substituição. A revocação de um árbitro efetua-se pela vontade comum de ambas 

as partes. Isso é possível a qualquer tempo durante o procedimento arbitral; a destituição do 

árbitro ocorre, por sua vez, a requerimento de uma das partes por justa causa (alguma causa de 

imparcialidade); a substituição, por sua vez, ocorre nos casos de revocação, destituição, recusa 

(no início da escolha dos árbitros), falecimento ou impossibilidade de cumprimento da função. 

Quanto ao procedimento de substituição dos árbitros, depende primeiramente da vontade das 

partes (valendo as mesmas regras para a nomeação inicial dos árbitros). Apenas subsidiariamente, 

algumas legislações de alguns países conferem ao juiz estatal a escolha do árbitro quando da não 

existência de acordo entre as partes (acordo apenas na escolha do árbitro, já que a convenção 

arbitral, acordo prévio, já estaria firmada). 

Como afirmado, o árbitro deve proceder com imparcialidade, independência, 

competência e discrição. Ao aceitar o cargo, os árbitros assumem obrigações éticas e morais, 

havendo quem determine nas próprias convenções arbitrais referido preceito. Alguns países, 

inclusive, expressamente estabelecem o enunciado desse dever em leis (inclusive com 

possibilidade de responsabilização civil e criminal). 

A respeito da conduta imprópria do árbitro, Strenger assevera que muito pouco se tem 

desenvolvido na doutrina, mas o assunto é de extrema importância. Contudo, admitido que a 

sanção de remoção de árbitros em tais comportamentos existe, é necessário um standard de 

conduta para os árbitros que possa servir de prévio padrão para a análise da própria Corte 

Arbitral, pela Corte Arbitral. 
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Com essa finalidade de se definir um padrão de conduta para os árbitros, Strenger61 

aponta alguns princípios consuetudinários: 
 

- O árbitro, comunicando-se com a parte por escrito, deve endereçar cópia da 
comunicação para a outra parte, para os outros árbitros e para a secretaria da corte; 
 
- o árbitro não deve discutir o mérito da causa ou receber provas ou argumentos legais de 
um parte, na ausência da outra e de seus companheiros árbitros, se houverem; 
 
- o árbitro pode comunicar-se com a parte objetivando fixação de dados procedimentais 
ou outros aspectos práticos e materiais da arbitragem, mas o conteúdo dessa 
comunicação deve imediatamente ser levado ao conhecimento da outra parte e árbitros; 
 
- o tribunal arbitral deverá permitir, geralmente às partes, modificar ou adotar regras 
procedimentais, incluindo aquelas que podem surgir no curso do processo. 
[...] 
 
- o árbitro não deverá discutir o mérito da arbitragem na ausência do terceiro árbitro, a 
não ser que este concorde e seja informado do objeto da discussão. 
 

 

 

2.3. Da sentença arbitral. 

 

 

A função principal do Tribunal arbitral é decidir o litígio posto em questão pelas 

partes. O ponto de partida para isso é a convenção de arbitragem; ao fim, cumprindo esse 

objetivo, tem-se o laudo/sentença arbitral, decisão que põe termo à arbitragem. 

Segundo Strenger62, sentença arbitral 
 

significa a sentença final que dispõe acerca de toda matéria submetida ao tribunal 
arbitral, e qualquer outra decisão do tribunal arbitral que finalmente determine questão 
material questão de competência, ou qualquer outra questão de procedimento, mas, nesse 
último caso, somente se o tribunal arbitral profere sua decisão como sentença arbitral. 
 

Seguindo entendimento misto acerca da natureza jurídica a arbitral (acima 

explanada), pode-se concluir que, sem ser ato judiciário, a sentença arbitral é ato jurisdicional, 

contendo em seu pronunciamento os mesmos requisitos que tornam a decisão judicial exeqüível. 

                                                 
61 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 92. 

    
 
 

62 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 189. 



 40

A sentença não é ato judiciário, na medida em que é pronunciada por uma autoridade, o tribunal 

arbitral, cujas modalidades de constituição e missão foram organizadas de maneira contratual 

A sentença arbitral não é a única forma de finalização do procedimento arbitral; 

outras formas de solucionar a lide, admitidas em lei, podem ser utilizadas no curso do referido 

procedimento, como a transação. 

Dentre os requisitos formais do laudo/sentença arbitral, está a necessidade de que o 

documento seja escrito e assinado pelo árbitro único ou árbitros. Normalmente, as leis nacionais 

sobre arbitragem e também os regulamentos dos tribunais arbitrais institucionais exigem outros 

requisitos formais para o laudo. A Lei 9307/96 (Lei da Arbitragem no Brasil, que será melhor 

detalhada em capítulo específico), estabelece outros requisitos obrigatórios para a sentença 

arbitral, a saber: I – o relatório conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; II – os 

fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, 

expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; III – o dispositivo, em que os árbitros 

resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da 

decisão, se for o caso; e IV – a data e o lugar em que foi proferida. A não observância de 

quaisquer desses requisitos acarreta a nulidade do laudo/sentença arbitral, apesar de que a 

irregularidade pode ser sanada dentro do próprio juízo arbitral. 

É necessário, outrossim, que as partes sejam notificadas da sentença arbitral. Neste 

aspecto, o procedimento arbitral tem imensa vantagem sobre a jurisdição estatal, já que as 

comunicações poderão ser realizadas através de correio simples; ademais, as comunicações 

internacionais prescindirão o uso de cartas rogatórias, dotando de agilidade essa fase do 

mecanismo arbitral. 

A Lei 9307/96 estatui que, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento da 

notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, a parte interessada poderá, mediante 

comunicação à outra parte, solicitar ao árbitro ou tribunal arbitral que: I – corrija qualquer erro 

material da sentença arbitral; II – esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da 

sentença arbitral ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 

decisão.  

A Lei Modelo da UNCITRAL, por sua vez, não admite que o tribunal arbitral altere o 

conteúdo material da sentença arbitral, após a notificação da sentença, por solicitação de apenas 

uma das partes (o que, registre-se, não se choca com a norma contida na Lei 9307/96, já que a 
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referida norma apenas admite a correção de erros materiais – que seriam equívocos flagrantes, 

como erros ortográficos ou erros de cálculo simples). 

As leis nacionais sobre arbitragem, em regra, não prevêem um recurso ordinário 

contra o laudo/sentença arbitral. As partes normalmente dispõem, tão-só, de uma ação de 

nulidade contra a sentença arbitral, a qual deverá ser intentada perante o juízo estatal competente 

no país da sede do tribunal arbitral. O prazo para propor a demanda da decretação de nulidade da 

sentença arbitral começa a fluir após o recebimento da notificação da sentença/laudo pelas partes. 

Um grande problema para a construção das sentenças arbitrais é a hipótese de revelia 

no procedimento em questão. Não é incomum que uma dar partes, geralmente o réu, se recuse a 

participar do processo arbitral, embora tenha se obrigado pela convenção de arbitragem. Essa 

abstinência de participação pode aparecer desde o início do procedimento, como também durante 

o mesmo. Esse incidente, como aponta Strenger63, afeta o comportamento dos árbitros, que se 

vêem num impasse para dirimir o conflito. A ocorrência da revelia, todavia, não deve afetar o 

andamento do procedimento arbitral, mas, impõe aos árbitros o dever de regrar sua conduta de 

modo a não atentar contra o direito no exame das provas, dedicando-se com muita atenção à 

apreciação dos fatos. Essa circunstância, por sua vez, não o autoriza a desistir ou interromper o 

julgamento. O tribunal arbitral, em tais condições, não pode se eximir de considerar os direitos da 

parte ausente, a fim de evitar que a sentença possa viciar-se e perder sua força executória.  

Assim, todos os trâmites do procedimento em que se imponha dar ao revel 

conhecimento devem ser objeto de notificação ao mesmo, para que intervenha se julgar 

conveniente. Percebe-se, pois, que o regime da revelia no procedimento arbitral é mitigado, ou 

seja, se por um lado a ausência de uma das partes não impede o julgamento, de outro, não 

imprime a possibilidade de deixar-se de comunicar os atos do procedimento64. 

A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmo efeitos de 

uma sentença proferida pelos órgãos jurisdicionais estatais e, sendo condenatória, constituirá um 

título executivo (o direito brasileiro também adota esse entendimento). Isso significa dizer que 

serão aplicáveis à sentença arbitral as regras gerais sobre o transito em julgado das sentenças 

judiciais.  

                                                 
63 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 210. 
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ausência) é inexistente. 
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Acerca dos efeitos da sentença arbitral, cabe o registro de que a mesma possui todos 

os efeitos que derivam de seu caráter jurisdicional; todavia, a sentença arbitral não é dotada 

insitamente de execução forçada, dependendo quase sempre de exequatur, que exige a 

cooperação particular do órgão público competente, porque o poder de compelir a parte vencida a 

cumprir o julgamento, corresponde privativamente à soberania do Estado. Na prática, a grande 

maioria das sentenças arbitrais se executa de forma amigável e sem coerção, por disposição das 

próprias partes. 

Strenger65 lembra que a existência de sanções extrajurídicas de caráter corporativo, e 

a coação indireta que se exerce no seio da comunidade interna ou internacional sobre as partes 

que descumprem seus compromissos, não tem suficiente potencialidade para converter em sanção 

mera situação de fato. Somente na medida em que a sentença arbitral é homologada através de 

procedimento de reconhecimento e execução por tribunal jurisdicional competente, adquirirá a 

plenitude de efeitos no marco do direito. 

Grande parte das instituições arbitrais se orienta no sentido de aplicar como sanção à 

parte faltosa a publicidade que torne expandido o conhecimento da inadimplência, caracterizada 

pela reação ao comando executório. Seria esta uma forma de denúncia à comunidade (interna ou 

internacional). Cabe registro que, para que essa postura seja validamente tomada, necessário será 

a anterior previsão dessa medida em sede de convenção arbitral, evitando-se reclamações futuras 

de danos morais ou à imagem. 

 

 

2.4. Dos Limites da Arbitragem: a escolha da lei aplicável à arbitragem, a autonomia da 

vontade e a ordem pública. 

 

 

No âmbito da arbitragem, tanto interna quanto internacional (apesar do tema ser de 

maior discussão nas arbitragens internacionais) percebe-se a nítida aplicação da autonomia da 

vontade quanto à lei aplicável (que escolherão as regras procedimentais e materiais na convenção 

de arbitragem). 

                                                 

    
 
 

65 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 197-199. 
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Entretanto, pode-se questionar se há limites a esta autonomia, ou seja, se as partes 

podem escolher uma lei que não tenha nenhuma relação com a hipótese concreta, ou mesmo 

especificar o poder dos árbitros de decidir com base em princípios ou mesmo na eqüidade. 

Por mais que se proclame o princípio da autonomia da vontade para a arbitragem, 

restarão presentes as restrições impostas pelos ordenamentos nacionais e pela ordem pública 

internacional. 

Strenger66, ao falar em “reservas de ordem pública”, sintetiza ordem pública como 

sendo os impedimentos impostos pelo Estado, com base em vários elementos componentes dos 

Direitos fundamentais de cada país. Assim, estabelece que, entre os elementos limitadores da 

vontade, colocam-se as leis imperativas internas do território no qual o contrato deve ser 

executado, e as regras de ordem pública. Conclui definindo que a noção de ordem pública seria o 

conjunto de normas e princípios que, em um momento histórico determinado, refletem o esquema 

de valores essenciais, cuja tutela atende de maneira especial cada ordenamento jurídico concreto. 

Dolinger67 diria que o princípio de ordem pública seria um reflexo da filosofia sócio-

política-jurídica de toda legislação de uma nação e que atende às necessidades econômicas de 

cada Estado. A ordem pública encerraria, assim, os planos político, jurídico, moral e econômico 

de cada Estado constituído. 

Haroldo Valladão68 aponta que se deixa de aplicar o direito estrangeiro que choca 

concepções básicas de foro, que estabelece normas absolutamente incompatíveis com os 

princípios essenciais da ordem jurídica do fato, fundados nos conceitos de justiça, de moral, de 

religião, de economia e mesmo de política, que ali orientam a respectiva legislação, constituindo 

noção fluida, relativíssima, que se amolda a cada sistema jurídico, em cada época, e fica entregue 

à jurisprudência em cada caso. 

Pontes de Miranda69, por sua vez, define ordem pública como uma espécie de 

“pudor” das judicaturas, caracterizada por essencial plasticidade, qual seja, muda em cada 

Estado, mas nele é rígida, uma vez que peneira as leis e os julgados estrangeiros. 

A ordem pública, assim, não seria determinável por meio de elencos e nem seria 

possível adotar métodos e critérios aproximados. Cada Estado estabeleceria sua ordem pública, e 

                                                 
66 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 213-215. 
67 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado (Parte Geral). 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 350. 
68 VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado. v. 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974. p. 481. 

    
 
 

69 MIRANDA, Pontes. Direito Internacional Privado. t. 1. Rio de Janeiro: José Olympio, 1935. p. 274.  
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os tratados internacionais porventura existentes, não teriam força jurídica, a não ser em virtude da 

adesão dos Estados. O esquema de valores que expressa a noção de ordem pública deve ser 

apresentado em relação com determinado momento histórico. A atualidade é ínsita a ordem 

pública, sendo-lhe a concepção temporal, imprescindível para sua operacionalidade. 
 

Em suma, a ordem pública constitui mecanismo técnico que tem finalidade corretiva e 
caráter excepcional. Com seu jogo, pretende-se manter a homogeneidade das respostas 
jurídicas obtidas através da aplicação de um único sistema – o da Lex fori – ao mesmo 
tempo que defende as condições essenciais básicas de ordenação do concreto meio 
jurídico em que o sistema se aplica70. 
 

Dolinger71 assevera que a ordem pública, com um elemento exógeno às leis, tem sido 

classificada como de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Identificar-se-ia por 

primeiro grau de ordem pública aquele de âmbito interno, que estabelece, por exemplo, a 

invalidade de cláusulas contratuais que firam princípios basilares do ordenamento jurídico; o 

segundo grau designaria a ordem pública de Direito Internacional Privado, que é aquela que 

impede a aceitação de leis, atos e decisões estrangeiros contrários à ordem pública interna e, 

conseqüentemente, produz efeitos no plano internacional; o terceiro grau de ordem pública, por 

fim, é o que se estabelece os princípios universais, nos vários setores do direito internacional, 

bem como nas relações internacionais, servindo aos mais altos interesses da comunidade 

mundial, às aspirações comuns da Humanidade. Tratar-se-ia de uma ordem de valores situado 

acima dos sistemas jurídicos internos, que, eventualmente, poderá estar até mesmo em colisão 

com interesses circunstanciais das nações individualmente consideradas. 

O fenômeno da internacionalização das relações humanas e comerciais levou ao 

surgimento de espaços transnacionais; é, pois, o terceiro grau da classificação de Dolinger, 

abrangendo princípios fundamentais que diferem, muitas vezes, das preferenciais individuais de 

um Estado com relação às relações econômicas internacionais, numa verdadeira ordem 

internacional. 

A escolha da lei a ser aplicada pode ser feita a qualquer tempo. Assim, tanto no 

momento da celebração do contrato, como na cláusula compromissória, ou posteriormente ao 

surgimento da controvérsia, quando da celebração do compromisso arbitral, ou até mesmo após o 

                                                 
70 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 217. 

    
 
 

71 Cf. DOLINGER, Jacob. Ordem Pública Mundial: Ordem Pública Verdadeiramente Internacional no Direito 
Internacional Privado. Revista de Informação Legislativa, 90/211, 1986. 
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início do processo arbitral, podem as partes escolher a lei aplicável ao mérito do litígio. 

Imprescindível será o acordo sobre a questão. 

O princípio da autonomia da vontade permite, ainda, a aplicação de usos e costumes 

aos litígios. Em Direito Internacional, tais normas recebem a denominação genérica de Lex 

mercatoria72. 

Impõe-se aos negociadores o esforço no sentido de evitar que um contrato perca sua 

força em razão da incidência de regras de ordem pública (quando se põe em foco a ordem pública 

interna em contraposição ao direito escolhido pelas partes). Ademais, como afirmado acima, 

quanto mais completa for a escolha dos regramentos para o litígio, melhores serão os resultados. 

Na ausência de escolha da lei aplicável ao caso pelas partes, a doutrina entende, 

atualmente, que os árbitros têm completa liberdade para fixar a lei a ser aplicada ao mérito da 

questão, sem recurso às regras de conexão do lugar da arbitragem ou de qualquer outro lugar73. 

Não se deve afirmar que a arbitragem abandonou, neste caso, o recurso às regras de conexão 

(busca pelas normas mais próximas ao objeto do contrato, tais como a lei do local da celebração 

do contrato, ou da execução, ou do pagamento etc.), mas sim que a arbitragem, da mesma forma 

que a tendência do Direito Internacional Privado moderno, adotou o princípio da proximidade, da 

busca da lei mais adequada ao litígio, que deve ser definida caso a caso, diante das características 

da hipótese concreta74. 

Há, definitivamente, dependência entre ordem pública e o conceito legal que 

prevalece nos diferentes países, pois o que é ordem pública em um Estado pode não ser em outro, 

haja vista seu caráter instável e temporário. No que concerne à arbitragem, as ordens públicas 

nacionais vêm sofrendo alterações ao longo dos anos, sob influência de inúmeros fatores, tais 

como o desenvolvimento dos sistemas políticos e legais, o envolvimento da economia nacional 

no comércio internacional, a crescente aceitação da arbitragem pelos Estados, fatores estes que 

autorizam uma redução dos efeitos das limitações da ordem pública no âmbito da arbitragem 

(mormente na arbitragem internacional). 

                                                 
72 Há intensa controvérsia acerca do significado da expressão Lex mercatoria, do seu conteúdo e alcance, não sendo, 
todavia, objeto do presente estudo. Apenas para registro, cabe o entendimento de Dolinger para quem a Lex 
marcatoria corresponderia os usos e costumes internacionais, aos princípios gerais do direito aplicáveis às relações 
internacionais (DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. p. 102). 
73 Cf. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 101-102. 

    
 
 

74 É o que a doutrina aponta como “proper law of the case”. 
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A incidência da ordem pública na esfera da arbitragem é, outrossim, objeto de 

preocupação das legislações internas dos diversos países, como também nas Convenções 

existentes. Conforme aponta Bôaviagem75, a ordem pública aparece no Código de Bustamante, 

que divide as normas em três categorias, as pessoais ou de ordem pública interna (de caráter 

extraterritorial), as territoriais ou de ordem pública internacional (obrigam a todos que se 

encontram no território) e as voluntárias, supletórias ou de ordem privada (que se aplicam 

mediante a vontade das partes). Inclui entre as normas de ordem pública internacional os 

preceitos constitucionais, bem como as regras de proteção, individual e coletiva e atribui à cada 

ordem jurídica aplicar as suas próprias definições das instituições, nas hipóteses não tratadas pelo 

código.  

A Convenção de Haia sobre a lei aplicável às vendas de caráter internacional de 

objetos móveis corpóreos de 1995, por sua vez, consigna que a lei aplicável pelas suas regras 

pode ser afastada pela ordem pública. Regra semelhante contém a Convenção de Haia de 1958, 

sobre a competência do foro contratual em caso de venda de caráter internacional de objetos 

móveis corpóreos.  

Como limitação da autonomia da vontade, a Convenção sobre a lei aplicável às 

obrigações contratuais, de Roma, 1980, contempla a ordem pública e as regras do foro. Também 

em relação à Convenção sobre a lei aplicável aos contratos de venda internacional de 

mercadorias, de Haia, 1986, existe previsão de que quando manifestamente incompatível com a 

ordem pública, exclui-se a lei aplicável. 

A Convenção sobre Contratação Internacional, do México, de 1994, (CIDIP-V) 

limita, outrossim, a autonomia da vontade à ordem pública e às normas imperativas. 

Este tópico, pois, demonstra a nítida preocupação dos juristas com as questões da 

ordem pública como elemento limitador da arbitragem76. O que existe de novo a salientar é a 

fortalecida tendência permissiva de certa marginalização da ordem pública, mormente a interna, 

criando-se bases mais resistentes e favoráveis ao uso da arbitragem, liberada dos redutores que 

disciplinam os ordenamentos domésticos. 

                                                 
75 BÔAVIAGEM, Aurélio. Contrato Internacional de Comércio. Recife, PE, 2000. 138f. Tese (Doutorado em 
Direito). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
76 As questões acerca da autonomia da vontade na legislação interna do Brasil serão tratadas em ponto específico. 
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No que pertine à arbitragem internacional, cabe o registro de Strenger77, citando 

Bökstiegel, de que a ordem pública nacional pode ser mais liberal, tratando-se de contratos 

internacionais, do que o é em relação aos contratos internos, visto que os standards nacionais de 

arbitrabilidade de caráter restritivo devidos a expressas referências legais ou interpretações 

judiciais, não têm sido aplicados nos contratos internacionais; ademais, existe o progressivo 

reconhecimento de verdadeira ordem pública internacional, devendo ser notado que, ainda em 

relação à arbitrabilidade, essa noção é relevante e de fato reduz os limites da ordem pública nos 

acordos de arbitragem. 

 
 

3. ANÁLISE DA REGULAÇÃO/APLICAÇÃO DA ARBITRAGEM EM NORMAS 

NACIONAIS (LEGISLAÇÃO INTERNA DE ALGUNS PAÍSES) E INTERNACIONAIS – 

AMOSTRAGEM78

 

 

3.1. A arbitragem no Mercosul – uma perspectiva da arbitragem internacional pública. 

 

 

3.1.1. Mercosul: Processo de Integração. 

 

 

3.1.1.1. Diferenças entre Direito Comunitário e Direito de Integração. 
 

 

Para que melhor se entenda o processo de formação do bloco Mercosul, e, 

posteriormente, mais facilmente compreender o modelo de solução de controvérsias adotado pelo 

mesmo, necessário será o aclaramento dos conceitos de integração e de relação comunitária. Ao 

                                                 
77 Cf. STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 220. 

    
 
 

78 Cabe o registro de que o presente estudo não tem por finalidade específica o exame do Direito Comparado, apenas 
valendo-se da analise de alguns ordenamentos jurídicos nacionais e de regramentos internacionais acerca da 
arbitragem para corroborar entendimentos doutrinários explicitados sobre o assunto no decorrer da pesquisa 
bibliográfica deste trabalho, construindo uma base sólida para o que, ao final, se constatará nos 
Resultados/Conclusões da presente Dissertação. 



 48

contrário do que se poderia pensar, tais conceitos, no âmbito do Direito Internacional, não são 

sinônimos. 

Direito de Integração desponta como uma sistemática jurídica resultante de um 

processo de relacionamentos interestatais com objetivos econômicos e comerciais. O objeto 

fundamental é, pois, a integração econômica e comercial, com acesso aos mercados e à 

padronização das relações; é a busca pelo comércio internacional regional (comércio 

internacional ordenado por regiões determinadas geograficamente). 

Já no Direito Comunitário, a intenção, e mesmo a intensidade, das relações entre os 

membros que do bloco a se formar, irão abarcar intenções de implementação de políticas comuns 

não só na área comercial/econômica, mas também envolvendo aspectos sociais e culturais, na 

busca de uma identidade comum. O Direito Comunitário desponta, por conseguinte, quando 

existe a real intenção da formação de uma comunidade regional internacional, modelo ocorrido 

na União Européia. 

É por isso que a tônica da integração é a intergovernabilidade, com preservação clara 

das soberanias; já no Direito Comunitário, o comum é a criação instâncias decisórias 

supranacionais, que irão velar pela aplicação direta dos procedimentos, acordos e tratados 

preestabelecidos entre os Estados-partes. 

Vale ressaltar, por fim, que, um processo originalmente de integração pode, no curso 

das relações, transformar-se na busca por uma relação comunitária, à medida que a fidúcia 

aumenta entre os Estados integrantes. 

 

 

3.1.2. Origens do Mercosul. 

 

 

O Mercado Comum do Sul – MERCOSUL – representa um processo de integração 

econômica inicialmente realizado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua evolução 

começa a partir da maior aproximação econômica entre Brasil e Argentina durante a década de 80 

(fruto da ALADI – Associação Latino-Americana de Integração, criada em 1980, integrada por 

Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, e da 

ALALC – Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que poucos resultados práticos 

    
 
 



 49

apresentaram), tendo como grandes pilares dessa relação a democratização política e a 

liberalização econômico-comercial79. 

Essa aproximação entre Brasil e Argentina, com vias à formação do Mercosul, 

ganhou extremo relevo a partir das relações entre os presidentes José Sarney e Raul Alfonsin; 

Brasil e Argentina, destarte, logo consubstanciam uma série de alianças bilaterais, como a 

Declaração de Iguaçu (que buscava acelerar a integração entre os países em diversas áreas – 

técnica, financeira, comercial etc – bem como estabelecia os pressupostos de uma cooperação 

para o uso pacífico de energia nuclear); também a assinatura da Ata de Integração Brasil-

Argentina (que criou o Programa de Integração e Cooperação Econômica – PICE, cujo objetivo 

principal era fomentar a construção de um espaço econômico comum por meio de abertura 

seletiva de mercados), considerada, por alguns, como o embrião do Mercosul80. Posteriormente, 

esses acordos bilaterais desdobraram-se no Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento, de 1988. Era, pois, o primeiro passo para a formação de um grupo de países, já 

evidenciado o ânimo de integração desses países (1a etapa da quebra gradativa de barreiras entre 

países: área de tarifas preferenciais). 

Por fim, a incorporação do Paraguai e do Uruguai ao processo de aproximação Brasil-

Argentina levaria, em 1991, à criação do MERCOSUL. O Tratado de Assunção tinha como 

objetivo central a constituição de um Mercado Comum (livre circulação de bens, serviços e 

fatores de produção; 2a etapa da quebra gradativa de barreiras entre países: aérea de livre 

comércio). 

Já está em vigor, com algumas exceções que continuam a ser objeto de negociações, a 

Zona de Livre Comércio de bens. A entrada em vigor, em 1995, da Tarifa Externa Comum 

marcou o início efetivo da existência da União Aduaneira, que continuará a ser aperfeiçoada ao 

longo dos próximos anos (3a etapa da quebra gradativa de barreiras entre países: união 

aduaneira). Gradualmente, o MERCOSUL passa a negociar, também, temas característicos da 

agenda de um Mercado Comum (4a etapa gradativa de quebra de barreiras entre países: mercado 

comum). O Protocolo sobre Comércio de Serviços (1997) prevê a criação de uma “zona de livre 

comércio” nesse setor em prazo máximo de dez anos. 

                                                 
79 Cf. FLORENCIO, Sergio Abreu e Lima; ARAUJO, Ernesto Henrique Fraga. Mercosul hoje. São Paulo: Alfa 
Omega, 1996. p.15-25. 

    
 
 

80 Cf. KUNZLER, Jacob Paulo; Maciel, Carlos. Mercosul e mercado internacional. 2.ed. Porto Alegre: Ortiz, 
1995.p. 185. 



 50

A União Aduaneira do MERCOSUL concluiu em 1996 acordos de livre comércio 

com o Chile, a Bolívia, a Colômbia, o Equador e Peru, que integram o Mercosul na qualidade de 

Associados, e mantém o objetivo de chegar a acordo no mesmo sentido com a Comunidade 

Andina, conduzindo, em conjunto, as negociações visando a acordos de comércio no Hemisfério 

(ALCA) e com a União Européia81. Cabe registro, outrossim, que a Venezuela é Estado Parte em 

processo de adesão e se tornará membro pleno uma vez que esteja em vigor o Protocolo de 

Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul. Cabe o registro que o Mercosul é, 

na verdade, uma união aduaneira ainda imperfeita. 

 

 

3.1.3. Características e Principais Instâncias Decisórias. 

 

 

O Tratado de Assunção de 1991 é instrumento jurídico fundamental do Mercosul, 

representando um acordo-quadro, na medida em que não define uma conformação definitiva de 

sua estrutura institucional, mas apenas os objetivos do processo de integração e os mecanismos 

para alcançá-lo. O Mercosul é, portanto, um processo, que evolui em etapas, conforme as 

necessidades que vão surgindo e a situação específica de seus Estados-partes. 

A estrutura institucional criada pelo Tratado de Assunção - e posteriormente 

redefinida por outros acordos complementares - tem natureza intergovernamental, com nítida 

intenção de integração, onde a tomada de decisões pressupõe o consenso entre todos os Estados-

partes (ao inverso do que acontece na União Européia, que previu, desde o início, órgãos 

supranacionais, com uma visão precípua de verdadeira relação comunitária). 

A opção do Mercosul pelo intergoverno permitiu-lhe a criação de uma estrutura de 

caráter ágil e flexível, pouco onerosa e pautada pela simplicidade de procedimento e pela busca 

do entendimento direto. Adotou-se o princípio de que “a necessidade cria o órgão”82. 

Atualmente a estrutura do Mercosul apresenta, entre os principais órgãos: o Conselho 

do Mercado Comum (órgão superior do Mercosul, responsável pela condução política necessária 

                                                 
81 Cf. Ministério das Relações Exteriores. Mercosul e Integração Regional. Disponível 
em:<http://www.mre.gov.br/mercosul/Mercosul.htm>. Acesso em 19 out. 2005. 

    
 
 

82 Cf. MERCOSUL. O sistema de solução de controvérsias no Mercosul. Disponível 
em:<http://www.mercosul.gov.br/html/textos/file_101.doc>. Acesso em 26 out. 2005. 
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para o cumprimento dos objetivos previstos no Tratado de Assunção); a Reunião de Ministros 

(reuniões periódicas para considerar assuntos relacionados ao Tratado); a Comissão Parlamentar 

Conjunta (com o objetivo de facilitar as negociações até a concretização do Mercado Comum, 

sendo órgão com forte cunho consultivo); o Grupo Mercado Comum (é órgão executivo do 

Mercosul, responsável pela iniciativa das medidas de administração do Tratado de Assunção); o 

Foro Consultivo e Econômico Social (é órgão consultivo e de representação dos setores 

econômicos e sociais). 

 

 

3.1.4. O Direito Internacional no Mercosul. 

 

 

3.1.4.1. O Direito do Mercosul. 
 

 

O Mercosul foi instituído primando pela simplicidade estrutural, de modo a facilitar a 

sua operacionalidade e eventuais reestruturações futuras, quando necessárias. Destarte, poder-se-

ia dizer que o interesse pelos fundamentos comunitários até mesmo existiam, mas, à época, os 

moldes da integração mostravam-se mais fáceis e ágeis, enfim, mais viáveis. 

Como dito acima, optou-se, dessa maneira, pela intergovernabilidade e não pela 

existência de órgãos supranacionais. Esse posicionamento atingiu a esfera da sistemática da 

solução de controvérsias. Durante os anos, todavia, grandes mudanças foram sentidas nesse 

âmbito. Permanece, no entanto, a afirmativa da não existência de um órgão jurisdicional no 

Mercosul com a efetividade de uma autoridade de organismo internacional, legitimado pelos 

Estados-Partes. 

O Mercosul apresenta, como fontes jurídicas: 1. o Tratado de Assunção, seus 

protocolos e os instrumentos adicionais ou complementares; 2. os acordos celebrados no âmbito 

do Tratado de Assunção e seus protocolos; e 3. as Decisões do Conselho do Mercado Comum, as 

Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul, 

adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção83. 

                                                 

    
 
 

83 Cf. LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 227. 
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O Tratado de Assunção desponta, como não poderia ser diferente, como o 

instrumento normativo de maior destaque. Além de registrar a fundação do Mercosul, ele ainda 

prevê: a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os quatro países-membros; o 

estabelecimento de tarifas aduaneiras comuns e a adoção de uma política comercial comum com 

relação a terceiros estados; a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 

Estados-membros; e o compromisso desses Estados de harmonizar suas legislações nas áreas 

correspondentes84. 

O Tratado de Assunção resume, assim, os seguintes objetivos, segundo Marcos 

Simão Figueiras85: 1. a inserção competitiva dos quatro países num mundo caracterizado pela 

consolidação de blocos regionais de comércio e no qual a capacitação tecnológica é cada vez 

mais importante para o progresso econômico e social; 2. a viabilização de economias de escala, 

permitindo a cada um dos países ganhos de produtividade; 3. a ampliação das correntes de 

comércio e de investimento com o resto do mundo, assim como a abertura econômica regional; e 

4. a melhoria das condições de vida dos habitantes da região. 

Da natureza tipicamente intergovernamental da estrutura do Mercosul, também 

decorre que todas as normas elaboradas pelos órgãos do Mercosul não possuem validade nem 

aplicação automática nos Estados-partes, carecendo, para tanto, de sua incorporação nos 

ordenamentos jurídicos nacionais. Uma Resolução do Grupo Mercado Comum que harmonize 

regulamentos técnicos, por exemplo, para ser aplicável no Brasil, precisa ser publicada no Diário 

Oficial sob a forma de Portaria do Ministério competente para o tratamento da referida matéria. 

Destarte, as normas do Mercosul incorporadas ao ordenamento jurídico interno de cada país 

podem ser objeto de ações junto aos órgãos de cada Poder Judiciário nacional. Quando um 

cidadão ou empresa se sente afetado por uma norma do Mercosul, ou alega implementação 

inadequada dessa norma por parte de seu governo, pode recorrer ao Poder Judiciário de seu 

próprio país86. 

Todavia, não só entre determinado Estado e seu nacional é possível o surgimento de 

controvérsias. Múltiplas combinações poderão ser feitas: conflitos entre os Estados-partes; entre 

Estado-parte e um nacional de outro Estado-parte; conflitos entre nacionais de Estados-membros 

                                                 
84 MERCOSUL. Tratado de Assunção. Disponível em:<http://www.mercosur.org.uy/>. Acesso em 20 out. 2005. 
85 FIGUEIRAS, Marcos Simão. MERCOSUL no contexto latino-americano. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 20. 

    
 
 

86 Cf. MERCOSUL. O sistema de solução de controvérsias no Mercosul. Disponível 
em:<http://www.mercosul.gov.br/html/textos/file_101.doc>. Acesso em 26 out. 2005. 
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diferentes. Para tais embates, os instrumentos normativos criados pelos Estados-membros do 

Mercosul despontarão como fundamentais para a pacificação entre seus membros e para o efetivo 

implemento e manutenção do bloco integracionista. 

 

 

3.1.4.2. O Modelo de Solução de controvérsias do Mercosul: Estruturas 

Intergovernamentais de Solução de Conflitos. 

 

 

O modelo de solução de controvérsias do Mercosul passou por uma série de fases87, a 

saber: 1. o anexo III do Protocolo de Assunção; 2. o Protocolo de Brasília; 3. o Protocolo de 

Outro Preto; 3. o Protocolo de Olivos. Ademais, outros acordos também contribuíram para a 

facilitação da cooperação interjurisdicional entre os países-membros do Mercosul, tais como o 

Protocolo de Las Leñas, que será também aqui analisado. 

 

 

3.1.4.2.1. O Anexo III do Tratado de Assunção. 

 

 

Seguindo a característica básica da intergovernabilidade, incorporou o Mercosul o 

modelo de criação de órgãos ad hoc (para exame de cada caso), não se filiando à idéia da criação 

de órgãos supranacionais (assim como ocorre na União Européia). A primeira fase do 

desenvolvimento dos mecanismos de solução de controvérsias do Mercosul foi instituída no 

próprio Tratado de Assunção, em seu Anexo III. Previa, tal Anexo88, que, eventuais controvérsias 

que surgissem entre os Estados-partes seria resolvida através de negociais diretas (reflexo 

inquestionável do caráter de intergoverno e de preservação das soberanias); se não fosse 

encontrada nenhuma solução de forma direta, a controvérsia seria encaminhada ao Grupo 

Mercado Comum (GMC), tornando-se este, então, responsável pela solução do litígio num prazo 

                                                 
87 Cf. ALMEIDA, Alessandra Juttel. Solução de controvérsias no Mercosul: análise do Laudo Arbitral VIII. 
Disponível em:<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4514>. Acesso em: 26 out. 2005. 
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de 60 dias. Por fim, se o GMC não obtivesse êxito, o Conselho do Mercado Comum deveria se 

manifestar. 

Essa forma de solução dos conflitos foi criada em caráter provisório (como de fato 

ocorreu), prevendo o próprio Tratado que “dentro de cento e vinte dias a partir da entrada em 

vigor do Tratado, o GMC levará aos Governos dos Estados-Membros uma proposta de Sistema 

de Solução de Controvérsias que vigerá durante o período de transição”. 

 

 

3.1.4.2.2. O Protocolo de Brasília. 

 

 

O Protocolo de Brasília veio como resposta ao delimitado no Anexo III do Tratado de 

Assunção, instituindo um sistema de solução de controvérsias que possibilitava a sua utilização 

num nível trifásico: as negociações diretas, a conciliação (através da intervenção do Grupo 

Mercado Comum) e o Procedimento arbitragem. 

Prevê, o Protocolo de Brasília, logo em seu artigo primeiro, que as controvérsias que 

surgissem entre os Estados-membros sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento 

das disposições contidas no Tratado de Assunção, nos acordos celebrados no âmbito do mesmo, 

bem como nas decisões do Conselho do Mercado Comum e nas resoluções do Grupo Mercado 

Comum, seriam submetidas aos procedimentos de soluções estabelecidos no referido Protocolo. 

Fica, pois, delimitado o âmbito de aplicação do Tratado. Tanto os Estados-partes quanto os 

particulares poderão iniciar o procedimento de solução de controvérsia89, a depender do caso 

concreto. 

Em seus artigos segundo e terceiro, o Protocolo de Brasília prevê a primeira maneira 

de solução dos conflitos: as negociações diretas. Nessa fase, os Estados-partes litigantes terão um 

prazo máximo de 15 dias para resolver sua pendenga, a partir da data em que um dos Estados-

partes levantar a controvérsia. É, pois, a cristalização da própria intenção que o grupo tem de 

                                                                                                                                                              
88 MERCOSUL. Tratado de Assunção – Anexo III. Disponível em: Direito Internacional Privado e Mercosul 
WebPortal <http://www.dip.com.br/default.asp?id=38&mnu=37>. Acesso em 12 jan. 2003. 

    
 
 

89 É o Capítulo V do Protocolo de Brasília, a partir de seu artigo 25, que dá o embasamento normativo para a 
possibilidade de um particular instaurar o procedimento de solução de controvérsias. 
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adotar uma forma ágil, de pouco desgaste entre os países e de pouca despesa econômica na 

pacificação das controvérsias. 

Em não existindo acordo na fase supracitada, passa-se ao procedimento de 

intervenção do Grupo Mercado Comum. Será papel do Grupo Mercado Comum, com a 

possibilidade de assessoramento de especialistas, a formulação de recomendações aos Estados-

partes, de modo que os mesmo cheguem a um acordo de vontades. Tem, pois, o GMC, o papel de 

verdadeiro conciliador. O prazo para a solução da controvérsia nessa fase será de, no máximo, 30 

dias. 

Por fim, se as partes não chegarem a um acordo através do auxílio do Grupo Mercado 

Comum, qualquer dos Estados pode recorrer ao procedimento arbitral, conforme prescreve o 

artigo 7o do Protocolo em exame: “quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia 

mediante a aplicação dos procedimentos referidos nos capítulos II (negociações diretas) e III 

(intervenção do Grupo Mercado Comum), qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá 

comunicar à Secretaria Administrativa sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral que se 

estabelece no presente Protocolo”90. 

O procedimento arbitral terá caráter tipicamente jurídico91, e tramitará ante um 

Tribunal ad hoc composto de três árbitros. O processo de escolha dos árbitros, como era de se 

esperar, tem a intervenção direta dos Estados litigantes. Cada Estado-membro depositará na 

Secretaria Administrativa do Mercosul uma lista com dez nomes para possíveis árbitros para o 

caso de ser necessária a instauração do Tribunal Arbitral ad hoc. Cada país, quando da 

necessidade da instauração do procedimento arbitral, deverá escolher um árbitro para a 

composição do Tribunal; quanto ao terceiro árbitro, este deverá ser escolhido de comum acordo 

entre os Estados litigantes e não poderá ser nacional de nenhum dos Estados em conflito; caso 

não se consiga chegar a um consenso quanto ao terceiro árbitro, será realizado sorteio (conforme 

previsão do art. 12 do Protocolo). 

O artigo 19 do Protocolo prevê que o Tribunal arbitral decidirá a pendenga com base 

nas disposições do Tratado de Assunção, nos acordos celebrados no âmbito do mesmo, nas 

decisões do Conselho de Mercado Comum, nas Resoluções do Grupo Mercado Comum, bem 

                                                 
90 MERCOSUL. Protocolo de Brasília. Disponível em:<http://www.mercosur.org.uy/>. Acesso em 12 jan. 2003. 

    
 
 

91 Cf. FONSECA, José Roberto Franco da. Sistema de Solução de Controvérsias no Mercosul. In: BAPTISTA, 
Luiz Olavo; MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CASELLA, Paulo Borba. Mercosul: das negociações à 
implantação. 2.ed. São Paulo: LTr, 1998. p. 170. 
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como nos princípios e disposições de direito internacional aplicáveis na matéria. Se as partes 

assim quiserem, também poderá ser decidido o litígio segundo a eqüidade. O laudo arbitral será 

adotado por maioria, devendo ser fundamentado. Na previsão do Protocolo de Brasília, o laudo é 

inapelável, obrigando juridicamente os Estados que recorreram ao procedimento arbitral. 

Hildebrando Accioly e Nascimento Silva92 aclaram, todavia, para o fato de que a 

força obrigatória não deve ser confundida com a força executória, que, na verdade, não existe, 

devido à ausência de uma autoridade internacional à qual incumba assegurar a execução das 

decisões arbitrais. O artigo 23 do Protocolo, no entanto, prevê, com o fito de dar maior 

efetividade à decisão, que o Estado vencedor da controvérsia poderá adotar medidas 

compensatórias temporárias caso o Estado sucumbente não cumpra as disposições do laudo 

arbitral. 

Por fim, qualquer uma das partes, após a notificação do laudo, dispõe de um prazo de 

quinze dias para solicitar esclarecimentos sobre o mesmo ou pedir uma interpretação de como o 

Laudo deverá ser cumprido. 

No que diz respeito a reclamações de particulares93, o procedimento está previsto no 

Capítulo V do Protocolo de Brasília, o qual reconhece que o objetivo visado pelo Tratado de 

Assunção não se alcança somente com a participação dos Estados, mas pressupõe a participação 

dos operadores econômicos, dos nacionais dos Estados-membros. 

Pelo disposto nesse capítulo, as pessoas físicas ou jurídicas que se sentirem afetadas 

por uma sanção ou aplicação, por qualquer dos Estados-partes, de medidas legais ou 

administrativas de efeito restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal, iniciarão o 

procedimento formalizando suas reclamações ante a Seção Nacional do GMC do Estado-parte 

onde tenham residência habitual ou sede de negócios. 

De acordo com o art. 27 do Protocolo de Brasília, se a Seção Nacional decidir 

patrocinar a reclamação do particular, optará entre a negociação direta com a Seção Nacional do 

GMC do Estado-parte ao qual se atribui a violação ou levará o caso, sem mais consultas, 

diretamente ao GMC; este poderá denegar a reclamação, se carecer dos requisitos necessários, ou 

receber a reclamação, convocando a seguir grupo de especialistas para emitir parecer sobre sua 

                                                 
92 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. Manual de Direito Internacional Público. 14.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2000. p.420. 

    
 
 

93 Cf. MERCOSUL. O sistema de solução de controvérsias no Mercosul. Disponível 
em:<http://www.mercosul.gov.br/html/textos/file_101.doc>. Acesso em 26 out. 2005. 
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procedência. Comprovada a procedência, qualquer outro Estado-parte poderá requerer a adoção 

de medidas corretivas ou a anulação das medidas questionadas. Caso o requerimento não 

prospere, o Estado-parte poderá recorrer ao procedimento arbitral previsto no Capítulo IV do 

Protocolo de Brasília. 

 

 

3.1.4.2.3. O Protocolo de Ouro Preto. 

 

 

O Protocolo de Ouro Preto teve importante papel para a estruturação do Mercosul. 

Com ele, o Mercosul adquiriu personalidade jurídica, possibilitando a negociação, como bloco, 

de acordos internacionais; ademais, toda a estrutura institucional foi aperfeiçoada, com a criação 

de novos órgãos dentro do bloco de integração. 

Quanto ao sistema de solução de controvérsias, o Protocolo de Ouro Preto veio a 

estabelecer uma via alternativa e complementar ao previsto no Protocolo de Brasília: eventuais 

reclamações de Estados-partes ou de particulares poderão, em virtude da nova previsão, serão 

apresentadas pelas Seções Nacionais da Comissão de Comércio do Mercosul para apreciação 

pela própria CCM, que terá auxílio de um Comitê Técnico; caso não seja alcançada uma solução, 

a Comissão encaminhará ao Grupo Mercado Comum as propostas, assim como o parecer 

conjunto ou as conclusões do Comitê; por fim, caso não resolvida a contenda no Grupo Mercado 

Comum, possibilitar-se-ia o acionamento do Capítulo IV do Protocolo de Brasília (procedimento 

arbitral). 

 

 

3.1.4.2.4. Protocolo de Olivos. 

 

 

Por fim, o Protocolo de Olivos desponta como instrumento complementar no que 

tange ao mecanismo de solução de controvérsias dentro do Mercosul; ademais, sinalizou grandes 
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mudanças na estrutura jurídico-institucional do Mercosul, principalmente quanto à atividade 

jurisdicional, acrescentando ao grupo aspecto de maior institucionalização. 

Segundo Welber Barral94, algumas características básicas foram mantidas, tais como: 

1. a resolução das controvérsias continuará a se operar por negociação e arbitragem, inexistindo 

uma instância judicial supranacional; 2. os particulares continuarão dependendo dos governos 

nacionais para apresentarem suas demandas. 

As principais regras estabelecidas pelo Protocolo de Olivos são: 1. as fases para a 

solução de controvérsias serão: a) negociações diretas entre os Estados Partes; b) intervenção do 

Grupo Mercado Comum, que não é obrigatória e dependente da solicitação de um Estado-parte; 

c) arbitragem ad hoc, por três árbitros, com algumas modificações quanto a regra da escolha dos 

árbitros; d) recurso, não obrigatório, perante um Tribunal Permanente de Revisão; e) recurso de 

esclarecimento, visando a elucidar eventual ponto obscuro do laudo; f) cumprimento do laudo 

pelo Estado obrigado; g) revisão do cumprimento, a pedido do Estado beneficiado; h) adoção de 

medidas compensatórias pelo Estado beneficiado, em caso de não-cumprimento do laudo; i) 

recurso, pelo Estado obrigado, das medidas compensatórias aplicadas95. 

O Tribunal Permanente de Revisão é considerado a grande inovação do Protocolo de 

Olivos. Será este composto por cinco árbitros, incluindo um nacional de cada Estado Parte, e que 

terão mandato de dois anos. Neste procedimento, os árbitros atuam em grupos de três para revisar 

os laudos dos tribunais ad hoc. O recurso é limitado às questões de direito e examinadas pelo 

Tribunal ad hoc96. 

Por fim, como últimas novidades, temos a previsão, pelo Protocolo, da possibilidade 

dos Estados-partes poderem escolher entre o sistema de solução de controvérsias do Mercosul ou 

outro, que será então competente para a decisão do litígio (cabe lembrar, todavia, que, uma vez 

escolhido o foro competente, as partes terão de se submeter a sua decisão, não podendo fazer 

nova mudança quando já realizada a escolha); e a possibilidade de o Tribunal Permanente de 

Revisão emitir opiniões consultivas sobre o direito de integração. 

 

                                                 
94 BARRAL, Welber. O novo sistema de solução de controvérsias do Mercosul. In: Caderno de Temas Jurídicos - 
Revista da OAB/SC nº 107, Dezembro, 2002. p. 4. 
95 Cf. BARRAL, Welber. O novo sistema de solução de controvérsias do Mercosul. In: Caderno de Temas 
Jurídicos - Revista da OAB/SC nº 107, Dezembro/2002. p. 4. 

    
 
 

96 MERCOSUL. Protocolo de Ouro Preto. Disponível em: Direito Internacional Privado e Mercosul WebPortal 
<http://www.dip.com.br/default.asp?id=40&mnu=37>. Acesso em 12 jan. 2003. 
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3.1.4.2.5. Protocolo de Las Leñas. 

 

 

O Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, 

Trabalhista e Administrativa, também conhecido como Protocolo de Las Leñas, representa um 

importante passo em busca de melhores mecanismos de cooperação interjurisdicional. Seus 

principais objetivos são a criação de um quadro jurídico que permita aos nacionais e residentes 

permanentes terem acesso à Justiça dos Estados-partes em igualdade de condições e a criação de 

mecanismos mais eficazes de cooperação interjurisdicional. Dessa forma, seu artigo quarto prevê 

a proibição da cobrança de qualquer valor (caução, depósito), para o exercício do direito de 

acesso à Justiça, quando essa cobrança seja definida em razão da qualidade de cidadão ou 

residente em outro Estado-parte97. 

Sua mais importante inovação determina a possibilidade de se processar o trâmite de 

homologação de sentenças estrangeiras através de cartas rogatórias, conforme dispõe o seu art. 

19: “o pedido de reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais por parte das 

autoridades jurisdicionais será tramitado por via de cartas rogatórias e por intermédio da 

Autoridade Central”. Destarte, estabelecem-se meios céleres quanto à tramitação da 

homologação de sentença, visto serem os procedimentos do trâmite das cartas rogatórias muito 

mais simples que o da homologação. 

 

 

3.1.5. Pequena conclusão acerca da arbitragem internacional pública no Mercosul. 

 

 

De tudo exposto, percebe-se que o Mercosul é um bloco marcado pela 

intergovernabilidade e pela preservação das soberanias dos Estados-membros. Isso refletiu de 

forma direta nos mecanismos de solução de controvérsia do bloco de integração, que aderiu à 

idéia das negociações diretas, da conciliação e da formação eventual (e não a existência de órgãos 

permanentes) de Tribunal arbitral ad hoc para a solução das controvérsias. 

                                                 

    
 
 

97 MIRON, Rafael Brum. Valorização das rogatórias no Mercosul. Disponível 
em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2865>. Acesso em: 26 out. 2005. 
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A criação do Tribunal Permanente de Recursos deu nova feição à estrutura de 

resolução de controvérsias do Mercosul, realçando a tônica de que a fidúcia entre os Estados-

partes é um processo, e que este processo está em franco e positivo andamento. 

Percebe-se, assim, que leituras mais apressadas do Tratado de Assunção acabariam 

passando a idéia de que este acordo seria estritamente econômico; o processo de integração entre 

o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai (e a Venezuela, como membro pleno em processo 

de adesão, e os países associados), contudo, já abarca outras áreas, tais como a coordenação de 

políticas externas, a cooperação em matéria de segurança internacional, a cooperação em matéria 

de segurança interna e de assuntos judiciários ou, ainda, da educação. Esse “enriquecimento” da 

agenda é exemplo claro do dinamismo e da força política da idéia da integração/relação 

comunitária embriogência. 

Toda essa evolução relacional entre os integrantes do Mercosul, por sua vez, vem 

mostrando o crescimento do bloco também nos seus mecanismos de solução de controvérsias. 

Por todo acima exposto ficou clara a importância que os membros do bloco do Mercado Comum 

do Sul vêm dando aos meios de pacificação dos conflitos. Tal mentalidade é, pois, crucial para o 

correto caminhar das relações entre os países e para a mantença da harmonia entre as diplomacias 

dos mesmos. Somente assim o crescimento do bloco será viável e poderá ele ganhar fôlego frente 

aos grandes blocos econômicos existentes em todo mundo. 

 

 

3.2. A Arbitragem no Mercosul – perspectiva da arbitragem internacional privada e as 

legislações dos países membros. 

 

 

Adriana Noemi Pucci98, em obra acerca da arbitragem nos países do Mercosul, 

aponta as principais características da arbitragem nos países integrantes do Mercosul, suas 

legislações específicas e regramentos próprios. Cabe registro, antes de mais nada, que a estrutura 

básica, acima mencionada, é comum às legislações internas dos países integrantes do Mercosul. 

                                                 

    
 
 

98 PUCCI, Adrina Noemi. Arbitragem comercial nos países do Mercosul: uma análise comparativa da 
legislação, jurisprudência e doutrina dos autores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai relativos à 
arbitragem. São Paulo: LTr, 1997. p. 27-32. 
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Leciona, referida autora, que o incremento do comércio internacional e o 

aprofundamento da integração entre os países são dois fatores de relevância que caracterizam o 

cenário atual. A formação da Organização Mundial de Comércio (OMC) e o nascimento dos 

diversos processos de integração entre os países, como a União Européia e o Mercosul, são 

manifestações daquela realidade. 

No que diz respeito ao Mercosul, surgiu um novo espaço comercial, onde empresas, 

produtores, comerciantes, trabalhadores encontraram novas formas de negociação e novas 

possibilidades de comercialização e trabalho. 

Nesse contexto, a arbitragem apresenta-se como um meio idôneo para solucionar 

conflitos que surjam no novo esquema de integração. As diferentes legislações, as diversas 

formas de interpretação da lei, a diversidade de formação dos advogados e dos juízes, fazem com 

que a arbitragem se torne um caminho interessante para ser utilizado na hora da elaboração de 

contratos em que estejam envolvidas pessoas de diferentes nacionalidades ou que a execução do 

contrato envolva diversas legislações e foros. 

O instituto em estudo, em termos de arbitragem privada, é um figura jurídica antiga, 

que goza de longa tradição nos países membros do Mercosul. 

Os quatro ordenamentos jurídicos em análise prevêem expressamente a possibilidade 

da submissão de determinadas controvérsias à arbitragem. Os países membros do Mercosul 

regulamentam o procedimento arbitral, no âmbito interno, nos códigos processuais ou leis 

específicas, e, em relação às arbitragens internacionais, têm ratificado várias das convenções 

internacionais sobre essa matéria. 

Em relação aos ordenamentos jurídicos dos países do Mercosul, observa-se a previsão 

da arbitragem: no Código Processual Civil y Comercial de la Nación Argentina (CPCyCN), no 

Livro VI, “Proceso Arbitral”, e compreende os arts. 736 a 773, também os Códigos processuais 

das províncias argentinas prevêem dispositivos sobre o processo arbitral; na Lei 9307/96 (em 

ponto posterior melhor analisada), no Brasil; no Código de Procesal Civil del Paraguay (CPCP), 

no Livro V, “Del Processo Arbitral”, compreendendo os art.s 774 a 835; assim como no Código 

General del Proceso de la República Oriental del Uruguay (CGPU), no Livro Segundo, 

“Desarollo de los Procesos”, no Título VIII, “Processo Arbitral”, nos arts. 472 a 507. 

Com relação à arbitragem internacional, a Argentina ratificou a Convenção de Nova 

York de 1958 sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, 
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pela Lei n. 23.619/88, e, no âmbito interamericano, ratificou a Convenção Interamericana sobre 

Arbitragem Comercial Internacional (Panamá, 1975); também ratificou a Convenção sobre 

Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros (Montevidéu, 1979). 

O Brasil ratificou a Convenção de Genebra sobre Arbitragem, de 1923, pelo Decreto 

21.187/32, que, contudo, caiu em desuso na prática internacional, pela adoção da Convenção de 

Nova York de 1958, à qual aderiu também o Brasil, ainda que em momento posterior a sua 

criação. No âmbito interamericano, ratificou a Convenção sobre Arbitragem Comercial 

Internacional de 1975 e a Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças 

e Laudos Arbitrais Estrangeiros (Montevidéu, 1979). 

O Paraguai ratificou a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial 

Internacional, de 1975, e a Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos 

Arbitrais Estrangeiros, de 1979; ademais, ratificou a Convenção de Nova York de 1958. 

Finalmente, o Uruguai também ratificou a Convenção Interamericana do Panamá, de 

1975 e a de Montevidéu, de 1979; também ratificou a Convenção de Nova York de 1958. 

Cabe registro, pela importância, que a Convenção de Nova York de 1958 sobre 

Reconhecimento e Execução de Laudos Arbitrais é instrumento jurídico internacional que já 

conta com mais de cem ratificações. No Mercosul, como acima explicitado, o Uruguai ratificou-a 

em 8/12/81, a Argentina em 28/9/88 e o Paraguai em 9/9/96. No restante da América Latina, a 

adesão é quase total (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Venezuela, entre outros). 

 

 

3.3. O Modelo Europeu de solução de controvérsias: o Tribunal das Comunidades 

Européias e o Tribunal de Primeira Instância – resolução de conflitos relativos ao Direito 

Comunitário. A Arbitragem Internacional privada nos países Europeus. 

 

 

Apenas para efeitos de comparação, mormente porque, através desta, é possível notar 

a diferença de estágio de formação dos blocos (e, por isso, a melhor observar a propensão, ainda 

que no momento presente, do Mercosul, à arbitragem como modelo de solução de controvérsias), 

é importante destacar e conhecer o modelo de solução de contendas adotado pela União Européia.  
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Conforme Sálvio de Figueiredo Teixeira99, remonta, a União Européia, aos tratados 

das Comunidades Européias Primitivas — a CECA, o Euratom e a Comunidade Européia — e 

aprofunda-se, atualmente, na sofisticação monetária, após o Tratado de Maastricht, de 1995. 

O Direito é supranacional, já que vale em todos os países, implantando princípios e 

normas de regência, os quais devem ser aplicados por toda e qualquer jurisdição nacional, indo, 

apenas por sobejar do nacional, a questão às Cortes da União Européia, sediadas em 

Luxemburgo. 

Tais Cortes são compostas de dois Tribunais — o Tribunal de Justiça das 

Comunidades Européias e o Tribunal de 1ª Instância. Esses Tribunais julgam as questões 

relativas à implementação do Tratado da União Européia. Decisões como os casos Bosmann 

(referente à liberação de passe de jogadores de futebol), Cassis Dijon (referente à concorrência), 

Seimnenthal (relativa à obrigação dos juízes nacionais de aplicar o direito comunitário), 

Costa/Enel (sobre a primazia do direito comunitário em relação ao direito nacional) e outras 

demonstram a importância da Corte Jurisdicional de caráter supranacional, com decisões dotadas 

de coatividade, executada por intermédio dos tribunais nacionais. Trata-se de um sistema 

jurisdicional bem estruturado, de formalização da decisão judicial, aplicável em todos os países 

integrantes da União Européia. 

Elizabeth Accioly100, em obra comparativa da União Européia frente ao Mercosul, 

destaca os principais aspectos do modelo de solução de controvérsias adotado pela União 

Européia. Referida autora aponta que a ordem jurídica comunitária dispõe de um sistema 

coerente de proteção jurídica relativamente aos litígios de direito comunitário no tocante à sua 

aplicação. E, no centro desse sistema, está o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, que 

possui a mais elevada competência jurisdicional respeitante às questões de direito comunitário, 

cabendo aos juízes a tarefa de interpretar o direito comunitário, sendo competentes para se 

pronunciar sobre as lides em que possam ser partes os Estados-membros, as instituições 

comunitárias, as empresas e os particulares. 

Ao TJCE foram atribuídas competências de jurisdição voluntária e contenciosa. No 

primeiro caso, o TJCE deve pronunciar-se sobre a interpretação do direito comunitário ou 

                                                 
99 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul e a 
imprescindibilidade da corte comunitária. Revista do Tribunal de 21 Contas do Estado de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, v. 23, n. 2, p. 15-42, abr./jun. 1997. 
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manifestar-se sobre a compatibilidade do Tratado com o projeto de acordo que a Comunidade 

pretenda concluir com terceiros Estados ou Organizações Internacionais. No segundo caso, 

compete-lhe salvaguardar a ordem jurídica comunitária quanto a ações por incumprimento das 

obrigações decorrentes do direito comunitário, quanto aos recursos de anulação por omissão, 

referentes ao controle de legalidade das instituições comunitárias, quanto à reparação de danos 

causados pelas Instituições ou pelos seus agentes no exercício de suas funções, e ainda quanto a 

conflitos que surjam entre a Comunidade e os seus agentes. A ação de incumprimento é 

interposta contra os Estados-membros que não cumpram as obrigações que lhes foram impostas 

pelo Tratado. 

Os particulares, embora não possam reclamar diretamente ao TJCE em caso de 

desrespeito ao direito comunitário por parte de um Estado, poderão informar à Comissão (órgão 

da União Européia responsável pela representação, com independência, do interesse comunitário, 

que está acima do interesse dos Estados-membros – é órgão composto de vinte membros, 

escolhidos em função de sua competência geral e que ofereçam todas as garantias de 

independência; portanto, a Comissão, ao detectar qualquer desrespeito à legislação comunitária, 

intervém como órgão imparcial) sobre o referido desrespeito ao direito comunitário por parte de 

um Estado-membro. Em outras situações, como nos casos de omissão, ou seja, passividade ilegal 

imputável ao Conselho, à Comissão e ao Parlamento Europeu, é conferido ao particular o direito 

de acionar o mecanismo do recurso de omissão diretamente perante o TJCE. 

O Tribunal é ainda competente para conhecer dos recursos interpostos, com vias a 

anulação de algum ato que fira a competência, viole formalidade ou seja realizado com desvio de 

poder, pelo Parlamento Europeu, pelo Tribunal de Contas e pelo Banco Central Europeu, com o 

objetivo de salvaguardar as respectivas prerrogativas. 

A União Européia prevê, ainda, um mecanismo de cooperação, no plano jurisdicional, 

entre ordens internas soberanas e a ordem comunitária, através do processo de decisão pré-

judicial. Os juízes nacionais também podem se deparar com questões de direito comunitário e, 

por meio desse mecanismo, a suprema jurisdição européia desempenha um papel de 

jurisconsulto. Há, pois, uma divisão de tarefas nos processos sujeitos ao reenvio pré-judicial, que 

                                                                                                                                                              

    
 
 

100 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul & União Européia: estrutura jurídico institucional. 3. ed. Curitiba: Juruá, 
2006. p.116-137. 
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se exprime através da fórmula segundo a qual a interpretação da norma comunitária cabe ao 

TJCE, enquanto a sua aplicação fica a cargo do juiz nacional competente. 

João Mota de Campos101 destaca a ausência de hierarquia entre o TJCE e as 

jurisdições nacionais, ao prescrever: 
 

Recordemos que o TJCE não tem natureza de um tribunal hierarquicamente superior aos 
tribunais nacionais, habilitado por isso a revogar ou reformar as decisões destes 
proferidas na área do direito comunitário. Cabendo no entanto ao TJCE assegurar “o 
respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados” (cf. art. 220/CE), foi 
instituído no quadro comunitário um adequado sistema de colaboração ou de “diálogo” 
entre as jurisdições nacionais e o TJCE que faculta àquelas – e em certos casos lhes 
impõe – submeter ao Tribunal das Comunidades as questões de interpretação do direito 
comunitário em termos que permitem assegurar uma interpretação e aplicação uniformes 
do corpo de normas jurídicas que constitui o direito comum a uma Comunidade de 
Estados. 
 

Observa-se, pois, que a União Européia prevê, no plano jurisdicional, uma 

cooperação jurisdicional entre ordens internas soberanas e a ordem comunitária, que é o processo 

de reenvio pré-judicial. Através dele, sempre que uma questão de direito comunitário seja 

suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-membros, esse órgão pode, se 

considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao 

Tribunal de Justiça que sobre ela se pronuncie, ou seja, o juiz nacional pode pedir 

esclarecimentos ao TJCE, que emitirá um parecer com caráter vinculativo. Vê-se, pois, que 

referido mecanismo visa a assegurar, de qualquer forma, a aplicação do direito comunitário sobre 

o direito nacional. 

Cabe registro de que o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias não dispõe de 

uma competência genérica. As suas competências, previstas nos tratados de instituição, abrangem 

uma pequena parte dos litígios em que está em causa a aplicação do direito comunitário, como 

que fornecendo um enunciado de interpretação abstrato acerca do direito comunitário, de que o 

juiz nacional fará a aplicação no que entender pertinente ao caso concreto. 

Apesar da importância do TJCE, é de se alertar que esse órgão passa por uma forte 

crise estrutural no que pertine a quantidade de processos submetidos a exame. Para suprir um 

pouco esta sobrecarga, surge, em 1989, o Tribunal de Primeira Instância (TPI), na intenção de 

aliviar o trabalho dos juízes comunitários e melhorar a proteção judicial dos cidadãos. 

                                                 

    
 
 

101 CAMPOS, João da Mota de. Direito Comunitário – Direito Institucional. 6. ed. vol I. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989. p. 398.  



 66

Compete ao TPI, composto por quinze juízes (podendo-se aumentar esse efetivo), 

indicados pelos Estados, pronunciar-se, em primeira instância, sem prejuízo de recurso para o 

TJCE, sobre todas as questões referentes à anulação, à omissão e à indenização, formuladas por 

pessoas singulares ou coletivas contra a Comunidade; sobre os processos em matéria de 

concorrência; e sobre litígios entre a Comunidade e os seus funcionários e agentes. 

Após muita discussão acerca das vantagens e desvantagens a respeito da 

descentralização do mecanismo de reenvio pré-judicial, a Comunidade Européia decidiu que o 

único meio de desafogar o TJCE seria dividir com o TPI a competência para julgar os recursos 

em matéria pré-judicial, que sempre esteve a cargos dos juízes do Tribunal de Justiça. 

O Tratado de Nice, em seu art. 225-A, cria câmaras jurisdicionais para auxiliar o TPI, 

tendo estas por função julgar, em primeira instância, determinadas categorias de recursos em 

matérias específicas, segundo dispõe o próprio art. 225-A.  

É de se concluir, pois, que o TJCE está em constante transformação. Primeiro 

necessitou de uma nova instância para auxiliá-lo, o TPI. Hoje, surge uma instância que precede 

ao TPI, para desafogar o acúmulo de processos, através das câmaras jurisdicionais. Buscam-se, 

ainda, métodos mais céleres de composição dos conflitos, pela tramitação simplificada e 

acelerada. 

“Diante desta engrenagem que necessita mais e mais de novas peças para que o seu 

mecanismo volte a funcionar a contento, cabível uma indagação: será esse sistema tão inovador e 

ao mesmo tempo tão complexo, o ideal para o Mercosul?”102

O que se pode ter em vista é que, em primeira análise, e considerando o panorama 

atual dos objetivos e do nível de integração do Mercosul,  a Arbitragem desponta como 

mecanismo mais simplificado, ágil, menos oneroso e, portanto, mais adaptável à realidade do 

Mercosul. 

Em termos de arbitragem internacional privada, os países da União Européia têm 

forte tradição. As convenções apresentadas no ponto 1.8 (acima) demonstram a efetiva utilização 

dos países europeus do processo arbitral como mecanismo de solução de controvérsias. 

 

 

                                                 

    
 
 

102 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul & União Européia: estrutura jurídico institucional. 3. ed. Curitiba: Juruá, 
2006. p.137. 
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3.4. A experiência da Corte Internacional de Haia. 

 

 

O Tribunal Permanente de Arbitragem103 (Corte Permanente de Arbitragem) é uma 

organização internacional, com sede em Haia – nos Países Baixos. Foi criado em 1899 como um 

dos atos da primeira Conferência de Paz de Haia, o que o torna a mais antiga instituição 

internacional para a resolução de litígios. 

A criação da CPA é estabelecida com base nos artigos 20 a 29 da Convenção de Haia 

de 1899 para a Solução Pacífica dos Conflitos Internacionais (resultado da primeira Conferência 

de paz de Haia).  Na segunda Conferência de Paz de Haia, em 1907, a Convenção anterior foi 

revista e melhorada. A partir de 2006, 106 países eram partes; com a adesão do Montenegro, em 

abril de 2007,  esse número aumentou para 107. 

A CPA não é um tribunal, no entendimento convencional, mas uma organização 

administrativa com o objetivo de ter permanentemente disponível mecanismos de arbitragem 

internacional e outros procedimentos relacionados, incluindo as comissões de inquérito e 

conciliação. Não consiste, pois, em órgão judicante pleno, mas em uma instituição integrada por 

secretaria permanente e uma relação de árbitros, quatro indicados por cada Estado-Parte da 

Convenção, os quais constituem os chamados grupos nacionais. 

A esses grupos nacionais, em suas funções, atribui-se a relevância ainda subsistente 

da Corte Permanente de Arbitragem, pois lhes compete indicar os nomes das pessoas em 

condições de desempenhar as funções de membro da Corte Internacional de Justiça para dirimir 

determinado conflito, e na ausência de acordo entre as Partes, cada qual nomeia dois árbitros, dos 

quais somente um pode ser de sua nacionalidade; os quatro árbitros escolhem um super-árbitro. 

O gerenciamento da Corte Permanente de Arbitragem compete a um Conselho 

integrado por representantes diplomáticos dos países contratantes acreditadas na Haia em 

conjunto com o Ministro das Relações Exteriores da Holanda que exerce a função de presidente. 

Há uma representação regional na Costa Rica em contato com o Secretário-Geral na Haia. 

                                                 

    
 
 

103 Cf. Sítio da Corte Permanente de Arbitragem de Haia - http://www.pca-cpa.org (tradução livre) e ALVES, Eliana 
Calmon. A Arbitragem Internacional. Disponível em:<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/48>. Acesso em 
20 ago. 2008. 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_organization&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpt-BR%26q%3DArbitragem%2BCorte%2BInternacional%2Bde%2BHaia%26tq%3DHague%2BInternational%2BCourt%2Bof%2BArbitration%26sl%3Dpt%26tl%3Den&usg=ALkJrhjcBk9_QPv3Gid_YTzAzbMt0PnPMQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1899&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpt-BR%26q%3DArbitragem%2BCorte%2BInternacional%2Bde%2BHaia%26tq%3DHague%2BInternational%2BCourt%2Bof%2BArbitration%26sl%3Dpt%26tl%3Den&usg=ALkJrhjmz5LJiil_2lF7P6WkmeQBI-tpPQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Peace_Conference&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpt-BR%26q%3DArbitragem%2BCorte%2BInternacional%2Bde%2BHaia%26tq%3DHague%2BInternational%2BCourt%2Bof%2BArbitration%26sl%3Dpt%26tl%3Den&usg=ALkJrhgq5_QqbGpt4jQuJfpuz6IYZ6BfTA
http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/48
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A CPA não é apenas aberta aos estados, mas também a outras partes, oferecendo 

serviços para a resolução de litígios que envolvem várias combinações de estados, entidades 

estatais, organizações intergovernamentais e de entidades privadas.  

Os processos conduzidos pela CPA abrangem uma grande variedade de questões 

jurídicas, incluindo as disputas territoriais e de fronteiras marítimas, de soberania, direitos 

humanos, investimento internacional e questões relativas a trocas comerciais internacionais e 

regionais. 

 

 

3.5. Arbitragem no Brasil. 

 

 

3.5.1. A Arbitragem no Brasil antes da Lei 9307/96. 

 

 

Em termos de análise histórica da arbitragem no Brasil104, pode-se destacar que 

nenhum diploma legal anterior a Lei 9307/96 (atual lei regulatória da arbitragem no Brasil, que 

será comentada ainda neste tópico) distinguiu a arbitragem doméstica da arbitragem 

internacional. Ademais, não se fazia distinção entre a homologação do laudo arbitral estrangeiro e 

nacional (conforme Decreto 3900 de 1867; o art. 1045 do CC de 1916; o arts. 1041 e ss. do CPC 

de 1939 e o art. 1098 do CPC de 1973). 

Na monarquia lusitana, D. Afonso III publicou norma sobre juyzes aluydores, 

segundo se constata nos “Portualiae Monumenta Histórica, Leges et Consuetudines”, vol I, 

fascículo II105. Em seqüência, o instituto passou a ser regulado pelas Ordenações Afonsinas (cf. 

Livro II, Título 113, Manuelinas (cf. Livro III, Títulos 81 e 82) e Filipinas (cf. Livro III, Título 16 

– Dos Juízes Árbitros e Título 17 – Dos Arbitradores), esta última com aplicação em terras 

brasileiras mesmo depois de nossa independência. 

                                                 
104 Cf. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 20 – 47 e FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem (legislação nacional e estrangeira) e o 
monopólio jurisdicional. São Paulo: LTr, 1999. p. 32- 38. 

    
 
 

105 Cf. BUZAID, Alfredo. Do juízo Arbitral. RT, vol. 271/8. 
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Em termos mais definidos, a arbitragem foi inicialmente prevista na Constituição 

Imperial de 1824, ao prescrever que: “art. 160 – Nas 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”. 

Ainda historicamente, verificou-se a obrigatoriedade de instituição de juízo arbitral 

para as demandas que envolvessem seguro e locação, o que ocorreu através das Leis 1831 e 1837, 

ampliando-se com o advento do Código Comercial, em 1850, ao abranger todas as controvérsias 

de natureza mercantil. Por sua vez, os processos pertinentes a essas causas passaram, a partir de 

25 de novembro de 1850, a serem disciplinados pelo Regulamento 737, que fazia distinção entre 

arbitragem voluntária e necessária.  

Por sua vez, o Código Comercial (Lei 556 de 1850) dispunha sobre o juízo arbitral no 

art. 245, quando tratava da locação mercantil, no art. 294, a respeito das questões entre os sócios, 

no art. 348, quando cuidava da liquidação de sociedades, e também nos artigos 739, 783 e 846, 

quando referente às questões de naufrágio, avarias, quebras. Esses dispositivos definiam a 

arbitragem como forma obrigatória de solução de conflitos. 

Esse regime da arbitragem obrigatória sofreu críticas dos juristas da época, 

terminando por retomar a voluntariedade através da lei n. 1350 de 1866 que, por sua vez, foi 

regulamentada pelo Decreto n. 3900/67. Referido Decreto foi o primeiro diploma a disciplinar a 

cláusula compromissória, tendo sido responsável pelo total esvaziamento dos efeitos desta no 

Direito Brasileiro, na medida em que previu, em seu art. 9o, que a “cláusula compromissória, sem 

a nomeação de árbitros, ou relativa a questões eventuais, não vale senão como promessa, e fica 

dependente para sua perfeição e execução de novo e especial acordo entre das partes, não só 

sobre os requisitos do art. 8o, senão também sobre as declarações do art. 10”. Firmou-se, assim, 

no Brasil, a tradição do compromisso como o único instrumento apto à instauração da arbitragem, 

a ponto de os diplomas posteriores nem ao menos trataram da cláusula compromissória, o que só 

foi sanado com o advento da Lei no 9307/96 (atual legislação regulamentadora da arbitragem no 

Brasil). 

Com o advento da República, os Estados mantiveram em seus respectivos Códigos de 

Processo Civil o instituto da arbitragem, com algumas variações, enquanto o Código nacional ou 

unificado de 1939 passou a tratar a matéria no Livro IX, Título Único (Do juízo arbitral). O 
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Código de Buzaid, até então, dispunha sobre o tema no Livro IV, Título I (Dos procedimentos 

especiais de jurisdição contenciosa), Capítulo XIV (Do juízo arbitral). 

O Código Civil de 1916 (Lei 3.701/16) dispunha sobre a matéria nos artigos 1307 a 

1048, no Capítulo X, intitulado “Do Compromisso”, com algumas alterações trazidas pelo 

Decreto Lei n. 3725/19. 

No plano do Direito Comercial, poucas normas ainda hoje, no Brasil, contemplam 

expressamente o instituto da arbitragem. Pode-se mencionar a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 

6404/76), que aborda o assunto no §2o, do art. 129, sobre o quorum das deliberações e ainda o 

acordo de acionistas, no que tange à possibilidade de promoção da execução no acordo 

respectivo, onde perfeitamente pode inserir-se cláusula arbitral apta a ensejar futura execução 

(art. 118, § 3o). Ainda em sede mercantil, porém voltada ao Direito Marítimo, a arbitragem 

também é admitida na Lei 7203/84, que dispõe sobre a assistência e salvamento (arts. 7o, 10, §§ 

3o e 4o), ressalvada a impossibilidade de julgamento por tribunal estrangeiro na hipótese de 

envolvimento de embarcação brasileira em águas nacionais. 

Por fim, desde 1973, o Código de Processo Civil disciplinava em seus arts. 1072 a 

1102 o instituto da arbitragem com amplo detalhamento. 

 

 

3.5.1.1 Características da arbitragem doméstica e internacional antes do advento da Lei 

9307/96. 

 

 

No sistema anterior à Lei 9307/96, no plano interno, duas características principais 

podiam ser destacadas no tocante à arbitragem: 1 – distinção entre cláusula compromissória e 

compromisso; 2 – necessidade de homologação do laudo arbitral pela autoridade judiciária. 

No regime anterior à lei 9307/96, a cláusula compromissória, contida no contrato, 

prevendo a submissão de qualquer litígio à arbitragem, não configurava garantia da instauração 

do juízo arbitral. Para tanto, era o compromisso que obrigava sua realização efetiva. Esse critério 

decorria da imposição legal de ser especificado o objeto do litígio, o que não era possível de fazer 

no momento da celebração do contrato. Ademais, a exigência de indicação e qualificação dos 

árbitros dificultava, quando não impossibilitava, a celebração de compromisso simultaneamente 
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ao contrato. A cláusula compromissória106, então, sem a nomeação de árbitros, ou relativa a 

questões eventuais, não valeria senão como promessa, ficando dependente, para a sua execução, 

de novo e especial acordo das partes. 

A segunda característica, necessidade de homologação do laudo arbitral, foi 

consubstanciada no Código Civil de 1916, art. 1045, no art. 1042 do Código de Processo Civil de 

1939 e no art. 1098 do Código de Processo Civil de 1973. O laudo arbitral, após homologação 

judicial, produziria os mesmos efeitos da sentença judiciária, configurando-se em título executivo 

judicial. Entretanto, a autoridade judiciária não representava uma segunda instancia do juízo 

arbitral, uma vez que não lhe competia reexaminar o mérito da decisão arbitral. Seu controle 

deveria ser externo, formal, visando apenas a verificar a regularidade do laudo e sua fidelidade ao 

compromisso. 

No tocante às características da arbitragem internacional no Brasil, em momento 

anterior ao da vigência da Lei 9307/96, pode-se destacar que não havia distinção da arbitragem 

internacional nos diplomas anteriores a referida lei. As principais características da arbitragem 

internacional eram a necessidade da dupla homologação e a exigência da citação da parte 

domiciliada no Brasil por carta rogatória. 

Era entendimento do Supremo Tribunal Federal que os laudos arbitrais estrangeiros 

deveriam ser homologados judicialmente no país de origem antes de serem submetidos ao STF. 

Era, pois, o sistema da dupla homologação dos laudos arbitrais estrangeiros, condição para que 

tivessem eficácia no País. Esse posicionamento prevalecia mesmo nos casos de laudos 

provenientes de Estado estrangeiro que não exigia tal providência, ou seja, mesmo que fossem 

exeqüíveis no país de origem, independentemente de homologação. O fundamento teórico de tal 

posição era o de que o laudo arbitral não se equiparava à sentença judicial, e que somente as 

sentenças estrangeiras eram passíveis de homologação. Nesse sentido, o laudo proferido no 

exterior, para ser executado no Brasil, deveria obedecer aos mesmos requisitos impostos à 

homologação de sentenças estrangeiras, à época realizada pelo STF, ou seja, os previstos no art. 

                                                 

    
 
 

106 Conforme Dolinger (DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 22-24), muito se discutiu, à época, sobre os efeitos do descumprimento da cláusula 
compromissória. Através de análise jurisprudencial, referido autor aponta três correntes: a primeira não confere 
eficácia alguma à cláusula compromissória; a segunda trata a cláusula compromissória como mera obrigação de 
fazer, prevendo que o seu descumprimento daria ensejo a perdas e danos (tratar-se-ia, pois, de uma obrigação de 
fazer que, uma vez descumprida, se resolveria em perdas e danos e que, como pacto de ordem privada, não tornaria 
incompetente o juízo natural das partes, se a ele recorrerem); a terceira corrente defende a execução específica da 
cláusula compromissória, posição esta minoritária à época. 
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15 da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), a saber107: a) haver sido proferida por juiz 

competente; b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; c) ter 

passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em 

que foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e) ter sido homologada pelo STF. 

O Código de Processo Civil, posteriormente, determinou que a homologação de sentença 

estrangeira deveria obedecer ao regimento interno do STF; referida regimento acrescentou, por 

fim, a necessidade de que a sentença seja autenticada pelo Cônsul brasileiro para que possa, 

validamente, ser homologada108. 

Cabe o registro de que corrente minoritária da doutrina defendia a possibilidade de o 

juiz de 1a instância homologar diretamente os laudos arbitrais proferidos no estrangeiro, 

considerando o art. 1098 do CPC, que disciplina a competência do juiz para homologar o laudo, 

não distinguindo entre laudos proferidos no Brasil e aqueles proferidos no exterior; ademais, 

segundo referido entendimento, a Constituição Federal estabelecia a competência do STF para 

homologar as sentenças estrangeiras e não os laudos arbitrais proferidos no exterior109. Essa 

corrente doutrinária minoritária não encontrou respaldo na jurisprudência do STF. 

Toda essa sistemática gerou um desprestígio da utilização da arbitragem no Brasil. 

Crítica severa foi realizada por Athos Gusmão Carneiro. Dizia, referido autor, que em muitos 

países, o juízo arbitral, equivalente ao jurisdicional em tema de litígios versando direitos 

patrimoniais disponíveis, contribui eficazmente para desafogar os pretórios. Mas, no Brasil, 

embora o CPC lhe consagre disciplina minuciosa, não se tem notícia de expressiva quantidade de 

laudos arbitrais homologados. A razão para isso, concluía, à época, referido autor, é que o uso da 

arbitragem não apresentava vantagem alguma, quer quanto à rapidez no deslinde do conflito, quer 

no alusivo à “justiça” do julgamento110. 

Em termos críticos, a superada arbitragem do Código de 1973 era muito pior, à época, 

que os mecanismos oferecidos pelo Poder Judiciário à solução dos conflitos, gerando uma 

tendência de opção pela via jurisdicional, estatal, até porque, mesmo que optassem pelo juízo 

privado, não conseguiriam escapar da máquina estatal, já que era necessária a homologação do 

laudo arbitral. Ademais, como mencionado, desfavorável à utilização da arbitragem era a 

                                                 
107 Chamado pela doutrina de juízo de delibação. 
108 É preciso registrar que, após o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, a homologação de sentenças 
estrangeiras passou a ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
109 Cf. MAGALHÃES, José Carlos de. Execução de Laudo arbitral. RT 599/10-15, 1985. p. 9-15. 
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ineficácia obrigacional de observância da cláusula compromissória, porquanto em que pese fosse 

estipulada entre as partes contratantes, não assumia qualquer feição impositiva, tendo em vista 

que havia um distanciamento entre o compromisso arbitral a instituir o regime da arbitragem e a 

cláusula em si mesma. Não dispunham, pois, os litigantes, de mecanismos para compelir a parte 

recalcitrante a lavrar o compromisso e instituir a arbitragem. 

Por fim, o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo teoricamente 

coerente, pode ser considerado entrave para o sucesso da arbitragem antes da Lei 9307/96, já que, 

para que houvesse execução dos laudos arbitrais estrangeiros seria necessária a “dupla 

homologação”. 

 

 

3.5.2. A Lei 9307/96. 

 

 

A Lei 9307/96, introduziu importantes modificações na sistemática da arbitragem. 

Dentre essas modificações, estão a possibilidade de execução específica da cláusula 

compromissória e a equiparação do laudo arbitral a uma sentença judicial, dispensando, portanto, 

a homologação pela autoridade judiciária. 

Com a Lei de Arbitragem ficaram equiparados, tanto no plano interno como no plano 

internacional, os efeitos da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. Desta feita, a 

existência da cláusula compromissória obriga, por si só, à instauração de juízo arbitral, passando 

a existir um gênero, a convenção de arbitragem, do qual emanariam as duas formas de pactuação 

da arbitragem. É o que está previsto no art. 3o da Lei em questão, ao prescrever que “as partes 

podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, 

assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”. 

Apesar da lei 9307/96 ter contemplado os dois instrumentos, a doutrina e a 

jurisprudência apontam entendimento que passa a admitir a instauração da arbitragem, no plano 

interno, apenas com base na cláusula compromissória, sem necessidade de celebrar o 

compromisso. Essa posição defende que, em havendo cláusula compromissória cheia – aquela 

que prevê regras sobre a forma de instituição da arbitragem (através de regras de algum órgão 

                                                                                                                                                              

    
 
 

110 CARNEIRO, Athos Gusmão. O juízo arbitral e a simplificação do processo. AJURIS, vol 24/51. 
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arbitral institucional ou entidade especializada ou outra forma convencionada pelas partes), a 

instauração da arbitragem ocorrerá com a ida a tal órgão ou em conformidade com o 

procedimento expressamente acordado. Essa interpretação seria a que melhor potencializaria a 

Lei de Arbitragem, sendo esta a posição do STF. 

Importante destacar o art. 7o da referida Lei, onde fica estabelecido a execução 

específica da obrigação de instauração do juízo arbitral, na hipótese de uma das partes signatárias 

do contrato mudar de idéia e se recusar a realizar a arbitragem, mediante a celebração de 

compromisso judicialmente, que irá substituir a declaração de vontade da parte faltante. 

O art. 7o prescreve: 
 
“Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da 
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 arts. 
10 e 21, § 2º, desta Lei. 
§ 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”. 

 
Referido normativo substitui anterior visão de que seria possível entender a 

convenção de arbitragem como uma obrigação de fazer (e fazendo com que seu não cumprimento 

pudesse ser convertido em perdas e danos), passando a regular que a vontade recalcitrante de uma 

das partes possa ser substituída pela sentença judicial. Cabe o registro, todavia, que a sentença 

judicial não adentrará no exame do mérito da causa, mas apenas terá o condão de gerar o 

compromisso arbitral, a fim de possibilitar a instauração da arbitragem, antes concorde. 

No plano internacional, prescinde-se da celebração dos dois instrumentos (a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral), já que a cláusula compromissória, por si só, seria apta 

a instaurar o juízo arbitral. Tal regra é adotada, também, pelo Protocolo de Genebra de 1923, pela 
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Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1975 (Panamá) – fruto 

da CIDIP I (Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado) e pela Convenção de 

Nova York de 1958. 

Acerca da equiparação da sentença arbitral à sentença judicial, a Lei 9307/96 acabou 

com a exigência de homologação da sentença arbitral. É a previsão dos artigos 18 e 31 da referida 

lei: “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”; “Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as 

partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 

Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”. 

É a percepção da equiparação da sentença arbitral com a sentença judicial que 

permite compreender a existência da ação anulatória prevista no art. 32 e 33 da Lei de 

Arbitragem. Referida ação não tem o condão de revisar matéria de mérito, ou seja, a pretensão, já 

decidida pelo árbitro. Não tem, pois, natureza recursal. A finalidade maior da ação de 

impugnação é promover uma verificação formal do fiel cumprimento do ofício de julgar pelo 

árbitro, verificando as questões de ordem pública, a manutenção da imparcialidade e a 

completude do julgamento, bem como sua vinculação às regras estabelecidas na convenção de 

arbitragem. 

A decisão arbitral pode ser cumprida voluntariamente pelas partes, ou, se a parte 

vencida se recusar ao seu cumprimento, instaura-se um processo de execução, com a 

interveniência do Poder Judiciário. Isso porque, dos três módulos processuais, o módulo de 

conhecimento, o módulo de execução e o módulo cautelar, apenas a atividade da busca pela 

certeza jurídica (presente, de maneira preponderante, no módulo de conhecimento) pode ser 

desempenhada pelo juízo arbitral. Qualquer medida de caráter coercitivo-expropriativa somente 

pode ser implementada na ceara do judiciário. 

Cabe o registro, outrossim, da norma do art. 475-N, IV, do CPC, que, em 

consonância com a Lei 9307/96, considera a sentença arbitral como um título executivo judicial. 

Apesar de não ser uma atividade realizada pelo Poder Judiciário, a sentença arbitral fora 

intencionalmente colocada, pelo legislador, como título executivo judicial, pois, com isso, estar-

se-ia restringindo as hipóteses de embargos de devedor quando do processo de execução. As 

hipóteses de interposição de embargos de devedor contra título judicial estão enumeradas em um 

rol taxativo, ao passo que, com relação aos embargos contra título extrajudicial, além das 
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matérias expressamente previstas na lei, o devedor poderia argüir qualquer outra que lhe seria 

lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. A classificação de título judicial visa, 

pois, a restringir as defesas contra a execução da sentença arbitral111. 

 

 

3.5.2.1 Características da arbitragem internacional com o advento da Lei 9307/96. 

 

 

As leis que regulavam a arbitragem antes da Lei 9307/96 não incluíam a definição de 

arbitragem internacional. A Lei atual, todavia, deixa claro o conceito de sentença arbitral 

estrangeira, como sendo aquela proferida fora do território nacional, previsão esta que está o art. 

34, parágrafo único: “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. Parágrafo único. Considera-se 

sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional”. É, pois, a 

expressa previsão do critério geográfico pela Lei 9307/96. 

Dolinger112 aponta que, no plano internacional, duas importantes alterações foram 

introduzidas pela Lei 9307/96, a saber, a extinção da dupla homologação dos laudos arbitrais 

proferidos no exterior e a admissibilidade da via postal para a citação da parte domiciliada no 

exterior. 

O art. 35 da Lei de Arbitragem passa admitir a homologação das sentenças arbitrais 

estrangeiras, independentemente de homologação judicial no país de origem. Para o 

reconhecimento das sentenças arbitrais, necessita-se, unicamente, de homologação pelo STJ113. 

A nova Lei estabelece, outrossim, requisitos específicos para a homologação da 

sentença arbitral proferida no exterior, previstos nos arts. 38 e 39. São regras diversas das 

contidas no art. 15 da Lei de Introdução ao Código Civil.  

O art. 38 prescreve:  

                                                 
111 Para uma análise mais detalhada da Lei 9307/96 e sua influência no panorama da arbitragem doméstica ver 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 1997. 
112 Cf. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 37-47. 

    
 
 

113 Cabe o registro que a Lei 9307/96 aponta o STF como o órgão responsável pela homologação de sentenças 
estrangeiras, norma que fora tacitamente revogada pela EC 45, sendo a referida competência transferida para o STJ. 
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“Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução 
de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 
I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 
II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 
submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral 
foi proferida; 
III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou 
tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 
IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não 
foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 
V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou 
cláusula compromissória; 
VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha sido 
anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença 
arbitral for prolatada”. 

 

O art. 39 complementa:  

 
“Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da 
sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 
I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 
arbitragem; 
II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 
citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de 
arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, 
inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à 
parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa”. 

 

A Lei de Arbitragem estabeleceu oito requisitos específicos para a homologação de 

sentenças arbitrais proferidas no exterior, distintos daqueles vigentes para homologação das 

sentenças estrangeiras. Assim, a alínea “c” do art. 15 da LICC – que estabelece que a sentença 

estrangeira deve ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a 

execução no lugar em que foi proferida – não pode ser invocada para exigir a homologação 

judicial no exterior. O art. 38, inc. VI, da Lei de Arbitragem, todavia, pode ser aplicado nos casos 

em que a sentença arbitral não homologada judicialmente num país onde tal procedimento é 

necessário, para impedir a homologação da referida sentença arbitral no Brasil. 

Questão importante é saber se o legislador nacional, ao estabelecer o termo 

“unicamente” no art. 35 da Lei de Arbitragem, seguiu a tendência internacional de desvincular a 

arbitragem da lei do lugar de sua realização (vinculando-se apenas a lei brasileira, local da 

execução) ou se se mantêm fiel ao critério territorial de condicionar a validade da sentença 
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arbitral ao lugar de realização da arbitragem. Neste ponto, o STF114 vem aplicando o art. 35 sem 

maiores debates e, principalmente, sem se ater à qualificação dada à sentença arbitral pela lei 

local da sede da arbitragem. A completa assimilação, no direito interno, da decisão arbitral à 

sentença judicial, pela nova Lei de Arbitragem, já bastaria para autorizar a homologação, no 

Brasil, da sentença arbitral estrangeira, independentemente de sua prévia homologação pela 

Justiça do país de origem. 

A outra importante inovação da Lei 9307/96, no que pertine ao âmbito internacional, 

foi a desnecessidade que a citação da parte domiciliada no Brasil seja feita por carta rogatória, 

conforme parágrafo único, do art. 39 da Lei 9307/96, transcrito acima. 

Referido dispositivo representa significativa mudança, pois se afasta da orientação do 

Supremo Tribunal Federal e do entendimento da doutrina nacional de que a citação da parte 

residente ou domiciliada no Brasil só poderá ser realizada no país por meio de carta rogatória, 

não sendo admitida a citação por via consular ou diplomática ou por via postal. 

 

 

3.5.3. Convenções Ratificadas pelo Brasil. 

 

 

O Brasil, mesmo depois da Lei 9307/96, aprovou e ratificou uma série de convenções 

com o fito de desenvolver a arbitragem no âmbito internacional, algumas delas já especificadas 

em tópico acima de forma geral, aqui porventura repetidas para melhor compreender e melhor 

situar os regramentos afetos ao Brasil. 

No âmbito do Mercosul, o Brasil ratificou o Protocolo de Cooperação e Assistência 

Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa de 1992 (Las Leñas – 

Decreto no 2067/96). Também aprovou o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do 

Mercosul de 1998 (Decreto no 4719/2003) e o Acordo sobre Arbitragem Comercial entre o 

Mercosul, Bolívia e Chile de 1998 (Decreto Legislativo no 483/2001) 

Foi também aprovada, em 2002, através do Decreto no 4311, a Convenção sobre 

Reconhecimento e a Execução de Sentença Arbitrais Estrangeiras de 1958, conhecida como 

                                                 

    
 
 

114 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 39. 
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Convenção de Nova York. É preciso deixar registrado que a própria Lei 9307/96 conferiu papel 

de relevo às convenções internacionais, ao estabelecer, em seu artigo 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.” 

Antes de ratificada a Convenção de Nova York, coexistiam, no Brasil, vários sistemas 

para o reconhecimento e a execução dos laudos arbitrais proferidos no exterior, conforme as 

hipóteses e soluções abaixo especificadas: 
 

1) Laudo arbitral proferido em país fora do âmbito do Mercosul ou fora do país ratificante de 
convenções regularmente ratificadas pelo Brasil – inicialmente devem ser atendidos os 
requisitos listados nos arts. 38 e 39 da Lei 9307/96. 

2) Laudo arbitral proferido no âmbito dos países do Mercosul – devem ser atendidos os 
requisitos listados no art. 20 do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em 
Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa de 1992 (Protocolo de Las Leñas). 

3) Laudo arbitral proferido em país ratificante da Convenção Interamericana sobre Arbitragem 
Comercial Internacional de 1975 ou da Convenção Interamericana sobre Eficácia 
Extraterritorial de Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiras de 1979 – devem ser atendidos 
respectivamente os requisitos enumerados no art. 5o ou no art. 2o das convenções. 

4) Laudo arbitral já homologado por sentença judicial por sentença judicial em país onde vigore 
tal exigência – torna-se hipótese de homologação de sentença estrangeira e devem ser 
atendidos os requisitos previstos no art. 15 da LICC. A Lei de Arbitragem, nos artigos 38 e 
39, refere-se à homologação de sentença arbitral estrangeira. Acontece que na hipótese de o 
laudo ter sido homologado judicialmente no país estrangeiro, porque exigido pela lei local, 
não mais se trata de sentença arbitral, mas de sentença estrangeira que homologou o laudo e, 
por isso, deve ser tratada como tal, de acordo com o art. 15 da LICC115. 

 

A doutrina apontava que a não adesão do Brasil à Convenção de Nova York 

acarretava problemas. Segundo José Maria Rossini Garcez116, um primeiro problema seria quanto 

a eventual possibilidade de dar-se execução forçada à clausula compromissória, que partes 

domiciliadas em determinados países, em princípio, poderiam não acatar (a não ser que ambas as 

partes sejam domiciliadas em países que possuam legislação conferindo a tal cláusula efeito 

coativo, ou que tenham celebrado convenção internacional prevendo esse mesmo efeito). Outro 

possível problema seria quanto à homologação e execução de sentenças e laudos arbitrais 

privados proferidos no exterior, em que podem variar as regras previstas nas legislações internas 

dos países. 

                                                 
115 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 42. 

    
 
 

116 GARCEZ, José Maria Rossini. Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. 
p. 184. 
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Após a ratificação pelo Brasil da Convenção de Nova York, a disciplina da 

homologação dos laudos arbitrais estrangeiros sofreu algumas alterações, apesar de ainda não se 

ter uma posição uníssona quanto ao real efeito prático da referida Convenção. 

Um primeiro ponto de destaque em relação à importância da ratificação da 

Convenção de Nova York é o fato de a mesma ter sido ratificada por mais de 130 países, o que 

significa dizer que há certa uniformização em matéria de reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras. Tal fato gera segurança jurídica, principalmente para os 

investidores estrangeiros, na medida em que não é preciso conhecer a legislação local para saber 

as condições e os requisitos necessários para o reconhecimento e a execução de uma sentença 

arbitral estrangeira. 

O art. I, no 1, da Convenção de Nova York, delimita sua finalidade, ao prever que ela 

se aplica ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras proferidas no 

território de um Estado que não o Estado em que se busque o reconhecimento e a execução de 

tais sentenças, oriundas de divergências entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 

Outro regramento importante é a previsão do no 3, art. I, que determina que, quando 

da assinatura, ratificação ou adesão à Convenção, qualquer Estado poderá declarar que aplicará a 

Convenção ao reconhecimento e à execução de sentenças proferidas unicamente no território de 

outro Estado membro. O Brasil, todavia, não fez qualquer reserva quando da ratificação. 

Desta feita, em virtude do Brasil não ter feito reserva, a Convenção está em vigor em 

toda a sua amplitude, regendo o reconhecimento e a execução no Brasil de laudos arbitrais 

proferidos tanto nos Estados membros, quanto em Estados não-membros, adotando, o Brasil, uma 

postura avançada, pró-arbitragem. Em virtude do regime agora imperante da Convenção de Nova 

York, não há mais a possibilidade de aplicação do primeiro sistema adotado (arts. 38 e 39 da Lei 

de Arbitragem) e as outras hipóteses só se justificam pelo critério da especialidade. 

A Convenção de Nova York, outrossim, reitera posição já adotada no Brasil e já 

presente no Protocolo de Genebra de 1923 e na Convenção Interamericana sobre Arbitragem 

Comercial Internacional – Panamá – 1975 (CIDIP I), no sentido de que nas arbitragens 

internacionais a cláusula compromissória basta por si só para instaurar a arbitragem, 

prescindindo-se de posterior celebração do compromisso arbitral. 
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Norma importante da Convenção de Nova York é a prevista no art. V, no I, que 

enumera, taxativamente, cinco hipóteses em que o reconhecimento e a execução poderão ser 

negados, se alegas e provadas por uma das partes as seguintes hipóteses: 
 
“a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, em conformidade com a lei a 
elas aplicável, de algum modo incapacitadas, ou que tal acordo não é válido nos termos 
da lei à qual as partes o submeteram, ou, na ausência de indicação sobre a matéria, nos 
termos da lei do país onde a sentença foi proferida; ou 
b) a parte contra qual a sentença é invocada não recebeu notificação apropriada acerca 
da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por outras 
razões, apresentar seus argumentos; ou 
c) a sentença se refere a uma divergência que não está prevista ou que não se enquadra 
nos termos da cláusula de submissão à arbitragem, ou contém decisões acerca das 
matérias que transcendem o alcance da cláusula de submissão, contanto que, se as 
decisões sobre as matérias suscetíveis de arbitragem puderem ser separadas daquelas não 
suscetíveis, a parte da sentença que contém decisões sobre matérias suscetíveis de 
arbitragem possa ser reconhecida e executada; ou 
d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se deu em 
conformidade com o acordado pelas partes, ou, na ausência de tal acordo, não se deu em 
conformidade com a lei do país em que a arbitragem ocorreu; ou 
e) a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa 
por autoridade competente no país em que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha 
sido proferida.” 

 

Ademais, o art. V, no 2, prescreve que o reconhecimento e a execução de uma 

sentença arbitral também poderão ser recusados se a autoridade competente do país em que se 

pretende o reconhecimento e a execução constatar que: “a) segundo a lei daquele país, o objeto da 

divergência não é passível de solução mediante a arbitragem; ou b) o reconhecimento ou a 

execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país.” 

No caso específico do Brasil, o art. V da Convenção de Nova York acaba 

disciplinando a matéria da maneira semelhante aos arts. 38 e 39 da Lei de Arbitragem. Contudo, 

cabe o registro de que, uma vez ratificada a referida convenção, as fundamentações das 

homologações de sentenças arbitrais estrangeiras (ou mesmo a denegação de sua homologação), 

devem ser fundamentados com base na Convenção de Nova York, que derrogou, nesta parte, a 

Lei de Arbitragem. Recorde-se, por fim, que a Convenção de Nova York revogou, 

expressamente, a Convenção de Genebra de 1923. 
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PARTE II – DO NOVO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E OS 

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM ÂMBITO TRABALHISTA. 

 

 

4. O NOVO PANORAMA DO DIREITO DO TRABALHO117. 

 

 

4.1. Panorama das relações trabalhistas na pós-modernidade – uma modificação no Direito 

do Trabalho. 

 

 

Em tempos atuais, ditos pós-modernos, é notória a constatação de uma verdadeira 

mudança na sociedade de trabalho. A tecnologia do conhecimento provoca uma drástica redução 

dos postos tradicionais de trabalho, origina o aparecimento de distintas modalidades de emprego 

e renda, institui a presença de milhões de excluídos e não-empregáveis (com o chamado 

desemprego estrutural); as empresas ganham proporções gigantescas, ao passo que instituem 

diretorias de forma descentralizada e mais flexível; a alta tecnologia, a robótica e as 

telecomunicações reduzem os postos formais de trabalho ao passo que dinamizam sobremaneira 

as atividades empresariais; verifica-se a supremacia do capital financeiro sobre o capital 

produtivo; os meios de comunicação permitem a troca de informação e o controle mais intenso do 

trabalho; o trabalho informal ganha terreno; o sindicalismo operário, de vertente reivindicativa, 

entra em crise por conta do desemprego estrutural118. 

É, pois, deste contexto, que a doutrina atenta para uma profunda reestruturação do 

Direito do Trabalho: o tradicional “emprego”, baseado numa relação trabalhista protegida, 

subordinada, dependente, de duração indeterminada e sendo o labor sinônimo de dever/obrigação 

(em contraposição ao tempo livre, de lazer, de prazer), perde espaço para o trabalho de curta 

duração, trabalho de tempo parcial, para as novas formas de renda, além do próprio panorama de 

                                                 
117 Cabe aqui o registro de que o novo panorama das relações do Direito do Trabalho, bem como a caracterização do 
novo sindicalismo contemporâneo não são objeto específico da presente dissertação; funcionarão, apenas, como 
elemento legitimador teórico do que, ao final, irá ser concluído. Destarte, desenvolver-se-á, nestes aspectos, apenas o 
necessário/indispensável para o correto entendimento do que se quer, ao final, teorizar. 
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desemprego estrutural e do crescimento do subemprego/da informalidade. Ademais, toda a 

compreensão de que o trabalho encarna um puro dever/um fardo, não se compatibiliza com novas 

teorias119 que saem em defesa de diversas formas de ócio e da conquista do bem-estar também no 

uso da força produtiva, ampliando a concepção do que, de fato, é produtivo.  

Uma nova principiologia do Direito do Trabalho, abarcando, em seu objeto, novas 

formas de “emprego” e renda, compensando suas deficiências de restrição, mostrou-se 

necessária, ainda que, atualmente, apenas em termos teóricos, para compatibilizar-se com o novo 

perfil das relações trabalhistas (também nos contextos de integração regional, quando do livre 

trânsito de pessoas). 

Da obra do Prof. Everaldo Gaspar de Andrade120 é possível extrair, ainda que fora de 

consenso, quais seriam esses novos princípios do Direito do Trabalho:  

1. O Princípio da Prevalência das Relações Sindicais sobre as Relações 

Individuais: ganha relevo o movimento sindical como elemento representativo dos interesses 

dos trabalhadores. Para que possa validamente figurar como legítimo interlocutor, todavia, 

necessário será o estabelecimento de um equilíbrio entre as partes do diálogo, seja na formação 

da norma jurídica, seja na defesa de interesses. Deve-se, pois, buscar o estabelecimento de 

igualdade de condições de diálogo no processo de formação do Direito do Trabalho, através do 

resgate do papel dos sindicatos, que deverão, também, adequar-se à nova realidade da pós-

modernidade (utilizando novos meios de comunicação, ampliando suas barreiras para além do 

território nacional, ampliando o seu campo protetivo para as diversas formas de trabalho e renda); 

2. O Princípio da Democratização da Economia e do Trabalho Humano: a 

formulação de projetos sócio-laborais embasados no desenvolvimento produtivo com eqüidade é 

a base deste postulado. É de se concluir, ademais, que o presente princípio é conseqüência do 

primeiro, já que, também aqui, os movimentos sociais coletivos são indispensáveis para se atingir 

a desejada justiça social; 

3. O Princípio da Proteção Social: aqui o foco é a ampliação da base protetiva do 

Direito do Trabalho, abarcando as novas formas de trabalho e renda;  

                                                                                                                                                              
118 Cf. ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade. Fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005. 
119 Cf. DE MASI, D. O Ócio Criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

    
 
 

120 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade. Fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005. p. 349-372. 
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4. O Princípio do Direito do Trabalho como Categoria de Direito Fundamental: 

fruto da proposta de ampliação de seu objeto (decorrente do princípio anterior), a inserção do 

Direito do Trabalho como Direito Fundamental desponta como condição insuperável para adaptá-

lo às novas exigências sociais;  

5. Princípio da Prevalência do Processo Negocial de Formação da Norma sobre o 

Processo Estatal dentro de uma Comunidade Real de Comunicação: com a globalização, 

cada vez mais é necessária a existência de instâncias supranacionais de produção de normas, 

através de interlocutores equânimes. Daí a necessidade de um novo modelo de sindicalismo que 

se proponha a articular a sociedade do trabalho em sua plenitude, garantindo legitimidade para 

um diálogo paritário. 

 

 

4.2. O chamado “Pacto Social” e o Sindicalismo – uma constatação da mudança no Direito 

do Trabalho. 

 

 

O pacto social corresponde a uma prática de política social e econômica que vem 

sendo adotada por diversos países para enfrentar graves problemas nacionais, supondo um 

compromisso dos atores sociais que, sem renunciar aos seus interesses específicos, se 

comprometem a adotar um comportamento mantido em limites que tornem possível a realização 

certas políticas adotadas consensualmente para conseguir respostas às exigências da situação 

econômica e social. É, pois, uma busca de consensos que tragam resultados vantajosos para as 

partes em geral e para a sociedade como um todo. Um exemplo é o caso dos consensos entre as 

organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores, que passam a desempenhar, 

junto com o Estado, o papel de participantes121. O pacto social é, pois, processo diálogo, que irá 

gerar instrumentos jurídicos aptos a realização de políticas sociais e econômicas de maneira mais 

efetiva, em virtude do consenso. 

Pode-se dizer que o pacto social, no âmbito das relações trabalhistas, importa num 

novo modelo, representado pela existência de um sistema de articulações dentro das relações de 

                                                 

    
 
 

121 HERNÁNDEZ ALVAREZ, Oscar. O pacto social na América Latina. São Paulo: LTr, 1995. p. 19-29. 
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trabalho, onde a liberdade sindical e a legitimidade dos interlocutores sociais são fundamentais; 

pela consciência de desvalorização do conflito – não para que este deixe de existir, já que 

também tem seu papel de importância no desenvolvimento das conquistas sociais, mas no sentido 

da persecução da redução dos conflitos a limites razoáveis que tragam ganhos positivos a todos 

os interlocutores; por fim, pela participação e cooperação de setores-chave da sociedade civil, em 

busca de um autêntico consenso que ultrapasse os interesses individuais de cada categoria/cada 

interlocutor. 

Com isto, o governo renuncia ao unilateralismo decisório e abre-se a uma postura 

dialógica, revestindo eventuais medidas estatais de condições de implementação prática e exitosa, 

já que embasada em sugestões e da participação dos diversos setores sociais. É, pois, uma 

cooperação tripartite (empresários, trabalhadores, Governo) para a formulação e execução das 

mais variadas políticas sociais. 

O papel do sindicalismo dentro do pacto social desponta, justamente, no exame da 

eficiência dos referidos pactos sociais: será muito maior sua efetividade quando as organizações 

profissionais participantes forem fortes e suficientemente centralizadas e representativas. Um 

sindicalismo centrado em interesses individuais da categoria e com fraca filiação não poderia, 

jamais, representar validamente uma categoria no processo negocial, retirando, destarte, o êxito 

referido pacto. 

 Pelo que se percebe, a existência desses Pactos Sociais torna cada vez maior a 

importância de um sindicalismo forte, amplo, internacionalista, aberto a outros interesses, 

justamente porque, cada vez mais, os diversos setores sociais e o Poder Público buscam 

consensos e acordos para uma melhor convivência e melhores ganhos sociais e, sem a existência 

de bases sólidas e amplas dentro do sindicalismo, sua representatividade poderá ser questionada 

e, desta forma, os acordos, pactos e consensos dele provenientes. 
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4.3. A livre circulação de trabalhadores e o trabalho para além das fronteiras nacionais: a 

globalização e a integração econômica. 

  

 

Com o desenvolvimento da atividade internacional por parte das empresas, um dos 

principais efeitos é o surgimento de Blocos de Integração Econômica entre os diversos países 

(sejam com fins estritamente comerciais, seja com pretensões comunitárias), e, com eles, a 

circulação de trabalhadores para além das fronteiras nacionais, dando nova dimensão à 

problemática trabalhista. Em verdade, a livre circulação de trabalhadores é um dos princípios que 

decorre, como corolário lógico, das liberdades fundamentais em que se estrutura um verdadeiro 

processo de integração econômica122: a livre circulação de mercadorias (que enseja a eliminação 

gradativa ou total das tarifas aduaneiras, bem como a manutenção de uma tarifa externa comum); 

a liberdade de estabelecimento; a livre circulação de trabalhadores (que estaria dentro de uma 

liberdade maior – a liberdade de circulação de pessoas); a liberdade de circulação de capitais; a 

liberdade de concorrência (que traria a reboque a liberdade de circulação de serviços). 

É necessário, pois, compreender adequadamente a dimensão de aplicabilidade da 

expressão “liberdade de circulação”. Roberto Norris123, tomando como ponto de partida a 

experiência da União Européia, que se preocupou com o tratamento da situação dos trabalhadores 

migrantes desde o Tratado de Roma de 1958, entende que a livre circulação encontra-se 

caracterizada no deslocamento das pessoas que exercem uma atividade produtiva, gerando, além 

de uma série de obrigações para estas pessoas, certos direitos que se caracterizam pela sua 

natureza propriamente laboral e instrumental, pressupondo o direito do trabalhador de deixar seu 

país para exercer um emprego em outro Estado da mesma Comunidade e, num segundo 

momento, a possibilidade de residir no país em que exerce sua atividade. Por outro lado, o direito 

Comunitário não pode se opor a que um Estado-membro efetue controles em seu território; 

ademais, existem, ainda, os problemas relativos aos limites razoáveis do estabelecimento de 

padrões de tratamento diferenciado entre trabalhadores nacionais e estrangeiros, bem como a 

                                                 
122 Cf. BELTRAN, Ari Possidonio. Os impactos da integração econômica no direito do trabalho: globalização e 
direitos sociais. São Paulo: LTr, 1998. p. 254. 

    
 
 

123 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a internacionalização das relações 
laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p. 39-50. 
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amplitude de entendimento do que configuraria um “trabalhador” (apenas trabalho subordinado?; 

apenas trabalho por tempo indeterminado?). 

 É de difícil fixação, pelo que se percebe, a abrangência da expressão “livre 

circulação de trabalhadores”. Cabe, então, a análise de algumas disposições acerca da matéria: o 

posicionamento da OIT; o posicionamento dentro da Comunidade Européia e do Tratado de 

Maastricht; o posicionamento dentro do Mercosul.  

Sob o ponto de vista da OIT, já no preâmbulo de sua constituição está definido como 

um dos seus objetivos a proteção dos interesses dos trabalhadores ocupados no estrangeiro. 

Ademais, apesar de existirem outras Convenções/Recomendações da OIT que tratam da matéria, 

a Convenção 97 (de 1949), define o trabalhador migrante como “toda pessoa que emigra de um 

país a outro para ocupar um emprego que não haverá de exercer por sua própria conta, e inclui a 

qualquer pessoa normalmente admitida como trabalhador migrante”, não se aplicando este 

Convenção aos trabalhadores fronteiriços, às entradas de curto período, aos artistas, aos 

profissionais liberais e à gente do mar. Determina, outrossim, a referida Convenção, a aplicação 

do princípio da não-discriminação. A Convenção 151 (de 1975), por sua vez, estabelece o 

necessário tratamento igualitário entre os trabalhadores nacionais e os estrangeiros. 

O que se verifica na Comunidade Européia, por sua vez, é que, com o passar do 

tempo e o desenvolvimento da idéia de integração/comunitarismo, os países integrantes foram 

delegando poderes aos órgãos comunitários.  Dentro da CEE, três foram as etapas de 

desenvolvimento de circulação de trabalhadores: 1 – primeiramente, a preferência pelo 

trabalhador nacional; 2 – num segundo momento, a preferência foi substituída pelo critério 

temporal: se a vaga de trabalho não fosse preenchida em determinado lapso temporal por um 

nacional, poderia ser destinada a um trabalhador estrangeiro; 3 – por fim, surge a figura do 

trabalhador comunitário, permitindo que o trabalhador estrangeiro ocupasse, sem limitações 

temporais, o posto vago. Cabe ressaltar que essas liberdades não são plenas, já que restrições 

ligadas a questões de ordem pública, segurança nacional, reconhecimento de diplomas, dentre 

outras, ainda existem. Ademais, cabe o registro de que o alargamento da União Européia 

determina, também, dificuldades no livre trânsito de pessoas. 

Também o Tratado de Maastricht, em seu artigo 8-A, estabeleceu direito de livre 

circulação e residência no território dos Estados-membros, com sujeição às limitações e 

condições previstas no próprio Tratado. 
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No Mercosul, não se verificou, em princípio, uma preocupação com a circulação de 

trabalhadores (já que, ao menos inicialmente, as pretensões do bloco eram de cooperação 

econômica) ; a necessidade de tratamento de diversas questões sociais não poderia, contudo, ser 

ignorada pelos países integrantes do Mercosul, inclusive porque a liberdade de circulação de 

trabalhadores representa uma liberdade fundamental prevista no Tratado de Assunção. Com o 

objetivo de atender também a essas aspirações de cunho social, o Protocolo Adicional de Brasília 

criou o Subgrupo no 11, dedicado às relações laborais, emprego e seguridade social. A grande 

problemática do Mercosul, todavia, é a inexistência de órgão supranacionais de natureza 

decisória, desvinculados da administração dos países que o integram. 

Pelo que se percebe, é cada vez maior a movimentação de trabalhadores para além 

das fronteiras nacionais, determinando um novo panorama nas relações trabalhistas e a 

necessidade de um novo modelo de sindicalismo. 

 

 

4.4. O duelo entre o protecionismo embasado na causa operária e o chamado “dumping 

social”. 

 

 

Alberto do Amaral Júnior124, tratando sobre as questões da livre circulação de 

trabalhadores, aponta para o tema “cláusula social”, que abrangeria a preocupação com as 

práticas desleais de comércio, a busca de soluções que reduzam os níveis de desemprego nas 

economias que sofrem as conseqüências do processo de globalização, a expansão do desconforto 

ético e moral com a violação dos direito humanos e o temor de que tais argumentos favorecerão o 

protecionismo, afetando as exportações dos países em desenvolvimento. Em verdade, o cerne da 

questão é uma luta travada entre a União Européia e os EUA que acusam os vários países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento de praticarem “dumping social”, ao não observarem 

direitos trabalhistas básicos na tentativa de elevar a competitividade externa, numa suposta busca 

injusta por redução de custo de mão-de-obra, desvirtuando o comércio internacional. Os países 

                                                 

    
 
 

124 AMARAL JR., Alberto do. Padrões Trabalhistas e Comércio Internacional: renasce o protecionismo?. In: Direito 
do Comércio Internacional: Pragmática, Diversidade e Inovação. (Coords.). BASSO, Maristela; PRADO, 
Maurício Almeida; ZAITZ, Daniela. Curitiba: Juruá, 2005. p. 47- 57. 
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em desenvolvimento, por sua vez, afirmam que a acusação, na verdade, representa uma nova 

modalidade de protecionismo, justificando os padrões de remuneração de cada país estão 

condicionados pelo grau do seu desenvolvimento, inclusive com padrões diferenciados dentre das 

diversas regiões de um mesmo país. 

Não resta dúvida que a harmonização do fator trabalho é indispensável para evitar 

distorções num mercado que se globaliza125. Ao contrário do que em princípio se imaginaria, o 

custo da mão-de-obra continua a representar um fator relevante na competitividade das 

economias. Baixos salários e o descumprimento dos direitos trabalhistas são importantes 

vantagens comparativas no comércio internacional para a fixação dos preços. Esse quadro 

alimenta as pressões protecionistas para a imposição de barreiras às exportações dos países em 

desenvolvimento que não preenchem os padrões de regime trabalhista recomendados pela OIT. A 

grande problemática, pois, é identificar quais os instrumentos a serem usados para solucionar 

esses conflitos (se meios unilaterais provenientes dos próprios governos através de normativos 

internos; ou se meios provenientes de instâncias multilaterais). 

Neste aspecto, os EUA e diversos países desenvolvidos insistem que a OMC seja o 

foro adequado para tratar do tema da “cláusula social”. O grave problema desta proposta é que a 

vocação eminentemente comercial da OMC, trazendo receio aos países em desenvolvimento de 

que haja vinculação entre interesses comerciais e questões trabalhistas, acarretando iniciativas 

protecionistas (comprometendo-se as exportações). 

Em termos teóricos, tem-se sugerido na doutrina um regime multilateral126 que reúna 

a participação da OIT e do GATT-OMC para prevenir e reprimir a violação dos direitos 

trabalhistas. A OIT concorreria com a competência alcançada nas áreas de cooperação técnica e 

da supervisão, ao passo que a OMC contribuiria com a experiência obtida em matéria de práticas 

desleais de comércio e com seu sistema de solução de controvérsias. 

O modelo a ser adotado, todavia, passará, certamente, pela influência dos sindicatos 

dos empregadores e trabalhadores, que analisarão as vantagens econômicas e sociais de cada 

proposta. Daí ser imprescindível, para a superação dos interesses unicamente econômicos, a 

presença de sindicatos fortes o suficiente para influenciarem o modelo a ser adotado. 

                                                 
125 LAFER, Celso. Dumping Social. In: Direito e Comércio Internacional: Tendências e Perspectivas. (Coords.). 
BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba. São Paulo: LTr, 1994. p. 162. 
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4.5. O Direito do Trabalho e o Mercosul – a internacionalização operária na região127. 

 

 

Os diversos aspectos da relação trabalhista são tratados, no âmbito do Mercosul, 

através do subgrupo de trabalho intitulado “Assuntos Laborais, Emprego e Seguridade Social”, 

referindo-se às normas afetas às relações laborais, custas trabalhistas, seguridade social e no 

trabalho, higiene, formação profissional, migrações trabalhistas, dentre outras. 

O “Protocolo de Las Leñas”, criado pela Decisão Mercosul/CMC/Dec. no. 1/92, 

tratou, de forma mais pormenorizada, das relações coletivas e individuais de trabalho, 

representado importante passo em busca de melhores mecanismos de cooperação inter-

jurisdicional.  

Cabe ressaltar, entretanto, que cada país integrante do Mercosul, em face de suas 

próprias e naturais peculiaridades, regulamenta de maneira diversa os direitos trabalhistas; por 

isso, ainda é intenso o movimento no intuito da harmonização das diferentes legislações sobre o 

Direito do Trabalho entre os países-membros do Mercosul, que, inclusive, é um dos objetivos 

previstos no Tratado de Assunção. Se se almeja a efetivação de um processo integracionista 

pautado no implemento de um Mercado Comum, é de extrema relevância o apressamento e 

solidificação da harmonização legislativa, bem como o especificação de regras e modelos para a 

solução de controvérsias, atendendo-se para as novas características da sociedade dita pós-

moderna, onde também as relações de trabalho tomam proporções mundiais. 

Segundo Maria Cristina Mattioli128, diante da inexistência de qualquer acordo entre 

os Estados-membros sobre critérios comuns para solucionar o problema de deslocamentos intra-

comunitários de seus nacionais, relativamente aos direitos humanos e sociais, se impôs a 

conclusão da necessidade uma reestruturação interna dos regramentos sobre imigração. No 

entanto, problemas com o deslocamento de mão-de-obra subcontratada e clandestina entre países 

                                                                                                                                                              
126 Cf. EHRENBERG, Daniel S. From Intention to Action – An ILO-GATT/WTO Enforcement Regime for 
International Labor Rights. In: Human Rights, Labor Rights, and International Trade. (Coords.) COMPA, Lance 
A.; Diamond, Stephen F. Estados Unidos: University of Pennsylvania Press, 1996. p. 163.  
127 Sobre o ponto, ver: ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes. O Mercosul e as relações de trabalho: relações 
individuais, relações coletivas, relações internacionais de trabalho. São Paulo: LTr, 1993; PRUNES, José Luiz 
Ferreira.  Contratos de Trabalho de estrangeiros no Brasil e de brasileiros no exterior. São Paulo: LTr, 2000. 

    
 
 

128 MATTIOLI, Maria Cristina. Circulação de trabalhadores no Mercosul. Disponível em: 
<http://www.hottopos.com/harvard1/mattioli.htm>. Acesso em: 08 dez. 2008. 
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menos favorecidos, encontram-se em crescimento, criando uma forte discriminação no campo da 

remuneração e demais condições de trabalho e, produzindo, em alguns setores, sentimentos 

nacionais de rejeição a livre circulação de trabalhadores no Mercosul. 

O Mercado Comum, todavia, depende de um mercado comum de trabalho, que há de 

preencher os seguintes requisitos básicos: a) favorecer a liberdade de acesso de trabalhadores de 

um Estado-membro aos postos de trabalho em outros Estados-membros; b) garantir um 

tratamento paritário em relação ao trabalhador dispensado tanto quanto aos trabalhadores do 

lugar onde o serviço tenha sido prestado; c) manter uma disciplina previdenciária durante e após 

a cessação do trabalho. 

O direito de livre circulação de trabalhadores encontra fundamento no princípio da 

não-discriminação, que comporta a igualdade de tratamento entre todos os trabalhadores que 

desempenham sua atividade no âmbito de um Mercado Comum, superando-se todo discriminação 

quanto aos trabalhadores estrangeiros face aos trabalhadores nacionais. A discriminação cria 

dificuldade para a livre circulação e pode criar reservas de mercado para os trabalhadores 

nacionais. Deve-se eliminar, pois, os procedimentos e práticas administrativas que possam 

obstaculizar a liberdade de locomoção e também as discriminações previamente existentes nos 

Estados-membros para o acesso ao emprego em razão da nacionalidade. O Grupo Mercado 

Comum, reconhecendo a necessidade de definir os documentos válidos para o traslado de pessoas 

entre os Estados-Partes do Mercosul, editou a Resolução Mercosul/GMC/Res. n. 44/94. Através 

desta Resolução, o Grupo Mercado Comum reconheceu a validade dos documentos de 

identificação pessoal de cada Estado-membro para o traslado de pessoas dentro dos países do 

Mercosul.  

O que se pode concluir é que a livre circulação de trabalhadores não quer significar, 

somente, o deslocamento de um país para outro, sem restrições de trânsito; porém, vai mais além, 

para que o deslocamento não inclua nenhuma restrição ao exercício da atividade profissional, sob 

a proteção das leis do trabalho. Esta harmonização supõe um ataque direto ao problema do 

dumping social, na medida em que se propõe a conseguir que todos os Estados estabeleçam 

condições de trabalho similares, competindo, então, em igualdade de condições no que se refere 

ao fator trabalho, o que teria um duplo efeito: a) impedir a concorrência desleal entre os Estados 

com condições inferiores e, b) impedir que os Estados com níveis mais elevados os reduzam. 
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Assim, são muitos os trabalhos que se realizam em torno da elaboração de uma Carta 

Social que possa se referir a temas relacionados diretamente com a problemática da concorrência 

desleal como conseqüência do dumping social. Destaque-se que, sendo considerada uma das 

formas de harmonização de legislações, tem-se preconizado para o Mercosul a adoção de uma 

Carta Social, como na tentativa, em dezembro de 1993, dos trabalhadores da região em 

apresentaram aos Presidentes, um projeto de Carta Social, firmado por: Confederação Geral do 

Trabalho (CGT) da Argentina; Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Brasil; Confederação 

Geral dos Trabalhadores (CGT), do Brasil; Força Sindical (FS), do Brasil; Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), do Paraguai e, Plenário Intersindical de Trabalhadores (PIT/CNT), do 

Uruguai. 

 

 

5. RELAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO TRABALHO. 

 

 

5.1. Critérios de definição e diferenciação entre as relações individuais e coletivas do 

trabalho. 

 

 

Para a correta compreensão do que se do sindicalismo, faz-se necessário o registro de 

alguns conceitos balizadores da própria estrutura das relações jurídicas no direito do trabalho. 

Há pelo menos dois tipos fundamentais, embora não apenas esses, de relações 

jurídicas no direito do trabalho: as relações coletivas e as relações individuais de trabalho. 

Diferem pelos sujeitos e pelos interesses que as caracterizam129. 

Nas relações coletivas, os sujeitos são os grupos de trabalhadores e empregadores, 

representados, em regra, pelos sindicatos profissionais e patronais, apresentando-se, mormente, 

por relações inter-sindicais ou inter-grupais. Nessa perspectiva, no direito sindical há sujeitos 

coletivos. A expressão refere-se ao grupo; este, o grupo, é o sujeito. E é coletivo porque é 

considerado de modo global, como um todo, sem destaque de cada um dos seus participantes. 

                                                 

    
 
 

129 Cf. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 2 ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 31-36. 
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Nas relações individuais, por sua vez, o sujeito individual é, de um lado, o 

trabalhador, e de outro, o empregador. O trabalhador é a pessoa física; a empresa será sujeito 

individual nas relações de trabalho quando a relação jurídica da qual faz parte é específica, com 

um ou mais de um empregado, singularmente considerados. A empresa é tanto sujeito numa 

relação individual como numa relação coletiva. O que definirá a posição da empresa como sujeito 

de uma relação de trabalho será natureza do interesse objeto da mesma. 
 

As relações coletivas, que Mazzoni vê como uma nova dimensão do Direito, 
complementam as relações individuais. Desempenham uma função ordenadora das 
relações individuais. Criam normas gerais e instituem obrigações. São, portanto, 
integrativas dos ordenamentos jurídicos, enquanto as relações individuais não tem o 
mesmo escopo constitutivo, embora da autonomia individual possam resultar acordos 
individuais, fundados no princípio da pacta sunt servanda. A dimensão constitutiva e 
normativa das relações coletivas é ampla e genérica, enquanto a das relações individuais 
é restrita e concreta à esfera individual. Das relações coletivas podem resultar 
convenções coletivas de trabalho, ajustes negociais; dos quais resultam cláusulas do 
contrato individual de trabalho, denominadas, no direito do trabalho, normas e condições 
de trabalho, denominação que tem a finalidade de realçar o aspecto material, mais do 
que formal, do contrato de trabalho. 
As relações coletivas têm, ainda, finalidade compositiva dos conflitos coletivos. 
Paradoxalmente, são relações que podem ser de conflito. Delas nasce o conflito,e 
pode surgir, também, a solução do conflito. Daí a sua fisionomia dupla, conflitiva e 
pacificadora (grifo nosso).130

 
 

 

6. A EVOLUÇÃO DO SINDICALISMO. 

 

 

6.1. Sindicalismo. 

 

 

Classe trabalhadora, categoria operária, classe dos empregadores e outras tantas 

expressões que indicam a coalizão de coletividades em torno de interesse unitário, são abstrações 

jurídicas, que não podem ser consideradas sem uma representação palpável para atuar no 

universo do Direito. 

O Direito Coletivo, destinado a perseguir a formação de um objeto, nada significaria 

sem sujeitos que criassem o objeto e fruíssem seu resultado. Daí resultou que a mesma massa 

    
 
 



 94

operária conscientizada de sua força coletiva, percebeu a necessidade de ter representatividade 

perante os empregadores, indispensável à efetividade das reivindicações, negociadas e tornadas 

normas de força cogente para os atores das relações de interesse individual131. 

A consciência coletiva dos trabalhadores, provinda de sua coalizão inicialmente 

forçada por fatores econômicos da Revolução Industrial, levou-os à percepção de que o conteúdo 

do Direito Coletivo não se esgotaria com o objeto, mas somente com sua conjugação a sujeitos de 

novo perfil, correspondente ao novo tipo de relações de que lhe caberia ocupar-se. 

Na mesma medida em que essa consciência gerou o Direito Coletivo do Trabalho, 

gerou também o sindicato moderno e o movimento que impôs à aceitação relutante dos 

empregadores e do próprio poder público, o sindicalismo. O sindicalismo, movimento destinado a 

dar configuração e formação aos sujeitos das relações entre categorias profissionais e 

econômicas, foi uma importantíssima conseqüência da Revolução Industrial132. 

 

 

6.2. Denominação do ramo jurídico regulador do sindicalismo. 

 

 

Não existe uniformidade, entre os autores, a respeito da denominação a ser utilizada 

pelo ramo jurídico (conjunto de institutos, normas e princípios) destinado a informar as relações 

coletivas de trabalho. 

Seguindo análise realizada por José Claudio Monteiro de Brito Filho133, alguns 

autores, como Mozart Victor Russomano, utilizam indistintamente duas denominações (Direito 

Coletivo do Trabalho ou Direito Sindical); Antônio Álvares da Silva e Octavio Bueno Magano, 

por sua vez, fazem a opção pela denominação Direito Coletivo do Trabalho, afirmando que 

Direito Sindical é uma expressão curta e insuficiente, podendo levar ao equívoco de que este 

ramo do Direito só se ocuparia dos sindicatos. 

                                                                                                                                                              
130 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 2 ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 32. 
131 Cf. PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 39. 
132 Cf. PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 39. 

    
 
 

133 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de.  Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 23-27. 



 95

Para a melhor compreensão do significado jurídico da expressão Direito Sindical, 

Amauri Mascaro Nascimento134 propõe sua análise através de dois sentidos, para ao final 

concluir pelo uso da expressão Direito Sindical, atentando, outrossim, para o fato de que o 

sindicalismo pode ser observado e estudado sob o aspecto sociológico (enquanto manifestação 

social), mas também dentro das balizas do jurídico (como objeto de normatização): 
 

A expressão tem um sentido subjetivo e um sentido objetivo, o primeiro designando os 
direitos do sindicato no desempenho de suas atribuições legais, o segundo significando 
um setor, do direito do trabalho, que tem como objeto o estudo da organização e da ação 
sindical. Fala-se em direito sindical, na Itália, para determinar os poderes ou faculdades 
reconhecidos aos sindicatos, dentre os quais o direito de reunião em assembléia, o direito 
de referendum, o direito de filiação sindical – embora esta expressão refira-se melhor ao 
direito de cada pessoa de ingressar ou não num sindicato -, o direito de cobrar 
contribuições etc. 
Evidentemente, não é exatamente esse o sentido que agora está sendo dado, mas, apenas, 
o significado objetivo; procurando-se definir um setor do direito do trabalho. 
Há dois grupos de definições. 
O primeiro reúne os juristas que levam em conta, preponderantemente, os aspectos 
subjetivos. É a posição do eminente Prof. Cesarino Júnior, na teoria da hipossuficiência, 
segundo a qual é fundamental a posição dos sujeitos Assim, “ao conjunto de leis sociais 
que consideram os empregados e empregadores coletivamente reunidos, principalmente 
na forma de entidades sindicais”, dá-se o nome de direito coletivo do trabalho. 
O segundo congrega os adeptos dos aspectos subjetivos e objetivos. Dão relevo a ambos, 
aos sujeitos e objeto. Preferem conceituar o nosso ramo como a “parte do direito do 
trabalho que estuda as organizações sindicais, a negociação coletiva e os conflitos 
coletivos (Russomano) ou “o setor do direito do trabalho que disciplina as relações entre 
os sujeitos defendem os interesses coletivos”, dando à expressão interesse coletivo 
conotação subjetivo-objetiva, indissociável dos dois aspectos. 
[...] 
Essa perspectiva nos leva a, sem pretender esgotar o tema, definir direito sindical. É o 
ramo do direito do trabalho que tem por objeto o estudo das normas e das relações 
jurídicas que dão forma ao modelo sindical. 
[...] 
Não há dúvida de que a expressão não é aceita de modo pacífico entre os doutrinadores. 
Muitos preferem direito coletivo. Sustentam que as relações coletivas de trabalho não 
são apenas sindicais, no que estão corretos. Há relações coletivas de trabalho nas quais o 
sindicato pode não estar envolvido. Existem representações de trabalhadores, na 
empresa, não sindicais. Porém, é preciso convir que as relações coletivas, das quais o 
sindicato participa, não só ocupam a quase-totalidade do espaço das relações coletivas 
do trabalho com o que, pelo critério da preponderância, justifica-se a expressão direito 
sindical, como, ainda, é o sindicato o centro de gravidade desse setor a que muitos dão o 
nome de direito coletivo do trabalho, o que leva à mesma conclusão. 
[...] 
Desse modo, o movimento sindical pode ser analisado sob a perspectiva sociológica, 
mas, também, sob a jurídica. Inúmeros são os estudos jurídicos do Direito Sindical. A 
atividade desenvolvida pelos sindicatos traduz-se numa ampla rede de relações jurídicas 
coletivas. 

 

                                                 

    
 
 

134 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical.  2. ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 17-19. 
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Ressalta, José Claudio Monteiro de Brito Filho135, que a denominação Direito 

Sindical é utilizada pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), como se verifica de seus 

textos. Opta, ao final de sua análise, pela denominação Direito Sindical, seguindo o entendimento 

de Amauri Mascaro, acrescentando posicionamento no sentido de ocupar, o Direito Sindical, 

dentro da ciência jurídica, posição de autonomia. 

Prefere-se aqui denominação sugerida por José Augusto Rodrigues Pinto136, ao tratar 

prescrever que o ramo jurídico, destinado a regulação das relações coletivas, poderia ser 

denominado Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. Argumenta, referido, autor, que a base de 

sustentação do Direito Coletivo do Trabalho é o sindicalismo. De fato, retira-se da própria 

história do Direito do Trabalho que o desenvolvimento de seu ramo coletivo dependeu das lutas 

operárias para o reconhecimento da prerrogativa de a classe trabalhadora organizar-se 

homogeneamente, através de uma representação apta a equilibrar-se com a força econômica dos 

empregadores. 

Destarte, observa-se que o Direito Coletivo abarca mais relações que as geradas pelo 

sindicalismo; contudo, a presença do elemento sindical na denominação do ramo jurídico é de 

fundamental importância em virtude do papel de preponderância do sindicalismo nas relações 

coletivas e no Direito do Trabalho como um todo. Daí poder concluir-se que o Direito Sindical e 

Coletivo apresenta um conteúdo único, o primeiro precede ao segundo como fator de segurança 

da própria vitalidade do ramo jurídico. 

Nos países onde o sindicalismo se integrou com maior lucidez ao sentido de sua 

missão, a evolução do Direito do Trabalho se robusteceu pelo ramo coletivo e a intervenção 

tutelar do Estado, característica do ramo individual, se foi amenizando proporcionalmente, por 

menos necessária ao equilíbrio da convivência dos interesses opostos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de.  Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 23-27. 
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6.3. Histórico do Sindicalismo – etapas de desenvolvimento. 

 

Para a melhor compreensão do fenômeno associativo dos operários necessário é a 

visualização das etapas históricas dessa formação137. 

Apesar de se poderem identificar certos fenômenos associativos e lutas de classes em 

diversas etapas da civilização, os teóricos põem-se de acordo em dizer que o sindicalismo, 

enquanto categoria organizada nos moldes atuais, é produto da industrialização. Todavia, existem 

traços de suas raízes na experiência medieval das corporações. Concebidas a partir de uma rígida 

estrutura (mestres, companheiros e aprendizes) e dirigidas por chefes ou decanos, tornaram-se 

excessivamente burocratizadas. Vestígios do sindicalismo podem ser encontrados no seio das 

corporações devido ao poder absoluto dos mestres, corporificado no exercício de nepotismos, 

bem com na exploração dos companheiros, análoga à que se constituiu na moderna sociedade 

industrial. 

Mas, o sindicato, como instância organizativa e de representação derivada no 

movimento associativo para a defesa do trabalhador assalariado, é produto típico da sociedade 

industrial capitalista e contextualizado a partir da formação do proletariado. Os antagonismos de 

interesses entre capitalistas e proletariados provocaram sucessivos conflitos entre eles. 

Como etapas do sindicalismo138, pode-se reconhecer um primeiro período de 

formação do sindicato chamado “fase de ilegalidade”. Neste momento, a primeira fase da 

industrialização, o movimento associativo foi proibido e considerado ilegal e todas as suas 

atividades se desenvolveram de maneira clandestina, desde a formação até a deflagração de 

greves. Apesar da repressão ao movimento, as associações de trabalhadores progrediram, 

sobretudo em virtude do desenvolvimento industrial. É neste período em que as Trade Unions, da 

Inglaterra, foram consideradas ilegais e, na França, a Lei Chapelier e a Lei Germinal proibiam as 

corporações/associações e prescreviam o delito de associação. 

                                                 
137 Sobre as etapas de formação do sindicalismo, consultar: ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do 
Trabalho e pós-modernidade. Fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2005. p. 79-95; BRITO 
FILHO, José Claudio Monteiro de.  Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 81-94; NASCIMENTO, Amauri 
Mascaro. Compêndio de direito sindical.  2. ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 37-73; para evolução detalhada do 
sindicalismo no Brasil, com ampla análise histórica, consultar: AROUCA, José Carlos. O Sindicato em um mundo 
globalizado. São Paulo: LTr, 2003. 

    
 
 

138 Cf. ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade. Fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005. p. 82-84, 89-94. 
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Nesta primeira etapa, era visível a necessidade dos trabalhadores se organizarem 

coletivamente e o fizeram mediante as associações circunstanciais, as mútuas, que funcionavam 

em termos de ajuda aos enfermos e grevistas. 

Na fase posterior, veio o momento da tolerância. A existência de uma sociedade de 

trabalho, distinta da que fora concebida pelo Estado Liberal Burguês, bem como o crescimento 

das injustiças sociais fizeram com que o Estados Modernos olhassem os movimentos operários e 

sua necessidade de organização como algo tolerável. Entre a vitalidade do movimento operário e 

a pressão da burguesia, o Estado manteve a proibição das associações de trabalhadores, mas sem 

considerar um delito a reunião dos trabalhadores numa organização associativa; toleravam a 

existência de fato das ligas operárias, desde que abandonassem a prática de atos violentos. 

A fase do reconhecimento do Sindicato, por sua vez, representou um avanço ao 

movimento associativo, onde o sindicato passou a ter personalidade jurídica própria, mas 

inspirado nas leis civis. 

Na moderna Sociedade Industrial, o sindicalismo, então, representou o embate entre o 

capital e o trabalho. O Sindicalismo Revolucionário pregava o desaparecimento da sociedade 

capitalista e dos assalariados, mantendo a crença na força dos operários organizados e na greve 

geral para a tomada do poder; os sindicatos autônomos, de tendência apolítica, tinham como base 

o espírito de reivindicação econômica no seio das empresas, com o objetivo de melhorar as 

condições de vida e de trabalho dos operários. As versões contemporâneas do sindicalismo, por 

conseguinte, estão todas elas vinculadas à concepção operária, baseada na estrutura de classes 

especifica da moderna sociedade industrial. 

No panorama da sociedade pós-industrial, por sua vez, apareceram fenômenos e 

valores tão revolucionários como os que surgiram quando se iniciou a sociedade industrial. 

Apesar de a doutrina sindical contemporânea haver dado os primeiros passos rumo à recepção 

destes novos movimentos, o discurso jurídico-trabalhista continua baseado na velha centralidade 

do mundo industrial. 
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6.4. Características do moderno sindicalismo. 

 

 

O sindicato, como instância organizativa e de representação é fruto da sociedade 

industrial capitalista. Trabalhadores e empresários criaram uma consciência da necessidade de 

organizar-se coletivamente como alternativa para resolver seus conflitos e produzir regras de 

convivência dentro das relações trabalhistas. 

Sinteticamente, como apontado acima, a doutrina aclara para três fases no processo 

de formação do sindicalismo139: 1- a primeira fase corresponderia à fase da ilegalidade. Estaria 

ligado ao primeiro momento da industrialização, onde o movimento associativo era considerado 

ilegal e acontecia de forma clandestina; 2 – a fase posterior foi de tolerância. Em virtude das 

injustiças sociais criadas nas relações trabalhistas, os Estados passaram a olhar a movimentação 

operária como algo tolerável; 3 – por fim, a terceira fase corresponderia ao reconhecimento, 

quando os sindicatos passaram a ter personalidade jurídica própria, desde obedecidas certas 

regras para constituição e reconhecimento. 

Everaldo Gaspar de Andrade140 aponta, por sua vez, uma série de evidências teóricas 

em termos de descompasso entre o Sindicalismo e os Novos Movimentos Sociais e a Pós-

modernidade. Os padrões sindicalistas ligados a antiga dicotomia trabalho x capital, com 

objetivos exclusivos de reivindicação econômica no interior da empresa, com vias a se melhor as 

condições de vida dos trabalhadores pontualmente considerados, já não mais se adequada à nova 

realidade dos movimentos sociais e à necessidade de participação de forças sociais ativas em 

debates de grande porte (daí a necessidade do conhecimento do panorama acima exposto – as 

questões do pacto social e os problemas do dumping social).  

A verticalidade teórico-prática do fenômeno associativo típico da sociedade industrial 

é o primeiro obstáculo a ser enfrentado. Sindicalismo estritamente ligado à dicotomia operário-

patrão não se adéqua a fenômenos ligados à pós-modernidade, tais como o aparecimento de não-

empregáveis, desempregados de longa duração, terceirizados, autônomos etc. Tal fragmentação 

impede a qualificação dos sindicatos como forças sociais legitimas para um diálogo nos novos 

                                                 
139 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade. Fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005. p. 82-84. 
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centros de debates internacionais supracitados. Destarte, necessário o decaimento do sindicalismo 

vertical/corporativo e a implementação de um sindicalismo horizontalizado, intercategorial, 

interprofissional. 

Outro aspecto que demonstra a necessidade de transformação do sindicalismo é o 

predomínio do Setor de Serviços, que dificulta a reunião dos operários, que, atualmente, passam a 

ter categorias profissionais diversas. Ademais, a própria existência do trabalho informal, 

existência de empregos atípicos (trabalhadores independentes), demonstram uma transformação 

no conceito de contrato de trabalho; destarte, cabe aos sindicatos atentar para tais fenômenos em 

expansão, com vias a reconquistar sua legitimidade reivindicativa, num verdadeiro papel de 

inclusão. 

Também os modelos de comunicação tradicionalmente utilizados pelos sindicatos 

necessitam ser revistos, já que as modernas tecnologias impõem comunicações cada vez mais 

rápidas e mais abrangentes. 

Em resumo, o sindicalismo verticalizado, pontual, concentrado no interior das 

organizações já não se adéqua mais ao perfil da pós-modernidade, com suas novas formas de 

trabalho e renda e com a necessidade de interlocutores socais fortes, coesos e interligados capazes 

de legitimidade opinativa dentro dos principais fóruns de discussão mundial acerca das questões 

trabalhistas. 

 

 

6.5. O novo modelo de sindicalismo. A experiência prática do novo modelo sindical: o novo 

internacionalismo operário e a experiência da SIGTUR. 

 

 

Boaventura de Sousa Santos141, tomando por premissa os elementos acima expostos, 

chega à conclusão de que o novo modelo de internacionalismo operário (expressão por ele 

utilizada para tratar do novo modelo de força sindical) assenta em seis teses, a saber: 1 – A 

afirmação de que o novo internacionalismo operário comunga com a idéia de cidadania: trata-se, 

                                                 

    
 
 

141 SANTOS, Boaventura de Sousa; COSTA, Hermes Augusto. Para ampliar o cânone do internacionalismo operário. 
In: Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário. (Coord.) SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 54-60. 



 101

pois, de afirmar que o trabalhador é antes de tudo um cidadão e que os seus direitos de cidadania 

não podem ser afetados negativamente pela sua condição de trabalhador; 2 – O novo 

internacionalismo operário constitui uma forma, entre outras, de globalização contra-hegemônica, 

cujo sucesso parece depender cada vez mais das coligações com outros atores sociais: o 

internacionalismo sindical será tão mais eficiente quanto forem suas coligações com outros 

“internacionalismos” (mulheres, direitos humanos, consumidores, pacifistas, grupos ecológicos 

etc.); 3 – O internacionalismo operário é uma realidade plural: perpassa, pois a sua realidade 

organizacional para abarcar a defesa conjunta de várias causas; 4 – O novo internacionalismo 

operário acontece tanto regionalmente quanto globalmente; 5 – Entre o velho e o novo 

internacionalismo operário há rompimentos, mas também continuidades; 6 – O novo 

internacionalismo operário é uma realidade em construção e apresenta manifestações 

embrionárias. 

Edward Webster e Rob Lambert142, por sua vez, em artigo que traz quadro bastante 

esquemático, destacam as características distintivas entre o velho e o novo internacionalismo 

operário: 1 – enquanto o velho sindicalismo era de tipo hierarquizado, o novo internacionalismo 

operário caracteriza-se por uma estrutura de redes; 2 – enquanto o velho internacionalismo 

operário era centrado na centralização, no controle, no comando e no debate restrito, o novo 

internacionalismo operário atenta para a descentralização, para a participação e capacitação de 

seus envolvidos, bem como para um debate aberto; 3 – Um era centrado na lenta tomada de 

decisões, na elevada burocracia/formalidade e na predominância no Norte; o novo, por sua vez, 

volta-se para tomada de decisão cada vez mais rápida, estrutura flexível e predominância no 

Sul143; por fim, o velho internacionalismo operário funda-se na focalização exclusiva nos 

sindicatos e locais de trabalho; o novo, por sua vez, foca-se na construção de coligações com 

novos movimentos sociais e ONGs. 

Como exemplo desse novo modelo de internacionalismo operário, aparece a Sigtur 

(Southern Iniciative on Globalisation and Trade Unions Rigths). A Sigtur é uma iniciativa 

ancorada em moldes tradicionais. A nova estrutura regional, por sua vez, nasceu a partir de uma 

                                                 
142 WEBSTER, Edward; LAMBERT, Rob. Emancipação social e novo internacionalismo operário: uma perspectiva 
do Sul. In: Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário. (Coord.) SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 95-97. 

    
 
 

143 Deve-se observar que o Sul, neste contexto, tem definição não por critérios geográficos e sim políticos, numa 
tentativa de unir os países que se encontrem marginalizados quanto aos padrões trabalhistas mínimos estabelecidos 
pela OIT. 
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iniciativa dos sindicatos da Austrália Ocidental e apoiada pelo Australian Council of Trade 

Unions (ACTU). Os sindicatos australianos receavam que a desregulamentação econômica, num 

contexto global em que os direitos sindicais eram negados, iria provavelmente minar as 

perspectivas gerais do sindicalismo. Em vez de se virarem para dentro e procurar soluções 

protecionistas de tipo nacional, os sindicatos australianos empenharam-se numa resposta 

internacional. Estabeleceram ligações com sindicatos democráticos e ativos na Ásia, África do 

Sul e, mais recentemente, na América Latina para estabelecer a Sigtur como uma rede de 

sindicatos democráticos orientada para campanhas conjuntas do Sul, trabalhando em rede. 

 

 

6.6. Os sujeitos coletivos no Mercosul. 

 

 

Já se enfatizou ser grande a relevância dos sujeitos coletivos titulares dos poderes da 

autonomia coletiva, no atual estágio do Direito do Trabalho e, especialmente, nos processos de 

integração econômica. No Mercosul não pode ser diferente. 

Segundo Wagner Giglio144, as preocupações maiores dos trabalhadores deverão ser a 

forma de solução dos conflitos, principalmente os coletivos de natureza econômica, a par dos 

direitos de greve, dos órgãos representativos dos empregados, do acesso às informações e, mais 

remotamente, os direitos à participação no lucro e gestão das empresas. Em síntese, as 

organizações de trabalhadores deverão passar por um processo de rápida e profunda atualização, 

para se adaptar aos moldes vigentes do sindicalismo moderno. Sem uma coordenação com os 

seus similares, nos outros países integrantes do Mercosul, o sindicalismo brasileiro sofrerá 

grandes perdas e prejudicará, no âmbito do Mercado Comum, a obtenção de resultados 

satisfatórios para a classe trabalhadora. 

Por ocasião do pedido de criação do Subgrupo de Trabalho n. 11 (Assuntos Laborais, 

Emprego e Seguridade Social) na estrutura do Mercosul, diversas entidades entregaram em 12 de 

dezembro de 1991, aos Ministros do Trabalho, documento contendo pedido de reconhecimento 

da “Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul”, como instância reconhecida pelas 

                                                 

    
 
 

144 Cf. GIGLIO, Wagner D. A organização de empregados e empregadores no Mercosul, in Revista LTr 56-
04/408.  
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Centrais para debater e adotar estratégias de ação no campo da integração. Na oportunidade o 

documento foi firmado pelas duas CGTs argentinas, pela COB boliviana, pela CGT e pela CUT 

brasileiras, pela CUT chilena, pela CUT paraguaia e pela PIT/CNT uruguaia. 

Diversas entidades de trabalhadores apresentaram, ainda, em dezembro de 1993, 

projeto de Carta Social dos Direito Fundamentais do Mercosul. 

A criação da “Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul”, que deliberou na 

reunião de Foz de Iguaçu, de dezembro de 1991, como organização sindical, assumir a 

representação dos trabalhadores junto ao Mercosul, representa um importante passo na integração 

do movimento sindical na perspectiva da integração econômica da região. É que integram a 

“Coordenadoria” não só centrais filiadas a distintas organizações sindicais internacionais, bem 

como centrais sindicais independentes. A criação da Coordenadoria foi uma iniciativa da 

CIOSL/ORIT (Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres/Organização 

Regional Interamericana dos Trabalhadores). 

Participam da “Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul”(CCSCS) as 

seguintes entidades: as três centrais sindicais brasileiras, CUT, CGT e FS (Força Sindical); a 

CGT da Argentina; o PIT-CNT do Uruguai (Plenario Intersindical de Trabajadores y Conferencia 

Nacional de Trabajadores); a CUT, do Paraguai; a CUT do Chile e a COB, da Bolívia (Central 

Obrera Boliviana). 

Do lado dos empregadores, foram constituídos o “Conselho Industrial do Mercosul” e 

o “Conselho de Câmaras de Comércio do Mercosul”. 

 

 

7. O CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO – A INTERNACIONALIZAÇÃO 

OPERÁRIA. 

 

 
7.1. O Contrato Internacional e a questão da autonomia da vontade. 

 

 

Contrato, inicialmente, pode ser definido como um acordo de vontade entre dois ou 

mais sujeitos, com o intuito de criar, modificar ou extinguir direitos, sendo imprescindível a 
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existência de um acordo de vontades, de um objeto lícito, ou seja, não defeso em lei, e uma forma 

também aceita pela legislação. 

Na caracterização, entretanto, dos contratos como internacionais, definir a qual lei 

deve sujeitar-se as formalidades do contrato não é tarefa das mais simples. Daí a doutrina 

prescrever como sendo contrato internacional aquele que apresenta um elemento de estraneidade. 

Para Irineu Strenger145, contratos internacionais são todas as manifestações bi ou 

plurilaterais das partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos elementos sejam 

vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força do domicílio, 

nacionalidade, sede principal dos negócios, lugar do contrato, lugar da execução, ou qualquer 

circunstância que exprima um liame indicativo do direito aplicável. 

Note-se, pois, que dois critérios despontam quando da determinação dos contratos 

internacionais: o jurídico e o econômico, ambos formados dentro da doutrina francesa. Pelo 

critério econômico, seria internacional o contrato que permitisse um duplo trânsito de bens e 

valores, do país para exterior e vice-versa. Já para o critério jurídico, mais abrangente e 

dominante na doutrina, seria internacional o contrato que contenha algum elemento de 

estraneidade. 

Segundo João Grandino Rodas146, a multiplicação e a diversidade de sistemas 

jurídicos são dados de fato e, cada Estado, possui o seu ordenamento jurídico, em princípio 

aplicável dentro de suas fronteiras. Tal limitação não é absoluta, pois há relações que extrapolam 

os limites de determinado Estado. Essas relações geram o tradicionalmente conflito de leis no 

espaço, cuja resolução é tarefa precípua do Direito Internacional Privado.  E, nesse sentido, a 

preocupação com o papel da autonomia da vontade na determinação do direito aplicável aos 

contratos internacionais desponta como um dos tópicos mais importantes. 

A autonomia da vontade, destarte, nos contratos internacionais, corresponderia à 

liberdade das partes em escolher a lei aplicável ao contrato. Nádia de Araújo147 aclara, pois, para 

o fato de que a regra da autonomia da vontade teria uma função primordial de regra de conexão, 

pois, inserido em convenções internacionais, passa a ser um princípio conflitual, conferindo às 

partes, na sua aceitação mais abrangente, o poder de contratar mesmo fora de qualquer lei. 

                                                 
145 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. p. 113. 
146 Apud ARAÚJO, Nadia de. Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções 
Internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 03. 
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Atualmente, o princípio da autonomia da vontade é universalmente aceito pela maioria das 

legislações, e também reconhecido pelos tribunais arbitrais. 

Mas, nem toda a doutrina é a favor da autonomia da vontade. Os que a rechaçam, 

defendem que a autonomia da vontade nos contratos internacionais para a escolha da lei aplicável 

retira da lei um de suas características principais: a de governar todos os interesses para o 

benefício comum, acima dos interesses individuais. 

É prevalente na doutrina atual, entretanto, o primado da autonomia da vontade, por 

ser regra de conexão de mais fácil estabelecimento, representando já elemento de acordo entre as 

próprias partes, bem como instrumento de aperfeiçoamento do direito, por ser já mecanismo para 

eliminar conflitos de leis. 

Conforme preceitua Nádia de Araújo148, há situações em que, escolhida a lei 

estrangeira, em razão da conexão com o caso concreto, não será esta aplicável em face de 

determinados impedimentos, que corresponderiam à ordem pública, às leis imperativas, e à 

tentativa de fraudar a lei. Caso a escolha e conseqüente aplicação da lei determinada pela 

autonomia das partes venha a ferir alguma lei imperativa, ou a ordem pública, ou tenha o intento 

de fraudar dispositivo de lei, então a aplicação da lei estrangeira será afastada, e aplicar-se-á a lei 

nacional. 

Modernamente, comentando os dispositivos da Lei de Introdução ao Código Civil 

vigente, Maria Helena Diniz149 entende, no que é acompanhada pela maioria da doutrina acerca 

do entendimento da previsão da autonomia da vontade na LICC, não ter o referido diploma legal 

contemplado a autonomia da vontade como elemento de conexão. 

O legislador brasileiro, todavia, já começa a demonstrar alinhamento ao entendimento 

majoritário da doutrina nacional e internacional pela autonomia da vontade, com a criação da Lei 

9307/96, regulando a arbitragem, tanto em contratos nacionais como internacionais, no que deu 

abertura significativa à aplicação da autonomia para a escolha da lei aplicável na resolução do 

conflito. 

                                                                                                                                                              
147 ARAÚJO, Nadia de. Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções 
Internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 18. 
148 ARAÚJO, Nadia de. Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções 
Internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 29-34. 
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No momento, não há no Mercosul uniformidade das regras de Direito Intenacional 

Privado com relação à escolha da lei aplicável aos contratos internacionais150. Os países-

membros continuam regidos por suas leis internas e convenções internacionais de antes, como as 

de Direito Internacional Privado (CIDIPs – Convenções Interamericanas de Direito Internacional 

Privado), sem que a questão da autonomia da vontade tenha sido resolvida. Por isso, quando da 

elaboração de um contrato internacional em países-membros do Mercosul, há que se ter em 

mente as conseqüências quanto à lei aplicável do local da celebração e do local da execução, já 

que as normas em vigor não permitem que as partes escolham livremente a lei aplicável ao 

contrato internacional. 

Em virtude de sua estrutura orgânica apresentar caráter intergovernamental, ainda não 

foram as legislações, dentro do Mercosul, harmonizadas, no que pertine aos contratos 

internacionais. Destarte, qualquer acordo firmado deverá passar pelo processo de incorporação 

existente no ordenamento jurídico de cada Estado-parte. 

Segundo Rodrigo Lourenço151, com relação aos contratos internacionais no Mercosul, 

o que se tem até o momento é apenas o “Protocolo de Buenos Aires” sobre Jurisdição 

Internacional em Matéria Contratual. 

A América Latina, desde o século passado, vem tentando uniformizar suas normas 

internacionais, conseguindo obter certo êxito com as CIDIPs (Convenções Interamericanas de 

Direito Internacional Privado). O Tratado de Lima, em 1878, consagrava o princípio da lei do 

local da celebração como regra de conexão para os contratos internacionais. 

Dos vários tratados firmados na América Latina, talvez o mais importante tenha sido 

a 6a Conferência realizada em Havana, em 1928, de onde resultou o Código de Bustamente, 

tratando exatamente de regras de conexão. Todavia, referido código, válido ainda hoje para o 

Brasil, deixou a desejar ao valer-se do critério da nacionalidade e do domicílio como regra de 

conexão, distanciando-se das tendências à adoção do princípio da autonomia da vontade. 

Portanto, no que pertine aos contratos internacionais no Mercosul, impera o 

regramento do Código de Bustamente para o Brasil e o Tratado de Montevidéu para a Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

                                                 
150 ARAÚJO, Nadia de. Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções 
Internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 80. 

    
 
 

151 LOURENÇO, Rodrigo Ramatis. Contratos Internacionais no Mercosul. In: FERRARI, Regina Maria Macedo 
Nery (coord.). O Mercosul e as ordens jurídicas de seus estados-membros. Curitiba: Juruá, 1999. p. 277. 
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As tentativas de uniformização do Direito Internacional Privado prosseguiram. 

Assim, foram convocadas conferências especializadas em Direito Internacional Privado, as 

CIDIPs. Ao todo foram realizadas cinco conferências, resultando na aprovação de várias 

convenções. Para a questão sob exame, a mais importante foi a CIDIP V, realizada na cidade do 

México, tratando acerca da lei aplicável aos Contratos Internacionais. Um dos caminhos para a 

harmonização das normas de direito internacional dos países-membros é justamente o incremento 

das ratificações das convenções elaboradas pelas CIDIPS, em especial, da CIDIP V. 

 

 

7.2. O Contrato Internacional de Trabalho. 

 

 

Contrato internacional de trabalho é assim considerado quando o respectivo pacto 

laboral possuí um ou mais elementos estrangeiros (elementos de estraneidade), tais como a 

nacionalidade das partes, seu domicílio, o local da celebração ou de execução, a moeda na qual é 

fixada o pagamento da remuneração do empregado, entre outros. Cabe lembrar, entretanto, que o 

exame para a determinação da internacionalidade do contrato de trabalho deve ser feito caso a 

caso, averiguando a intensidade do elemento estrangeiro dentro da relação trabalhista. 

O contrato de trabalho internacional, com a preponderância do capital financeiro 

sobre o capital produtivo, a descentralização das empresas, bem como o surgimento de grandes 

multinacionais (que rapidamente alteram sua localização geográfica em busca de melhores custos 

de produção, com a grande mobilidade de fatores de produção), tornou-se instrumento de ampla 

utilização. 

Também aqui, no contrato internacional de trabalho, surge a questão da determinação 

de qual legislação deverá ser aplicada para o regramento do contrato. O Direito Internacional 

Privado, por sua vez, entra novamente em cena como instrumento para harmonizar a questão, 

inferindo, através de regras de conexão, qual lei deve ser aplicado ao caso concreto. 

Como explanado acima, quando do tratamento dos contratos internacionais, é 

prevalente o entendimento da utilização do critério da autonomia da vontade para o 

estabelecimento dos regramentos dos contratos internacionais. Pode-se constatar, entranto, que a 
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Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), determina, em seu art. 9o, que “para qualificar e 

reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. Dessa forma, poder-se-ia 

dizer num primeiro momento que, nos contratos internacionais de trabalho, o principal elemento 

de conexão seria a lei do local da celebração do contrato. 

Ocorre, todavia, que o Direito do Trabalho e, no seu particular, o contrato de trabalho, 

é regido por uma série de princípios diferenciadores, posto ser o Direito Laboral um ramo de 

proteção à figura do trabalhador, que, em regra, aparece como hipossuficiente na relação 

trabalhista frente ao empregador. Tem, pois, o Direito do Trabalho o papel de reencontrar o 

equilíbrio da relação trabalhista. 

O critério hoje preponderante na doutrina e na jurisprudência é o da utilização da lei 

do local da execução do contrato, ou seja, o local da efetiva prestação dos serviços. Esse é o 

critério utilizado, inclusive, pelo Código de Bustamente, em seu artigo 198. A aplicação desse 

critério apresenta uma série de vantagens, como permitir o tratamento igualitário a todos os 

trabalhadores e possibilitar um melhor conhecimento da legislação que disciplina a prestação de 

serviços, além do fato de que as obrigações devidas, certamente, apresentarem maior relação com 

o local da realização dos serviços. Esse é, pois, o posicionamento do Ministro Arnaldo 

Süssekind152, de Valentin Carrion153 e da maioria da doutrina, bem como da jurisprudência pátria 

(como exemplo, tem-se o julgado do TST, da 1a Turma, RR 1.226, Ac. n. 2.977, 01.08.84, Rel. 

Min. Marco Aurélio – podendo ser examinado no site do TST). 

A doutrina nacional (como no exemplo do Professor Arion Sayão Romita154), a 

doutrina internacional e as jurisprudências nacional e internacional vêm avançando na defesa dos 

assalariados, considerando que mesmo no caso do trabalhador prestar serviços em diversos 

países, ou o contrato oferecer dúvidas sobre a legislação a ser aplicada, o litígio será decidido 

com base na legislação mais favorável ao trabalhador. 

 

 

                                                 
152 SÜSSEKIND, Arnaldo. Conflitos de Leis do Trabalho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 22-23. 
153 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
23. 
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8. OS CONFLITOS INDIVIDUAIS E CONFLITOS COLETIVOS DO TRABALHO E 

SEUS MECANISMOS DE SOLUÇÃO. 

 

 

8.1. Conflitos Individuais e Coletivos do Trabalho. 

 

 

Seguindo a conceituação acima apontada acerca da relação individual de trabalho, os 

conflitos individuais do trabalho são caracterizados pela ocorrência entre um trabalhador ou 

diversos, desde que individualmente considerados e o empregador, com base no contrato 

individual de trabalho. 

Ligado às relações coletivas de trabalho, o conflito coletivo, objeto de maior exame 

no presente estudo, pode ser definido como a divergência entre grupo de trabalhadores, de um 

lado, e empregador, ou grupo de empregadores, de outro lado, tendo por objeto a realização de 

um interesse do grupo, ou dos membros que o compõem, considerados estes não “uti singuli” 

mas “uti universi”155. 

Cabe o registro de José Claudio Monteiro de Brito Filho156 para quem a definição 

acima explanada, apesar de não estar errada, se interpretada literalmente, deixa de fora hipóteses 

que configuram conflitos coletivos de trabalho. Observa, referido autor, que, em primeiro lugar, 

dentro da relação entre trabalhadores e empregadores, os primeiros, pelo menos coletivamente 

considerados, podem fazer surgir conflitos coletivos que não configurem divergência entre os 

sujeitos da relação capital-trabalho ou, pelo menos, apenas entre estes. Para que isso aconteça, 

bastaria apenas que os interesses lesados fossem difusos. É o exemplo do ajuste informal e à 

margem da lei, de trabalhadores e empregadores, para que os primeiros simulem greve em 

atividade que tem tarifas fixadas pelo Poder Público, com o objetivo de forçar a majoração destas 

tarifas, com a contrapartida majoração dos salários. Trabalhadores e empregadores, no caso, não 

são partes antagônicas no conflito. São, em verdade, partes do mesmo lado, pois do outro está a 

                                                                                                                                                              
154 ROMITA, Arion Sayão. Conflito de Normas em Direito do Trabalho. In: MALLET, Estevão; ROBORTELLA, 
Luiz Carlos Amorim (coord.). Direito e Processo do Trabalho – Estudos em homenagem ao Prof. Octávio Bueno 
Magano. São Paulo: LTr, 1996. p. 74. 
155 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho. 2. ed. vol. 3. São Paulo: LTr, 1990, p. 156. 
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coletividade, sendo o Ministério Público do Trabalho o agente responsável para impedir este tipo 

de prática. 

O conflito coletivo pode dar-se, outrossim, por lesão a interesses do empregador, 

desde que do outro lado estejam trabalhadores e que eles sejam considerados coletivamente. 

Por conseguinte, e seguindo posicionamento de José Claudio de Brito Filho, opta-se 

por dar aos conflitos coletivos do trabalho visão mais genérica, definindo-os como os conflitos 

que envolvem interesses coletivos e surgem em decorrência da relação trabalhista, vista, é claro, 

em sua dimensão coletiva (interesses coletivos). 

Os conflitos coletivos do trabalho podem ser classificados de diversas formas, dentre 

elas157: pelo procedimento utilizado para sua composição, pelas suas causas, pela finalidade 

normativa pretendia e pelas medidas de conflito utilizadas. Pela primeira, a divisão dos conflitos 

confunde-se com os meios utilizados para sua composição (que será detalhado em tópico 

posterior); pela segunda, diz respeito à motivação dos conflitos, ou seja, o que leva à 

contraposição de interesses entre trabalhadores, em sentido amplo, e tomadores de serviço; a 

classificação quanto às medidas de conflito utilizadas refere-se aos meios de ação sindical direta 

(meios de pressão que uma parte utiliza para forçar a outra a adotar determinada posição, mas não 

meio de solução em si158, tais como a greve e o “lockout”); por fim, quanto à finalidade 

normativa, o conflito coletivo do trabalho pode ser de interesse econômico ou jurídico, a seguir 

detalhado. 

 

 

8.1.1. Classificação do Conflito Coletivo do Trabalho quanto à finalidade normativa. 

Conflitos Coletivos Transnacionais de Trabalho. 

 

 

Através das lições de Sergio Pinto Martins159 os conflitos podem ser denominados 

dissídios ou controvérsias, tendo, na prática, a mesma significação. Conflito, entretanto, tem 

sentido mais amplo e geral, correspondente à divergência de interesses, como ocorreria no caso 

                                                 
157 Cf. OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho sindical. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1995. p. 403-406. 
158 Cabe registro (será especificado em capítulo posterior) que alguns doutrinadores entendem que os mecanismos de 
ação sindical direta seriam, na verdade, mecanismos de Autodefesa, portanto, meios de solução dos conflitos. 

    
 
 

159 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 777-787. 
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da greve e no lock out. A controvérsia diz respeito a um conflito em fase de ser solucionado, 

como no caso da greve e do lock out quando submetidos à mediação ou à arbitragem. 

Os conflitos coletivos do trabalho podem ser econômicos ou de interesse e jurídicos 

ou de direito. Os conflitos econômicos são aqueles nos quais os trabalhadores reivindicam novas 

condições de trabalho ou melhores salários. Já nos conflitos jurídicos tem-se por objeto apenas a 

declaração de existência ou inexistência de relação jurídica controvertida, como ocorre na decisão 

em dissídio coletivo em que se declara a legalidade ou ilegalidade da greve. Nos dissídios 

coletivos se discute, pois, a criação de novas normas ou condições de trabalho para a categoria, 

ou a interpretação de certa norma jurídica. 

Quando os conflitos coletivos do trabalho, sejam econômicos ou de direito, 

apresentam inter-relacionamento com mais de um ordenamento jurídico, comum em contextos de 

integração regional, posto existir elementos de estraneidade (exemplo claro seria uma empresa 

multinacional apresentando funcionários em países diversos, recebendo a categoria profissional 

diferentes tratamentos no que pertine ao Direito do Trabalho conforme a legislação do país de 

execução dos serviços), então o conflito coletivo de trabalho apresenta feições de 

internacionalidade. 

 

 

8.2. Mecanismos de solução dos conflitos individuais e coletivos do trabalho. 

 

 

Os conflitos individuais do trabalho poderão ser resolvidos através dos diversos 

mecanismos de solução de controvérsias apontados no início da presente dissertação. Sendo 

assim, seja através da autotutela (forma pouco estimulada pelo Estado, já que gerada pela 

prevalência do agente mais forte – seria, por exemplo, o caso do empregador forçar qualquer tipo 

de solução frente a uma relação contratual para com um empregado, ou ex-empregado), seja 

através da autocomposição (através de acordos – concessões recíprocas ou unilaterais – como 

ocorre no caso das conciliações extrajudiciais160 ou mesmo judiciais), ou através de meios 

                                                 

    
 
 

160 No Brasil, tem-se a experiência das Comissões de Conciliação Prévia, que, apesar do intenso debate acerca da sua 
constitucionalidade, atualmente operam como centros de conciliação, formados no seio dos sindicatos ou das 
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heterocompositivos (a atividade jurisdicional e a arbitragem – esta última tratada em detalhes na 

última parte do presente trabalho), será possível atingir soluções nos conflitos individuais do 

trabalho. 

Os conflitos coletivos do trabalho, por sua vez, considerando esta relação antagônica 

que existe entre trabalhadores e empregadores, são solucionados das mais variadas formas, com a 

prevalência de algum método conforme as experiências e costumes nacionais. 

Conforme aponta José Claudio Monteiro de Brito Filho161, existem países, como nos 

Estados Unidos da América, onde prevalece a arbitragem como meio de solução de conflitos.  

Benjamin M. Shieber162 aponta, inclusive, que, das convenções coletivas vigentes nos EUA, no 

final da década de 80, mais de 95% delas tinham cláusula em que as partes elegiam a arbitragem 

como o meio a ser utilizado para solucionar os conflitos envolvendo a interpretação e a aplicação 

de suas cláusulas. 

No Brasil, por sua vez, continuando análise de Brito Filho, prevalente é ainda a 

solução jurisdicional, hoje atenuada em relação aos conflitos coletivos de natureza econômica, 

como será exposto posteriormente. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os conflitos trabalhistas são 

resolvidos com base em três grandes métodos baseados na intervenção de terceiros: o judicial, o 

que reúne a conciliação e a mediação (formas de autocomposição assistidas) e o da arbitragem. 

Para Octavio Bueno Magano163, a solução dos conflitos é obtida pela tutela, pela 

autocomposição e pela autodefesa. A primeira importaria na solução jurisdicional; a segunda 

compreenderia a conciliação, a medição e a arbitragem e a última os instrumentos de pressão de 

que dispõem as partes em um conflito coletivo de trabalho e que podem ser denominados de 

meios de ação sindical direta. 

Amauri Mascaro Nascimento164, por sua vez, prescreve três as formas de solução dos 

conflitos: autocomposição, heterocomposição e autodefesa. Exemplifica como meios 

autocompositivos a renúncia, como meio unilateral, e a transação, como meio bilateral, e elenca 

como meios heterocompositivos a jurisdição e a arbitragem. 

                                                                                                                                                              
empresas, de passagem obrigatória antes do ingresso no Poder Judiciário Trabalhista – nas localidades em que ela 
existir, com nítido intuito de desafogar a atividade jurisdicional e promover celeridade nas soluções trabalhistas. 
161 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de.  Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 269-283. 
162 SHIEBER, Benjamin M. Iniciaçao ao direito trabalhista norte-americano. São Paulo: LTr, 1988. p. 95. 
163 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho. 2 ed. vol. 3. São Paulo: LTr, 1990. p. 183. 

    
 
 

164 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 265-268. 
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Russomano165 divide as soluções dos conflitos coletivos do trabalho em diretas: 

negociação, greve e lockout; e indiretas: que seriam a conciliação, a mediação, a arbitragem e a 

solução jurisdicional. 

Alfredo Ruprecht166 elenca como principais meios, observando que não são os 

únicos: conciliação, mediação, arbitragem, intervenção jurisdicional e negociação coletiva. 

Georgenor de Sousa Franco Filho167, por sua vez, divide os meios de solução em dois 

grande grupos: os mecanismos autocompositivos e os mecanimos heterocompositivos, sendo os 

primeiros a conciliação, a mediação e a negociação coletiva e os últimos a arbitragem e a solução 

jurisdicional. 

De uma maneira geral, observa-se que a doutrina aponta, assim, os seguintes 

mecanismos para a solução dos conflitos coletivos do trabalho: 

 

• Mecanismos de Autodefesa: 

 

A doutrina se divide nesta categoria, ora colocando a greve e o “lockout” como 

mecanismos de autodefesa, ora classificando-os como métodos de ação direta da atividade 

sindical. Prefere-se, aqui, o segundo entendimento e, por isso, será detalhado em classificação 

específica essa ação direta. Todavia, para efeitos teóricos, importante o registro de que, na 

doutrina, por vezes aparece, como mencionado acima, a autodefesa como mecanismo de solução 

dos conflitos coletivos do trabalho. 

 

• Mecanismos de Autocomposição: 

 

Conforme explanado no capítulo inicial do presente estudo, a autocomposição 

representa mecanismo de solução de controvérsias em que as próprias partes, através do ajuste de 

vontades, sem o emprego de violência, solucionam o litígio. 

Dentro dos conflitos coletivos do trabalho, seriam formas autocompositivas a 

negociação coletiva e a mediação/conciliação. 

                                                 
165 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 
237-242. 
166 RUPRECHT, Alfredo. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr, 1995. p. 899. 

    
 
 

167 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Curso de Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1986. p. 255. 
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A negociação coletiva representaria um acordo de vontades entre os próprios 

litigantes (empregados e empregadores, representando interesses coletivos) acerca das condições 

de trabalho e emprego e a regulação da relação entre empregado e empregador, bem como de 

suas organizações representativas. 
 

[...] A negociação é o meio de solução dos conflitos coletivos do trabalho por excelência, 
devendo ser o ponto de partida de toda tentativa de pôr fim a um conflito coletivo do 
trabalho, quer seja ele de natureza econômica, quer seja de natureza jurídica. 
[...] 
Embora seja o principal meio de solução de conflitos, a negociação é, às vezes, 
subestimada, sendo parte da cultura de boa parte do movimento sindical brasileiro a 
utilização de terceiros para a solução de divergências168. 
 

A negociação, segundo Alfredo Ruprecht, é o melhor sistema para solucionar os 

problemas que surgem entre o capital e o trabalho, não só para fixar salários e estabelecer 

condições laborais, mas também para regular todas as relações de trabalho entre empregado e 

empregador169. 

A negociação coletiva, enquanto mecanismo de solução de conflitos coletivos do 

trabalho, será melhor explanada em capítulo específico, em virtude da necessidade da 

demonstração de que, apesar de se concordar que referido procedimento é o principal meio de 

solução de conflitos coletivos do trabalho, uma vez sendo ela infrutífera e tendo as partes um 

diálogo simétrico determinado pela legitimidades dos atores coletivos, poderão, os mesmos, 

embasados na autonomia da vontade, optar pelo uso de meios heterocompositivos, inclusive da 

arbitragem. 

A mediação/conciliação, por sua vez, caracteriza-se por ser meio de autocomposição 

em que as partes não estabelecem diretamente diálogo diretamente, sozinhas, e sim com o auxílio 

de terceiro, denominado mediador, que tem as tarefas de coordenar o processo e de propor 

soluções.  Embora ocorra intervenção de um terceiro estranho às partes do conflito, ela não 

ocorre para o que o terceiro solucione o conflito, mas, apenas, para que ele coordene o diálogo 

entre as partes, sendo as próprias partes que gerariam a solução cabível, por meio de consenso. 

Como afirmado no capítulo inicial da presente dissertação, parte da doutrina entende 

que conciliação e mediação são sinônimos170; parte entende que, na mediação, o terceiro teria um 

                                                 
168 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de.  Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 272. 
169 Cf. RUPRECHT, Alfredo J. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr, 1995. p. 261. 

    
 
 

170 Dentre eles, José Claudio Monteiro de Brito Filho (BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito Sindical. 
São Paulo: LTr, 2000. p. 274). 
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papel de menor relevância, apenas garantindo a urbanidade dos debates, sem, contudo, propor 

decisões, no diferiria da conciliação; outra parte, todavia, entenderia que na mediação é que o 

papel do terceiro seria proativo, de proposta de decisões171. 

 

• Mecanismos de Heterocomposição: 

 

O primeiro mecanismo heterocompositivo seria a jurisdição. Nesta, como afirmado 

no princípio do presente trabalho, um terceiro, sendo este o Estado-juiz, desponta com poder 

decisório para solucionar o conflito. 

No caso brasileiro, para os conflitos coletivos de trabalho, a solução jurisdicional 

deve ser dividida levando em consideração os dois tipos de conflitos coletivos, classificados 

quanto ao objeto: de natureza econômica e de natureza jurídica. 

Os de natureza jurídica devem ser solucionados de forma semelhante aos conflitos 

individuais, fazendo-se uso da reclamação trabalhista, da ação de cumprimento (serve para o 

sindicato exigir o cumprimento de cláusula salarial prevista em sentença normativa e em favor 

dos associados do sindicato), a ação civil pública e a ação civil coletiva (nestas últimas são 

legitimados os sindicatos e o Ministério Público do trabalho, na defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos) e a ação anulatória de cláusula convencional (ação prevista 

para declaração de nulidade de clausula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que 

viole as liberdades individuais ou coletivas, ou os direitos individuais indisponíveis dos 

trabalhadores, tendo o MPT como legitimado ativo). 

Quanto aos conflitos de natureza econômica, são resolvidos por meio de ação 

específica, o dissídio coletivo. Decorre ele da previsão expressa do artigo 114, §2o, da 

Constituição Federal, que prescreve: 

 

§2o Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 

arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 

coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 

                                                 

    
 
 

171 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais do Direito Sindical. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 
240. 
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conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas anteriormente172. 

 

O dissídio coletivo é conseqüência da competência normativa da Justiça do Trabalho. 

A competência normativa recebe a denominação de “Poder Normativo”, que resulta na 

possibilidade do Judiciário Trabalhista, nos dissídios coletivos, criar novas condições de trabalho, 

além daquelas mínimas já previstas em lei, proferindo sentenças normativas. 

Outro mecanismo heterocompositivo de solução de conflitos coletivos seria a 

arbitragem, detalhada na última parte da presente Dissertação. 

 

• Ação Sindical Direta (uma observação para correta diferenciação): 

 

Seguindo entendimento de José de Brito Filho173, a ação sindical direta representaria 

instrumentos de pressão que uma parte utilizaria para forçar a outra a adotar determinada posição, 

mas não meio de solução em si. Isto porque os meios de ação direta não importam, por eles 

mesmos, solução do conflito, forçando a outra parte apenas, ou a ceder em sua posição, 

renunciando, ou se sujeitando a qualquer dos outros meios de solução existentes. Seus principais 

exemplos seriam a greve (paralisação dos empregados) e o lockout (interrupção das atividades 

pelos empregadores). 

Cabe aqui o registro da conceituação dos meios de ação sindical direta apenas para 

demonstrar que parte da doutrina coloca essa categoria como mecanismos de autodefesa, parte, 

contudo, a retira dos mecanismos de solução de controvérsias e os coloca de forma autônoma 

como mecanismo de pressão e indução de solução de conflito. Prefere-se, no presente trabalho, o 

segundo entendimento. 

 

 

 

                                                 
172 Mais a frente será acentuada crítica da doutrina ao referido dispositivo constitucional, apontando provável 
inconstitucionalidade por quebra do acesso à justiça, e implicando redução de eficácia ao instrumento do dissídio 
coletivo, em virtude da necessidade do acordo de vontades entre os agentes para a instauração do mesmo 
(transparecendo, em verdade, uma verdadeira arbitragem estatal). 

    
 
 

173 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 284. 
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9. A NEGOCIAÇÃO COLETIVA.  

 
 

9.1. Definição. A negociação coletiva e a produção de normas trabalhistas. 

 

Como dito, dentre as atividades sindicais destaca-se a negociação coletiva, dentro do 

que se denomina função negocial ou regulamentar. 

Meio autocompositivo de solução de conflitos, ela se caracteriza por derivar das 

próprias partes, sem que existe interferência do Estado, sendo considerada pela doutrina como a 

melhor forma de solução dos conflitos coletivos de trabalho174. 

Sua importância fez com que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) dela se 

ocupasse em diversos textos normativos, podendo ser citadas as Convenções ns. 98, 151 e 154. 

A negociação coletiva, no plano legal, é definida no artigo 2o da Convenção 154 da 

OIT175 como  

 
todas las negociaciones que tienen lugar entre um empleador, un grupo de empleadores 
o uma organización o várias organizaciones de trabajadores, por outra, con el fin de: a) 
fijar las condiciones de trabajo y empleo; o b) regular las relaciones entre empleadores 
y trabajadores; o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y 
una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a 
la vez176. 

 

Para o conceito constante da Convenção 154, do lado dos empregadores, os sujeitos 

são variados; pode ser um único empregador, podem ser vários, pode ser uma organização de 

empregadores, podem ser várias. Do lado dos trabalhadores, os sujeitos são mais restritos; 

limitam-se às organizações de trabalhadores, no singular ou no plural. 

Cabe registro posição de Brito Filho177, para quem existiria a necessidade entender a 

negociação coletiva como um processo de entendimento entre empregados e empregadores, como 

um processo de diálogo. 

                                                 
174 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Mediação e arbitragem como meios de solução de conflitos 
coletivos de trabalho: atuação do Ministério Público do Trabalho. Revista LTr. São Paulo, vol. 62, n. 03, p. 348, 
março de 1998. 
175 Cabe registro de que a mesma foi ratificada pelo Brasil. 
176 O texto integral da Convenção 154 pode ser encontrado na publicação Convenios y Recomendaciones 
Internacionales del Trabajo: 1919-1984. Ginebra – Suiza: Oficina Internacional del Trabajo, 1985. p. 1625-1628. 

    
 
 

177 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 176. 
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A negociação coletiva, segundo Amauri Masco Nascimento, cumpre funções 

jurídicas e não jurídicas. As primeiras seriam as funções normativa, obrigacional e compositiva, e 

as últimas as funções política, econômica e social, sendo que, para ele, a principal função seria a 

normativa178. 

A função normativa seria a criação de normas aplicáveis às relações de emprego; a 

obrigacional a criação de normas válidas para os sujeitos da negociação; a compositiva, visando a 

superar o conflito existente entre as partes; a política, que resultaria do diálogo entre grupos 

sociais como forma de suplantar divergências; e econômica, que seria forma de distribuição de 

riqueza, e a social, pela participação dos trabalhadores na vida e no desenvolvimento da empresa. 

Para Alfredo J. Ruprecht, a função normativa seria vital, pois, juntamente com a lei, é 

uma das fontes do Direito Individual do Trabalho, e traça também diretrizes para normas de 

seguridade social e de política econômica e social, o que revela sua extraordinária importância179. 

De todas as funções, pois, sobressai a função normativa, já que, no mais das vezes, o 

principal objetivo da negociação é criar normas e condições de trabalho. 

Cabe registro, outrossim, que a negociação coletiva pode ser obrigatória, quando as 

partes são obrigadas a negociar, ainda que apenas para poder praticar determinado ato ou usar de 

um direito, como para poder ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário ou para exercitar 

o direito de greve, ou voluntária, quando este direito é exercitado somente se houver vontade das 

partes. Esta última posição parece ser a adotada pela OIT, em sua Convenção 98.  

O Brasil segue a primeira linha de posicionamento. Para que seja possível o ingresso 

com um dissídio coletivo, é preciso, antes, ter sido frustrada a negociação, conforme art. 114, §2o 

da CF. 

 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
[...] 
§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 
podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas 
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

 

                                                 
178 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 293-296. 

    
 
 

179 RUPRECHT, Alfredo J. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr, 1995. p. 263-264 e 268-269.  
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Os sujeitos da negociação coletiva estão relacionados com os atores que participam 

do diálogo. Geralmente é um grupo de empregadores ou uma associação deste que negocia 

juntamente com representantes dos empregados (via de regra, os sindicatos). 

Estas múltiplas possibilidades existem porque os sujeitos variam conforme o 

ordenamento jurídico de cada país. No Brasil, via de rega, a atribuição de negociação em relação 

aos empregados cabe aos sindicatos, conforme estabelece o artigo 8, VI da Constituição Federal. 

 

  VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
 

Em relação aos empregadores, são sujeitos da negociação, além das entidades 

sindicais, as empresas diretamente, sempre que o conflito for localizado. 

É importante frisar que a negociação coletiva não necessariamente deve terminar na 

celebração de um contrato coletivo, muito menos se confunde com este180. 

Cabe, ainda, destacar o registro feito por Brito Filho181 corroborando ponto acima 

explicitado acerca do Pacto Social: 

 
[...] observa-se a tendência, mundial, nos últimos anos, da participação do Estado na 
negociação coletiva, já não como interventor ou auxiliar no processo de diálogo entre 
trabalhadores e empregadores, e sim como sujeito das chamadas negociações tripartites, 
realizadas em busca de soluções para problemas comuns a todos. 
Sobre isso, diz Augusto Rodrigues Pinto: considere-se, por fim, o Estado figurando 
como sujeito nas negociações tripartites com as representações profissionais e 
econômicas, visando à elaboração dos amplos pactos sociais trabalhistas. 
A respeito desse assunto, Amauri Mascaro Nascimento, depois de dispor que o conteúdo 
dos pactos socais é mais amplo que o das convenções coletivas, abrangendo questões de 
ordem econômica, trabalhista e política, de modo a se caracterizar como macroacordo 
que tem muito mais de planejamento geral de natureza socioeconômica do que 
convenção coletiva, afirma que entre os sujeitos está o Estado, o que gera o tripartismo, 
muito embora, excepcionalmente, existam pactos ajustados somente por trabalhadores e 
empregadores. 
 

Por fim, é importante destacar comentário de Brito Filho sobre o procedimento da 

negociação coletiva, ao apontar que o procedimento da mesma corresponde à prática de diversos 

atos desenvolvidos de acordo com regras fixadas pelas próprias partes ou pelo Estado, 

lembrando, contudo, que embora possa e deva, o Estado, reconhecer o direito de negociação, não 

                                                 
180 Em ponto posterior, posicionado dentro do capítulo da negociação coletiva, far-se-á a diferenciação entre a 
negociação coletiva e a contratação coletiva, completando-se, assim, o exame da internacionalização operária – 
contratação internacional – contrato coletivo internacional de trabalho. 

    
 
 

181 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 187. 
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lhe compete, por meio de regras, impor-lhes restrições, principalmente ao seu procedimento, 

cabendo às partes, determinar como ela deve ocorrer; não quer dizer que não se possa 

minimamente regular a negociação coletiva, mas que não imponha dificuldades ao processo 

negocial. 

Mozart Victor Russomano, tratando do desenvolvimento da negociação coletiva, 

afirma que, para ele, não existem regras fixas, na legislação, nem princípios inflexíveis, na 

doutrina, aduzindo ainda que, como idéias principais par ao desenvolvimento normal da 

negociação, devem ser consideradas a segurança, a disciplina e lealdade182. 

Quanto maior a flexibilidade quanto à regulação do Estado, maior a dose de liberdade 

sindical conferida, determinando, por conseguinte, maior liberdade para os sujeitos da relação 

capital-trabalho, permitindo que eles busquem a solução para os seus conflitos e satisfação de 

suas necessidades. 

 

 

9.2. A Contratação coletiva – uma observação de diferenciação. 

 

 

Não se deve confundir a negociação coletiva, que é meio de solução de conflitos, 

caracterizando-se como processo de diálogo, com os contratos coletivos (que irão, inclusive, 

possibilitar questionamentos que gerem conflitos coletivos do trabalho), que constituem forma de 

materialização do consenso ou do sucesso obtido com a primeira, mas não a única. 

Dentro de sua finalidade básica, coordenar e defender interesses profissionais e 

econômicos, as entidades sindicais apresentam-se como formuladoras das normas jurídicas que 

versam, principalmente, sobre condições de trabalho. Isto é feito por intermédio dos contratos 

coletivos de trabalho. No Brasil, os contratos coletivos do trabalho constituem fonte formal do 

Direito do Trabalho e do Direito Sindical; no plano internacional, esta realidade também existe, 

estimulada, inclusive, pela OIT, em sua Convenção 98. 

No Brasil, as convenções e acordos coletivos são expressamente garantidos pela 

Constituição Federal de 1998: 

                                                 

    
 
 

182 Cf. RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais do direito sindical. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 
175. 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
[...] 
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

 

A OIT, através da Recomendação n. 91, define contrato coletivo como “todo acordo 

escrito relativo às condições de trabalho e emprego, celebrado entre um empregador, um grupo 

de empregadores ou uma ou várias organizações de empregadores, de um lado, e, de outro, uma 

ou várias organizações representativas de trabalhadores ou, na ausência de tais organizações, 

representantes dos trabalhadores interessados, devidamente eleitos e autorizados pelos mesmos, 

de acordo com a legislação nacional”. 

A definição da OIT está calcada na indicação de ser o “contrato coletivo” negócio 

jurídico bilateral (acordo), entre representantes do capital e do trabalho, com o objetivo de regular 

condições de trabalho. 

No Brasil, existe mais de um ajuste coletivo de condições de trabalho, a saber: a 

convenção coletiva e o acordo coletivo, conforme prescreve o art. 611, § 1o e 2o, da Consolidação 

das Leis do Trabalho: 

 
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual 
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais 
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às 
relações individuais de trabalho.  
§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar 
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, 
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes 
respectivas relações de trabalho.  
§ 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias 
econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para 
reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no 
âmbito de   suas representações. 

 

 O que diferencia a convenção coletiva do contrato coletivo, como explicitado na 

própria norma, é que o acordo não é um pacto intersindical, mas acordo em que há, de um lado, 

um sindicato e, do outro, uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica e sua 

aplicação será no âmbito da empresa ou das empresas acordantes. 

Uma vez feita a diferenciação da negociação frente a contratação coletiva, cabe 

registro acerca de sua natureza. Quanto à natureza da negociação coletiva, apesar da doutrina 
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apresentar-se bastante controversa, prefere-se aqui posição de Amauri Mascaro Nascimento183, 

que divide as correntes existentes em: concepção contratual; normativa ou regulamentar; e mista, 

concluindo que as convenções coletivas são uma figura de natureza híbrida, com corpo de 

contrato e alma de lei. 

Quanto ao conteúdo, o grande problema surge em relação aos limites existentes. Cabe 

registro aqui da posição de Brito Filho184, acerca da atenção a ser dada a liberdade dos atores e, 

conseqüentemente, à flexibilização dos regramentos trabalhistas. 

Em primeiro lugar, defende que o conteúdo deverá ter estreita ligação com os 

interesses dos acordantes e dos por eles representados, respeitando as normas legais mínimas de 

proteção instituídas pelo Estado, salvo nos casos aceitos pelo ordenamento jurídico (quando, 

então, poderia haver, mediante negociação coletiva, ajuste em prejuízo dos trabalhadores – 

prejuízo real ou aparente). Essas hipóteses caracterizariam o ingresso da flexibilização do Direito 

do Trabalho no Brasil, deverão, segundo referido autor, ser ampliadas, até como conseqüência 

natural das transformações que se vêm operando, no mundo todo, em relação à normatização das 

relações de trabalho, sendo tendência geral privilegiar a contratação coletiva como forma de 

solucionar conflitos trabalhistas. A flexibilização do Direito do Trabalho deve ser entendida 

como um fenômeno que importa no fortalecimento da autonomia privada coletiva, em detrimento 

do ordenamento jurídico estatal trabalhista. 

Segundo Octavio Bueno Magano185, a flexibilização é o processo de adaptação de 

normas trabalhistas à realidade cambiante que vem sendo delineado em razão da crise econômica 

e do desenvolvimento da técnica, que colocaram em cheque a rigidez da concepção tradicional de 

Direito do Trabalho, o que se coaduna com os novos preceitos do Direito do Trabalho apontados 

no princípio desta Parte II da presente Dissertação. 

Em virtude, pois, do avanço das soluções negociadas, reconhecendo que as normas 

estatais são genéricas e incapazes de regular todas as situações, percebe-se a possibilidade dessa 

flexibilização das normas estatais, adaptando-as ao momento. 

Importante, por fim, é destacar a posição de Arnaldo Süssekind186, para quem o fato 

de ser a flexibilização uma fenda na inderrogabilidade das normas de proteção ao trabalhador, em 

                                                 
183 Cf. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 329-331. 
184 Cf. BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2000. p. 218. 
185 MAGANO, Octavio Bueno. Política do Trabalho. vol. 2.São Paulo: LTr, 1995. p. 95-96. 

    
 
 

186 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho. 17 ed. vol. 1. São Paulo: LTR, 1997. p. 213. 
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relação às normas de ordem pública, é compensada pelo fato de que a flexibilização visa a 

amparar a coletividade operária e a prestigiar a ação sindical na tutela dos interesses dos seus 

representados, posicionamento em consonância com a tendência moderna do Direito do Trabalho 

em prestigiar o sindicalismo forte, inter-relacionado, em paridade de diálogo, prevenindo, assim, 

fraudes e possibilitando igualdade de forças na negociação. 

 

 

9.3.  A negociação coletiva transnacional. 

 

 

Relativamente a negociação coletiva no âmbito do Mercosul187, com exceção da 

Constituição uruguaia, as Constituições dos demais países fazem expressa referência ao tema 

negociação sindical, ainda que com abordagem de certa maneira distinta. Ademais, quase todas 

as constituições garantem direitos de sindicalização e de greve. 

Conforme entendimento de Roberto Norris188, com o intuito real de promover uma 

harmonização dos direitos sociais, tem sido admitida a negociação coletiva transnacional, 

inclusive no âmbito do Mercosul, em virtude, como mencionado acima, da existência de 

contratos coletivos de trabalho em nível internacional – fruto da internacionalização operária, da 

tendência de harmonização dos direitos trabalhistas; a tendência moderna do surgimento de 

atores responsáveis e fortes para a realização de um diálogo equânime. 

Os confrontos entre os atores sociais da região apresentam-se desiguais; mas a 

integração sindical na região e a definição de uma estratégia sindical ofensiva e propositiva 

fornecerão elementos que poderão facilitar referido diálogo social. 

Dentre as conseqüências da transnacionalização das empresas, pode-se apontar que, 

nos processos de integração, assiste-se ao deslocamento dos centros de decisão de níveis 

nacionais para um processo transnacional, onde a legislação nacional tem influência da vez 

menor, o que vai fortalecer o papel da organização sindical, na condição de parte da negociação 

coletiva. 

                                                 
187 Cf. NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais de trabalho e a internacionalização das relações 
laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p. 99-100. 

    
 
 

188 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais de trabalho e a internacionalização das relações 
laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p. 144. 
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Conforme observado por Georgenor de Sousa Franco Filho189, na etapa transnacional 

da negociação coletiva, encontram-se entidades com características diversas. As empresas 

transnacionais são diferentes das organizações não-governamentais, as ONGs, porque estas não 

possuem finalidade lucrativa e sua atividade, geralmente, é dirigida para o interesse público ou 

mais geral. Os sindicatos seriam, pois, espécie de ONG de concertação, caracterizados pela busca 

contínua de posições comuns entre os parceiros, existindo várias associações com esse âmbito de 

atuação: Federação Sindical Mundial (FSM), Confederação Mundial do Trabalho (CMT) e 

Confederação Internacional dos Sindicatos Livres (CISL), dentre outras. Seriam, assim, entidades 

aptas a negociar coletivamente, dentro do quadro da internacionalização das relações de trabalho. 

A negociação coletiva internacional é capaz de transpor as fronteiras de um Estado, 

buscando impor seus efeitos a diferentes sistemas nacionais de relações de trabalho, tendo como 

base jurídica as Convenções Internacionais do Trabalho n. 87, de 1948, sobre a liberdade sindical 

e a proteção do direito de sindicalização, e de 98, de 1949, sobre o direito de sindicalização e de 

negociação coletiva, de 1949.  

Na América do Sul, é de notar que, conquanto ainda não se tenha feito sentir de modo 

expressivo no âmbito de Mercosul, é prática possível, eis que existem atores que poderiam 

praticá-la: Coordenação de Centrais Sindicais do Cone Sul e Conselho Industrial do Mercosul, 

entre outros. 

Há, portanto, uma tendência geral no sentido de reduzir o caráter intervencionista dos 

Estados. Ficarão os parceiros sociais como os grandes responsáveis pela condução das relações 

coletivas, por isso, e porque presente o fenômeno da integração, deverá ocorrer a harmonização 

dos direitos trabalhistas, que pode ser feita através das negociações coletivas entre sindicatos e 

empresas transnacionais, respeitadas as peculiaridades de cada Estado e de cada região. É certo 

afirmar que a negociação coletiva transnacional, longe de ser novidade no Direito do Trabalho, é 

prática que deve ser incentivada e apoiada. 

                                                 

    
 
 

189 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Curso de direito coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 298.  
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PARTE III – A ARBITRAGEM NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

 

10. A ARBITRAGEM NAS RELAÇÕES DE TRABALHO. 

 

 

10.1. A aplicação da arbitragem no Direito do Trabalho – Intróito. 

 

 

Conforme explanado na presente dissertação, a arbitragem é meio alternativo de 

solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus 

poderes de uma convenção privada, decidindo, com base nela, sem intervenção estatal, sendo a 

decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial. 

Conforme leciona Orlando Teixeira da Costa190, prefere-se a negociação à 

arbitragem, mas reconhece-se que esta última poderá desempenhar um papel pedagógico muito 

importante para valorizar o entendimento direto entre os interlocutores sociais, sendo alternativa 

inteligente para terminar com a excessiva interferência do Estado brasileiro nas relações coletivas 

de trabalho. 

Marcos Fava191 aponta uma série de notas acerca da aplicação da arbitragem no 

direito do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) preconiza a solução de todo e 

qualquer conflito, assim como a construção de regramentos atinentes ao tratamento, por meio da 

reunião dos atores em comissões e comitês tripartites. A própria Organização constitui-se, em 

seus órgãos mais relevantes, da comunhão entre Governo, Empregadores e Empregados. 

Para a solução de dissídios, expressamente, a OIT, via da Recomendação 92/51, 

estabelece a linha de aplicação da arbitragem, insistindo na composição multifacetada das 

comissões de arbitragem, com participação paritária de empregadores e empregados. Para a OIT, 

a solução da via arbitral, com amplo estímulo à conciliação das partes, deverá funcionar como 

instrumento de prevenção aos meios de solução pela via da ação direta sindical (a greve e o 

                                                 
190 In Prefácio de FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. A arbitragem e os conflitos coletivos de trabalho no 
Brasil. São Paulo: LTr, 1990. 

    
 
 

191 FAVA, Marcos Neves. A Arbitragem como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Revista de Direito do 
Trabalho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. n. 123, ano 32, jul./set., 2006. 
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lockout) e tomar seus resultados – a sentença arbitral – com a mesma força das convenções 

coletivas de trabalho:  

 
Resolução 92/51 “4. Se um conflito é submetido a procedimento de conciliação com o 
consentimento de todas as partes interessadas, deveriam ser estimuladas à abstenção de 
recorrerem a greves e lockouts enquanto perdurarem as tratativas do procedimento. 
5. Todos os acordos que puderem ser celebrados pelas partes durante o procedimento ou 
sua conclusão (laudo arbitral) deveriam redigir-se e considerar-se equivalentes a 
contratos livremente celebrados. 

 

A Comunidade Européia assumiu, desde a Carta Social de Turim192, a arbitragem 

como meio de solução voluntária e regular dos conflitos do trabalho (Título II, art. 6o, item 3), 

mesmo mecanismo reforçado pela Carta Comunitária dos direitos sociais fundamentais dos 

trabalhadores, de Estrasburgo, cujo artigo 13 estimula “onde favorecer a composição das 

pendências de trabalho, deve-se encorajar conforme as praxes nacionais, a instituição e o 

emprego, aos níveis apropriados, de procedimentos de conciliação, medição e arbitragem”. 

No regime jurídico da Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores garante, no art. 91, o 

estabelecimento de procedimentos como mediação e arbitragem para solução de controvérsias 

coletivas derivadas da aplicação e da interpretação das convenções coletivas. 

No Canadá193, em matéria laboral, o sistema tem caráter obrigatório, ao contrário do 

que se vê comumente nos Estados Unidos da América. Naquele país, toda convenção coletiva 

obrigatoriamente há de prever um procedimento para solução de litígios decorrentes de sua 

aplicação e interpretação. Em caso de omissão, as leis provinciais e também as federais prevêem 

que a arbitragem de reclamações será o único mecanismo para solução dos conflitos. 

Excetuadas as questões de interesse público, qualquer disputa pode ser submetida ao 

juiz arbitral na Inglaterra, consoante a Arbitration Act de 17.06.1996194. 

No México, embora amplamente utilizado em conflitos coletivos do trabalho, o 

sistema arbitral encontra proibição e é inaplicável aos litígios individuais de trabalho, seara em 

que operam as Juntas de Conciliação e Arbitragem, organismos estatais vinculados ao Ministério 

do Trabalho – Poder Executivo. 

                                                 
192 Documento estabelecendo os direitos sociais fundamentais da União Européia. 
193 Ver SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Arbitragem em conflitos individuais do trabalho: a experiência mundial. 
Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 19, n. 224,, p. 29-37, ago. 2002. 

    
 
 

194 PACHECO, Iara Alves Cordeiro. Os direitos trabalhistas e a arbitragem. São Paulo: LTr, 2003. p. 27. 
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O Código do Trabalho de Portugal prevê a instituição da arbitragem obrigatória como 

meio de solução das controvérsias do contrato de trabalho, singulares ou coletivas, e indica que a 

fonte de regulação da matéria deve encontrar-se nas convenções coletivas. 

Importante é, agora, o exame do posicionamento no Brasil (equivalente aos demais 

integrantes do Mercosul) acerca do uso da arbitragem nos conflitos individuais e coletivos do 

trabalho. 

 

 

10.2. O uso da arbitragem para conflitos individuais do trabalho no Brasil. 

 

 

O sistema da arbitragem traz por traços característicos a sua natureza privada, a 

celeridade e a autonomia do árbitro. Daí emanam as três principais dificuldades para a 

implementação do método na solução de dissídios individuais do trabalho: o custo, a confiança 

no árbitro e a escolha da lei aplicável (a autonomia da vontade). 

Num contrato de trabalho, com forte característica de contrato de adesão na maior 

parte das vezes, é difícil visualizar a possibilidade de indicação, num diálogo de paridade, de um 

árbitro pelo empregado e empregador. Neste ponto é que cabe lembrar a possibilidade uma 

solução viável para escolha do árbitro (ou árbitros ou câmara de arbitragem): a participação ativa 

dos sindicatos na escolha dos árbitros, inclusive através de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho (que poderiam já prever o uso da arbitragem), determinando a ampliação da participação 

dos sujeitos coletivos do trabalho (tendência moderna do Direito do Trabalho, apontada no 

princípio da Parte II do presente estudo), ou mesmo com a participação do Ministério Público do 

Trabalho como árbitro (como prevê a própria LC 75/93, art. 83). 

Também a participação do sindicato seria importantíssima na escolha das normas 

aplicáveis, garantindo a própria natureza do Direito do Trabalho, como ramo tendente a promover 

regulação social, através de normas de caráter público. Assim como na negociação coletiva, a 

participação do sindicato legitima a flexibilização das normas trabalhistas, porquanto aponta para 

um diálogo equânime entre os agentes do conflito. A liberdade de escolha da lei aplicável, que é 

tão apontada na doutrina como fundamental para o crescimento do sindicalismo como força 

social legítima, conforme visto em capítulos anteriores do presente estudo, é fundamental para 
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ampliação e facilitação do implemento das relações de trabalho, hoje caracterizadas por novas 

formas de emprego e renda, mais flexíveis. 

Cabe registro de que é o próprio sindicato, enquanto ator legítimo, que irá assegurar 

que o papel das normas trabalhistas seja mantido, preservado no processo arbitral, temperando a 

escolha das normas aplicáveis ao caso concreto. 

As custas seriam um outro problema para o procedimento arbitral, já que, na Justiça 

do Trabalho, não é necessária a antecipação de custas e prescinde-se da presença do advogado. 

Mais uma vez aí a solução seria a participação dos sindicatos, cobrindo essas custas ao final, em 

caso de derrota do empregado, estabelecendo na convenção de arbitragem que também não 

haveria adiantamento de custas para referido procedimento. 

Parte da doutrina, considerável, entende que a arbitragem não seria possível para 

conflitos individuais; outros, menor parcela, entendem não ser cabível sequer para os conflitos 

coletivos. É o que se depreende das críticas feitas por Fábio Túlio Barroso195. Referido autor 

aponta, seguindo crítica da parcela da doutrina que entende inaplicável a arbitragem às relações 

trabalhistas, que o uso da arbitragem representaria uma privatização da justiça, rompendo com o 

papel social do Direito do Trabalho, além do fato de que as normas trabalhistas seriam normas 

indisponíveis, portanto, inaplicáveis ao procedimento arbitral. 

Todavia, como apontado acima, a doutrina não deixa de reconhecer que a reforma 

trabalhista, em virtude das novas espécies de trabalho e renda, apontam para um cunho mais 

liberal e flexibilista, através da equiparação dos sujeitos do tecido produtivo, a saber, os 

empregados e empregadores. 

Cabe registro de, em sede de conflito individual do trabalho, a jurisprudência pátria 

começa a admitir a utilização da arbitragem. O próprio TST (Tribunal Superior do Trabalho) 

aponta para a possível aplicação da arbitragem em conflitos individuais, ainda que referido 

posicionamento tenha sido proferido incidentalmente. (RR – 1.650/1999–003–15–00.3). Nos 

anexos, seguem algumas jurisprudências onde se verifica a ainda conflituosidade nos Tribunais 

em se admitir a arbitragem em sede de conflito individual e o já pacificado entendimento de que, 

em sede de conflitos coletivos, a mesma deve ser admitida. 

 
 

                                                 

    
 
 

195 BARROSO, Fábio Túlio. Considerações acerca da arbitragem trabalhista. Disponível em: 
<http://www.ambito-jurídico.com.br>. Acesso em: 10 jun. 2008. 
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10.3. O uso da arbitragem para conflitos coletivos do trabalho no Brasil. 

 
 

O conflito havido entre as categorias econômicas – empregadores e empregados – 

representam os conflitos coletivos do trabalho. Seu cerne identifica-se com as condições de 

trabalho de determinada categoria, que se buscam incrementar por meio de contrato coletivo de 

trabalho. 

João Lima Teixeira Filho196 aponta que a solução ditada pelo Estado para os conflitos 

coletivos do trabalho no Brasil, por meio de leis, atos administrativos e judiciais, amesquinhou a 

composição negociada dos interesses contrapostos pelas próprias partes coletivas. Uma notável 

malha legislativa refreou a negociação coletiva e uma série de atos da Administração Pública 

esvaziou a representatividade do sindicato, atrelando-o ao Ministério do Trabalho por 

mecanismos variados. 

A performance estatal não produziu respostas eficazes, realmente justas e 

harmonizadoras dos interesses conflagrados. A intervenção do Estado, por meio do Legislativo, 

do Executivo ou do Judiciário, apenas conduziu ao abafamento do conflito, internalizando-o em 

sua estrutura e dispensando-lhe tratamento paternalista. 

A onipresença estatal do passado, por sua vez, tem se esvanecido de forma 

progressiva, em especial a partir da Constituição Federal de 1988. À medida que a negociação 

coletiva se firma como o fórum mais qualificado para a composição dos conflitos trabalhistas, a 

intervenção estatal, num regime democrático e participativo, estanca para, em seguida, tender a 

proclividade, proporcionalmente ao avanço do processo autocompositivo. E isso ao passo que a 

autonomia sindical foi constitucionalmente assegurada (art. 8, I, da CF), rompendo a prejudicial 

relação mantida entre sindicatos e o Ministério do Trabalho.  

Cabe, pois, aos interlocutores sociais ultrapassar etapas do processo de 

amadurecimento negocial, pois, assim procedendo, contribuem para reduzir, cada vez mais, o 

espaço de influência do poder normativo, já bastante mitigado pela própria Justiça do Trabalho. 

Quão menos dissídio coletivo houver, mais vocacionadas estarão as partes para o diálogo 

negocial e para encontrarem, por si mesmas, as saídas consensuais para suas necessidades. 

                                                 

    
 
 

196 Cf. TEIXEIRA FILHO, João de Lima. A arbitragem e a solução dos conflitos coletivos de trabalho. In Curso 
de Direito Coletivo do trabalho. Georgenor de Sousa Franco Filho (Coord.). São Paulo: LTr, 1998. p. 326-350. 
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A negociação coletiva desponta como canal prioritário de democrática convergência 

dos interlocutores sociais. Do produto dessa avença decorre uma grande carga de eficácia, na 

medida em que é o fruto da compreensão de necessidades e limitações de ambas as partes 

convenentes. Daí na negociação coletiva preferir às demais formas de solução do dissenso. Mas 

nem sempre o entendimento direto redunda em ajuste, a despeito do empenho das partes. Surge, 

então, o impasse negocial e o estado de conflitividade. 

Para evitar que as divergências se aprofundem e as posições das partes se extremem, 

esvaindo esforços comuns voltados para um desfecho que atenda seus anseios, em maior ou 

menor intensidade, dispõem as partes de mecanismos auxiliares, extra-estatais, voltados para a 

superação do dissenso. São mecanismos imbricados de alguma forma ao processo de negociação 

coletiva, que deve precedê-los. 

A necessidade de adequação às circunstâncias da controvérsia leva a busca por meios 

extrajudiciais de resolução de conflitos. Daí a arbitragem despontar como mecanismo que, 

através do consenso na escolha do meio de solução da pendenga, sobreleva os esforços de 

consenso já alcançados. 

A evolução da arbitragem em matéria trabalhista no Brasil197 tem seu marco inicial 

no Decreto n. 1037, de 05 de Janeiro de 1907, a primeira norma do Direito brasileiro que tratou 

de mediação e arbitragem, a ser exercida pelo sindicato. Sobrevindo o Governo Vargas, foi 

editado o Decreto n. 21.396, de 12 de maio de 1932. Pelo Decreto n. 22.132, de 25 de novembro 

de 1932, a exposição de motivos do Ministro Salgado Filho a contemplava facultativa para 

questões individuais. 

Nova referência somente veio surgir com o Decreto n. 88.984, de 10 de novembro de 

1983, inspirado no modelo americano de solução de conflitos, que criou o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Relações de Trabalho, o Sistema Nacional de Relações de Trabalho e o 

Serviço Nacional de Mediação e Arbitragem, estabelecendo mediação e arbitragem pública 

facultativa, com mediadores atuando gratuitamente (arts. 4o, n. I, 6o e 8o). 

A Lei n. 8542, de 23 de dezembro de 1992, que tratou da política nacional de salários, 

previa, no art. 1o, § 2o, que condições de trabalho e cláusulas salariais seriam fixados, dentre 

                                                 

    
 
 

197 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. A nova lei de arbitragem e as relações de trabalho. São Paulo: LTr, 
1997. p. 20.  
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outros instrumentos, através de laudo arbitral considerando a lucratividade e a produtividade do 

setor da empresa. 

A Constituição Federal, como apontado em trecho anterior, prevê, no art. 114, §2o, 

que, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 

mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça 

do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 

bem como as convencionadas anteriormente. 

A doutrina critica o texto, que foi inserido pela EC 45, por determinar o esvaziamento 

do poder criativo do Estado Juiz na solução das controvérsias oriundas da negociação coletiva, 

inclusive com posicionamentos jurisprudenciais apontando a inconstitucionalidade do referido 

dispositivo, no que pertine a necessidade do comum acordo para o ajuizamento do dissídio 

coletivo, o que retiraria a autonomia de acesso à justiça, transformando o dissídio coletivo numa 

verdadeira arbitragem obrigatória (já que o comum acordo seria necessário para a entrada com o 

referido procedimento, só não se equiparando por completo ao procedimento arbitral em virtude 

da presença do Estado-Juiz). 

Em virtude da expressa previsão constitucional, não há, apesar de todas as críticas a 

nova redação do dispositivo (que, mesmo antes da Emenda Constitucional 45 já previa a 

possibilidade de utilização da arbitragem), qualquer óbice ao uso da arbitragem para a aplicação 

nos conflitos coletivos do trabalho, como unanimemente reconhece a doutrina pátria198. 

Conforme aponta Wilson Ramos Filho199, a própria CUT vinha defendendo a utilização da 

arbitragem como meio alternativo à jurisdição (Poder Normativo da Justiça do Trabalho), para a 

resolução de conflitos coletivos de trabalho, diante da previsão constitucional nesse sentido. 

Apesar da expressa menção constitucional, não existe, até o momento, em nosso País, 

normação legal específica que regule a aplicação da arbitragem nas relações trabalhistas (sendo 

inclusive uma das críticas da doutrina, no sentido de que a adoção de uma lei específica sobre 

arbitragem em matéria trabalhista ou sua expressa previsão na atual lei reguladora geral será 

fundamental para a difusão da arbitragem como mecanismo efetivo de solução de conflitos). O 

que resta, então, à falta desse diploma, é aplicar o direito vigente de modo subsidiário nos termos 

                                                 
198 FAVA, Marcos Neves. A Arbitragem como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Revista de Direito do 
Trabalho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. n. 123, ano 32, jul./set., 2006. 

    
 
 

199 RAMOS FILHO, Wilson. O Fim do Poder Normativo e a Arbitragem. São Paulo: LTr, 1999. p. 235. 



 132

da norma consolidada, a saber, a Lei 9307/96 (largamente debatida em parte anterior do presente 

estudo).  

Cabe registro, todavia, da expressa menção da possibilidade da utilização da 

arbitragem pública por meio do Ministério Público do Trabalho200, na Lei Complementar 75 de 

1993: 

 
(...) 
Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes 
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de 
competência da Justiça do Trabalho; (sublinhados nossos) 

 

Notar que a previsão da atuação do Ministério Público do Trabalho não está limitada 

aos conflitos coletivos, já que a menção é para os “dissídios de competência da Justiça do 

Trabalho”, sem qualquer limitação. Daí a menção neste tópico e no anterior, para resolver 

conflitos individuais do trabalho. 

Também importante é o registro da aplicabilidade da arbitragem para resolver 

conflito envolvendo definição de forma de participação nos lucros, conforme Lei 10.101 de 2000: 

 
(...) 
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 finais201. 
§ 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. 
§ 2o  O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes. 

                                                 
200 Sobre o assunto, ver BRITO, Rildo Albuquerque Mousinho de. Arbitragem de conflitos trabalhistas pelo 
Ministério Público do Trabalho. Revista Iob Trabalhista e Previdenciária, Porto Alegre, RS , v. 17, n. 204, p. 39-
47, jun. 2006; BEZERRA DINIZ, José Janguiê. Ministério Público do Trabalho. Brasília: Ed. Consulex, 2004. p. 
233 – 255 e BEZERRA DINIZ, José Janguiê. Atuação do Ministério Público do Trabalho como Árbitro nos 
Dissídios Individuais de Competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005.  

    
 
 

201 Cabe aqui o registro de classificação muito utilizada nos EUA, conforme leciona Amauri Mascaro Nascimento 
(Apud TEIXEIRA FILHO, João de Lima. A arbitragem e a solução dos conflitos coletivos de trabalho. In Curso 
de Direito Coletivo do trabalho. Georgenor de Sousa Franco Filho (Coord.). São Paulo: LTr, 1998. p. 326-350). 
Seriam quatro as formas de arbitragem quanto à liberdade do árbitro para decidir: 1- convencional: onde o árbitro 
tem plena liberdade para resolver as questões, tirar médias ou impor outras situações; 2- final offer, ou de oferta 
final, na qual o árbitro ficará limitado a colher ou a oferta de uma parte ou a oferta de outra parte, tal como foram 
apresentadas; 3- package ou arbitragem por pacote, onde o árbitro adotará como decisão o pacote total das ofertas do 
empregador sobre todos os itens da negociação, ou pacote global das pretensões do sindicato sobre todos os itens da 
negociação. Não decidirá alguns temas segundo a pretensão do sindicato e outros de acordo com a proposta do 
empregador; 4- med-arb, ou medianeira, que é a arbitragem na qual o árbitro pode atuar como mediador. 
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§ 3o  Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de 
qualquer das partes. 
§ 4o  O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial. 
(grifos nossos) 

 

Há, outrossim, admissibilidade da arbitragem nas relações de trabalho avulso, 

conforme a Lei 8.630 de 1993: 

 
(...) 
Art. 23. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão-de-obra, Comissão 
Paritária para solucionar litígios decorrentes da aplicação das normas a que se referem os 
arts. 18, 19 e 21 desta lei. 
§ 1° Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais. 
§ 2° Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das 
partes. 
§ 3° Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes e o laudo arbitral 
proferido para solução da pendência possui força normativa, independentemente de 
homologação judicial. (grifos nossos) 

 

Acerca das vantagens da arbitragem sobre o dissídio coletivo, João de Lima Teixeira 

Filho202, destaca que a arbitragem revela, pelo menos em tese, uma grande vantagem sobre o 

dissídio coletivo: ela resulta de um tríplice consenso das partes. Em primeiro lugar, há que se 

concordar com a eleição da via arbitral; segundo, com a pessoa do árbitro ou comitê de peritos; e, 

terceiro, com as regras procedimentais da arbitragem. Já o dissídio coletivo imprime litigiosidade 

onde deveria imperar o desarmamento de espíritos e a busca do consenso. 

Ademais, acrescente-se que a sentença normativa também deixa de realizar o objetivo 

de compor eficazmente o conflito. Suas cláusulas não encerram um balanço de concessões 

capazes de satisfazer ambas as partes e assegurar a decisão, globalmente considerada, o 

necessário equilíbrio estável para reger satisfatoriamente as relações de trabalho durante o 

período de vigência. Isso faz do dissídio coletivo a ferramenta auxiliar de solução de conflitos 

com menor grau de comprometimento das partes. 

No tocante aos limites da arbitragem em matéria trabalhista (acerca da autonomia e 

disponibilidade das normas de Direito do Trabalho), como mencionado anteriormente, é 

dominante o entendimento doutrinário, especialmente em matéria de Direito Coletivo do 

Trabalho, de que, aos atores sociais, deve ser dado maior flexibilidade na criação de normas 

trabalhistas. Em se tratando do Direito Coletivo do Trabalho, o espaço dentro do qual se modula 
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o poder de disposição é cimentado pela negociação coletiva, protagonizado pelos atores sociais e 

demarcado pelas normas de ordem pública. O art. 7o, incisos VI, XIII e XIV da CF, versando 

sobre salário e duração do trabalho, bem ilustram quão intensa é a dispositividade coletiva, sob 

estrita tutela sindical. As condições de trabalho decorrentes de rodadas negociais são, em regra, 

direitos dispositivos. Novo diálogo social pode redispô-los, no todo ou em parte, em sede 

procedimental ou material. Acrescente-se que a escolha da via arbitral não implica, per si, na 

renúncia de direitos. 

Não teria substância jurídica a Constituição validar a arbitragem como mecanismo 

auxiliar apto a solucionar o conflito coletivo de trabalho, de um lado, e, de outro, despojá-la da 

carga decisória necessária à consecução do fim que a justifica, apequenando materialmente seu 

raio de atuação. O aparente paradoxo se desfaz com o prestígio à autonomia de vontade, que 

permeia a hipótese. O que as partes não lograram diretamente, podem indiretamente alcançar. 

Assim, conforme posição de João Teixeira Filho203, frustrada a negociação coletiva, as partes 

recorrem à via arbitral para fixar as condições de trabalho reivindicadas e resistidas. Nesta 

consensualidade quanto ao meio compositivo, as partes, implícita e concomitantemente, delegam 

ao árbitro eleito o mesmo poder de disposição que originariamente detêm. 

É esta autonomia que irá guiar, além da escolha da lei aplicável, a escolha dos 

árbitros. Aqui também, como mencionado na arbitragem para conflitos individuais do trabalho, 

sobreleva-se o papel dos agentes coletivos no processo de diálogo igualitário, preservando o 

papel social das normas trabalhistas e garantindo a prevalência do interesse social, num 

verdadeiro processo de concertação entre os sujeitos coletivos. 

 A normatividade é imanente à sentença arbitral expedida em conflito coletivo do 

trabalho. Encartada a arbitragem entre negociação e o dissídio coletivo e resolvendo, como eles, 

conflito de igual natureza, carece de lógica jurídica supor que a sentença tenha atributos distintos 

dos que são dotados o acordo, a convenção coletiva e a sentença normativa, conforme, inclusive, 

posição mencionada por Everaldo Gaspar de Andrade204, afirmando ter, a sentença arbitral a 

                                                                                                                                                              
202 Cf. TEIXEIRA FILHO, João de Lima. A arbitragem e a solução dos conflitos coletivos de trabalho. In Curso 
de Direito Coletivo do trabalho. Georgenor de Sousa Franco Filho (Coord.). São Paulo: LTr, 1998. p. 326-350. 
203 TEIXEIRA FILHO, João de Lima. A arbitragem e a solução dos conflitos coletivos de trabalho. In Curso de 
Direito Coletivo do trabalho. Georgenor de Sousa Franco Filho (Coord.). São Paulo: LTr, 1998. p. 337. 

    
 
 

204 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Curso de direito sindical: teoria e prática. São Paulo: LTr, 1991. p. 
256. 
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mesma natureza da negociação coletiva (Contrato, Convenção ou Acordo) e da sentença 

normativa (judicial). 

 

 

11. ARBITRAGEM NO CONFLITO COLETIVO DE TRABALHO DE ÂMBITO 

TRANSNACIONAL. 

 

 

Pelo explanado acima, percebe-se a tendência da doutrina e legislações internacionais 

em se permitir o uso da arbitragem para a solução de conflitos coletivos do trabalho. Quando 

estes conflitos assumem postura transnacional, também a arbitragem pode despontar como forma 

de solução dos litígios. 

Em termos de amostragem comparativa da arbitragem no plano internacional (em 

acréscimo ao que foi apontada no primeiro ponto da Parte III do presente estudo), é imperiosa a 

referência à Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, celebrada em 

30.01.75, na cidade do Panamá e ratificada pelo Brasil através do Decreto de promulgação n. 

1.902/96. No campo específico das relações coletivas de trabalho, prima a Convenção n. 154 da 

OIT, também ratificada pelo Brasil. Constam desse diploma estruturante de fomento à 

negociação coletiva guidelines de estímulo ao diálogo social e, com esse objetivo, que órgãos e 

procedimentos de resolução de conflitos trabalhistas sejam concebidos. Explicita, referida 

Convenção, que as disposições presentes no documento não obstruirão o funcionamento de 

sistemas de relações de trabalho, nos quais a negociação coletiva ocorra num quadro de 

mecanismos de instituições de conciliação e arbitragem, ou de ambos, nos quais tomem parte 

voluntariamente as partes na negociação coletiva (art. 6o). 

No âmbito do Mercosul, a Constituição argentina dispõe, em seu artigo 14, que é 

assegurado aos sindicatos recorrer à conciliação e à arbitragem.  

No Paraguai, os conflitos coletivos econômicos são resolvidos administrativamente, 

na Junta Permanente de Conciliação e Arbitragem. Ademais, atores sociais e Governo celebraram 

a Declaração de São Bernardino na qual propõem a criação de uma instancia tripartida de 

conciliação, mediação e arbitragem voluntária, que poderá adotar a forma e denominação de 
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Comissão Tripartida de Solução de Conflitos Trabalhistas, competência para atuar na prevenção e 

solução de conflitos econômicos. 

O Uruguai, por sua vez, é o país da América do Sul de menor intervencionismo 

estatal nas relações coletivas do trabalho, sendo, portanto, franqueado o uso da arbitragem pelos 

atores sociais. 

Nos EUA, conforme aponta Georgenor de Sousa Franco Filho205, 90% das questões 

trabalhistas são resolvidas por arbitragem privada, através da American Arbitration Association 

(AAA), que possui minucioso regulamento destinado a esse aspecto, mantendo, inclusive, uma 

Junta de Arbitragem Laboral Voluntária, contemplando todo o procedimento arbitral. 

Conforme apontado no item acerca da negociação coletiva, é, a mesma, sem sombra 

de dúvidas, a melhor maneira de solução de conflitos coletivos de trabalho, inclusive os 

transnacionais, dando cada vez mais importância aos atores do diálogo social. Todavia, a própria 

força dos atores em diálogo simétrico e a possibilidade de inexistência acordo entre ambos, faz 

com que desponte a arbitragem como mecanismo viável de solução de controvérsias, a fim de se 

evitarem as vias de ação direta sindical (a greve e o lockout). Tais instrumentos de pressão têm, 

sem sombra de dúvida, a sua importância da melhoria social; todavia, é justamente para evitar 

atitudes extremas que existem os mecanismos de solução de controvérsias, dentre eles a 

arbitragem. Negar a possibilidade do uso da arbitragem seria negar a própria possibilidade de se 

resolver um conflito. 

Quando restarem frustrados os mecanismos autocompositivos de solução de 

controvérsias, dentre eles a negociação, a arbitragem despontaria como uma nova via de acesso à 

solução do conflito.  

Ademais, nos conflitos transnacionais, a inexistência, na maior parte das vezes, de 

órgãos supranacionais para julgamento de conflitos destaca o uso da arbitragem, justamente por 

ser mecanismo mais flexível, que permite o diálogo entre os atores, que, vendo o entrave, mas 

dispostos a resolver o litígio através de terceiro (que pode ser uma instituição de credibilidade), 

promovem um acordo de vontades para a solução pelo referido terceiro com poder decisório. Se 

se permite às partes do diálogo transnacional negociar, decorrência lógica é a possibilidade das 

                                                 

    
 
 

205 Em duas monografias pioneiras sobre a utilização da arbitragem em conflitos coletivos: FRANCO FILHO, 
Georgenor de Sousa. A arbitragem e os conflitos coletivos de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 1990 e 
FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. A nova lei de arbitragem e as relações de trabalho. São Paulo: LTr, 1997. 
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partes, em observando entrave na solução, ou mesmo em parte dela, acordarem o uso da 

arbitragem. 

Aliás, cabe registro de José Francisco Siqueira Neto206, para quem a arbitragem e a 

negociação coletiva guardam similitude por serem meios diretos de solução dos conflitos, 

buscando resolver a lide antes da utilização de outros meios, como a greve; são meios de solução 

que oferecem maior flexibilidade, menor solenidade e maior amplitude, pois guardam correlação 

com o grau de autonomia dos sindicatos. 

É na atividade dos sindicatos e no novo modelo de sindicalismo contemporâneo 

(interligando diversas categorias, ampliando sua comunicação) que a negociação coletiva e a 

arbitragem, ambas com dimensão contratual-legal (natureza mista), vão buscar a legitimidade da 

escolha do conteúdo aplicável (adotando-se a mesma postura observada para a negociação 

coletiva em termos de ampliação da liberdade dos conteúdos em virtude do fortalecimento do 

papel dos sujeitos coletivos no processo de criação de normas trabalhistas) e do procedimento 

adotado, e, no casa da arbitragem, da escolha do árbitro. 

A internacionalização operária é um fato. Também no Mercosul ela é patente. Os 

meios de solução de controvérsias trabalhistas transnacionais, de interesses coletivos, dentre eles 

a arbitragem, despontam não só como elementos de pacificação social e estabilização dos 

interesses das classes trabalhadora/empregadora, mas também como instrumentos necessários ao 

desenvolvimento dos blocos econômicos, já que o crescimento destes depende, diretamente, da 

produção de riquezas e da circulação de pessoas, elementos intimamente ligados às relações de 

trabalho. Daí a necessidade da busca contínua e legitimação de quaisquer formas de solução dos 

conflitos trabalhistas (individuais ou coletivos transnacionais); daí a inegável importância, sem 

desmerecer os demais mecanismos de solução de controvérsias, da arbitragem internacional. 

                                                 

    
 
 

206 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 
Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998. p. 55. 
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CONCLUSÕES 

 
 

1. A arbitragem apresenta-se como forma de composição dos conflitos, onde um terceiro, 

ente não estatal, com poder decisório, resolve o litígio. 

2. Prefere-se, no presente estudo, o entendimento que caracteriza da arbitragem como um 

procedimento de natureza híbrida: não há como negar sua natureza contratual, já que é 

mecanismo que somente se origina através de consenso entre as partes (inclusive quanto 

às regras a serem aplicadas para a solução da lide); todavia, não se pode deixar de lado 

seu aspecto legal-jurisdicional, já que, somente em virtude da autorização legislativa (ou 

mesmo da inexistência de proibição) é que se torna possível a utilização da arbitragem 

(respeitando determinados limites de ordem pública). 

3. A arbitragem pauta-se pelos princípios da autonomia da vontade (com limites decorrentes 

da ordem pública); da menor interferência de expedientes estatais; e da flexibilidade, 

trazendo, com principais vantagens, a celeridade no procedimento, a minimização dos 

processos no Poder Judiciário; permite que as decisões sejam operadas por especialistas 

escolhidos pelas partes; permite liberdade de escolha das regras aplicadas, o que, 

representa, desde já, um avanço de acordo entre as partes. 

4. Em termos gerais, considerar-se-ia internacional a arbitragem quando existirem elementos 

de ligação com o estrangeiro. Isto baseado no objeto da lide entre as partes, na pessoa dos 

árbitros ou das próprias partes, na sede do tribunal arbitral ou no procedimento arbitral. 

5. No âmbito da arbitragem, tanto interna quanto internacional (apesar do tema ser de maior 

discussão nas arbitragens internacionais) percebe-se a nítida aplicação da autonomia da 

vontade quanto à lei aplicável (que escolherão as regras procedimentais e materiais na 

convenção de arbitragem). Por mais que se proclame o princípio da autonomia da vontade 

para a arbitragem, restarão presentes as restrições impostas pelos ordenamentos nacionais 

e pela ordem pública internacional. Apesar de difícil definição, ordem pública pode ser 

entendida como um conceito dinâmico, correspondente os impedimentos impostos pelo 

Estado, com base em vários elementos componentes dos Direitos Fundamentais de cada 

país. Assim, estabelece-se que, entre os elementos limitadores da vontade, colocam-se as 

leis imperativas internas do território no qual o contrato deve ser executado, e as regras de 

ordem pública. A noção de ordem pública, pois, seria o conjunto de normas e princípios 
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que, em um momento histórico determinado, refletem o esquema de valores essenciais, 

cuja tutela atende de maneira especial cada ordenamento jurídico concreto. 

6. No que pertine à arbitragem internacional, cabe o registro de que a doutrina aponta que a 

ordem pública nacional pode ser mais liberal, tratando-se de contratos internacionais, do 

que o é em relação aos contratos internos, visto que os standards nacionais de 

arbitrabilidade de caráter restritivo devidos a expressas referências legais ou 

interpretações judiciais, não têm sido aplicados nos contratos internacionais; ademais, 

existe o progressivo reconhecimento de verdadeira ordem pública internacional, devendo 

ser notado que, ainda em relação à arbitrabilidade, essa noção é relevante e de fato reduz 

os limites da ordem pública nos acordos de arbitragem. 

7. Acerca do Mercosul e de sua arbitragem internacional pública, percebe-se que referido 

bloco é marcado pela intergovernabilidade e pela preservação das soberanias dos Estados-

membros. Isso refletiu de forma direta nos mecanismos de solução de controvérsia do 

bloco de integração, que aderiu à idéia das negociações diretas, da conciliação e da 

formação eventual de Tribunal arbitral ad hoc para a solução das controvérsias, 

mostrando a tônica da flexibilidade da arbitragem como atrativo funcional para a solução 

dos conflitos. A criação do Tribunal Permanente de Recursos deu nova feição à estrutura 

de resolução de controvérsias do Mercosul, realçando a tônica de que a fidúcia entre os 

Estados-partes é um processo, e que este processo está em franco e positivo andamento.  

8. No que pertine a arbitragem internacional privada, mais relacionada ao presente estudo, 

conclui-se que os países membros do Mercosul prevêem expressamente a possibilidade da 

submissão de determinadas controvérsias à arbitragem. Os países membros do Mercosul 

regulamentam o procedimento arbitral, no âmbito interno, nos códigos processuais ou leis 

específicas, e, em relação às arbitragens internacionais, têm ratificado várias das 

convenções internacionais sobre essa matéria (como o exemplo das CIDIPs). 

9. Adentrando no novo panorama do Direito do Trabalho, o contexto atual aponta para uma 

profunda reestruturação do Direito do Trabalho. Uma nova principiologia do Direito do 

Trabalho, abarcando, em seu objeto, novas formas de “emprego” e renda, compensando 

suas deficiências de restrição, mostrou-se necessária. Seriam esses novos princípios do 

Direito do Trabalho: o Princípio da Prevalência das Relações Sindicais sobre as Relações 

Individuais; o Princípio da Democratização da Economia e do Trabalho Humano; o 
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Princípio da Proteção Social; o Princípio da Prevalência do Processo Negocial de 

Formação da Norma sobre o Processo Estatal dentro de uma Comunidade Real de 

Comunicação. 

10. Com o desenvolvimento da atividade internacional por parte das empresas, um dos 

principais efeitos é o surgimento de Blocos de Integração Econômica entre os diversos 

países (sejam com fins estritamente comerciais, seja com pretensões comunitárias), e, 

com eles, a circulação de trabalhadores para além das fronteiras nacionais, dando nova 

dimensão à problemática trabalhista. 

11. Os padrões sindicalistas ligados a antiga dicotomia trabalho x capital, com objetivos 

exclusivos de reivindicação econômica no interior da empresa, com vias a se melhor as 

condições de vida dos trabalhadores pontualmente considerados, já não mais se adequada 

à nova realidade dos movimentos sociais e à necessidade de participação de forças sociais 

ativas em debates de grande porte (em panoramas de discussão de pactos sociais e os 

problemas do dumping social). 

12. Tomando por premissa os elementos acima expostos, pode-se concluir que o novo modelo 

de internacionalismo operário (novo modelo de força sindical) assenta em seis teses, a 

saber: 1 – A afirmação de que o novo internacionalismo operário comunga com a idéia de 

cidadania: trata-se, pois, de afirmar que o trabalhador é antes de tudo um cidadão e que os 

seus direitos de cidadania não podem ser afetados negativamente pela sua condição de 

trabalhador; 2 – O novo internacionalismo operário constitui uma forma, entre outras, de 

globalização contra-hegemônica, cujo sucesso parece depender cada vez mais das 

coligações com outros atores sociais, formando forças legítimas para o debate, 

principalmente na sociedade internacional: o internacionalismo sindical será tão mais 

eficiente quanto forem suas coligações com outros “internacionalismos” (mulheres, 

direitos humanos, consumidores, pacifistas, grupos ecológicos etc.); 3 – O 

internacionalismo operário é uma realidade plural: perpassa, pois a sua realidade 

organizacional para abarcar a defesa conjunta de várias causas; 4 – O novo 

internacionalismo operário acontece tanto regionalmente quanto globalmente; 5 – Entre o 

velho e o novo internacionalismo operário há rompimentos, mas também continuidades; 6 

– O novo internacionalismo operário é uma realidade em construção e apresenta 
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manifestações embrionárias. Esse novo sindicalismo já começa a ser observado dentro do 

Mercosul (Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul - CCSCS) e no mundo. 

13. De uma maneira geral, a doutrina aponta, como mecanismos para a solução de conflitos 

coletivos do trabalho, os meios autocompositivos (representados pela negociação coletiva 

e pela mediação) e os meios heterocompositivos (a jurisdição e a arbitragem). Em âmbito 

internacional, a arbitragem desponta como meio heterocompositivo por excelência, já que 

inexistem, em grande maioria, instâncias supranacionais de julgamento. 

14. A negociação coletiva deve ser entendida como um processo de entendimento entre 

empregados e empregadores, como um processo de diálogo, na defesa de interesses 

coletivos. Cumpre, a mesma, funções jurídicas e não jurídicas. As primeiras seriam as 

funções normativa, obrigacional e compositiva, e as últimas as funções política, 

econômica e social, sendo que, para ele, a principal função seria a normativa. A função 

normativa seria a criação de normas aplicáveis às relações de emprego (poder normativo); 

a obrigacional a criação de normas válidas para os sujeitos da negociação; a compositiva, 

visando a superar o conflito existente entre as partes; a política, que resultaria do diálogo 

entre grupos sociais como forma de suplantar divergências; e econômica, que seria forma 

de distribuição de riqueza, e a social, pela participação dos trabalhadores na vida e no 

desenvolvimento da empresa. De todas as funções, pois, sobressai a função normativa, já 

que, no mais das vezes, o principal objetivo da negociação é criar normas e condições de 

trabalho.  

15. Dentro de sua finalidade básica, coordenar e defender interesses profissionais e 

econômicos, as entidades sindicais apresentam-se como formuladoras das normas 

jurídicas que versam, principalmente, sobre condições de trabalho. Isto é feito por 

intermédio dos contratos coletivos de trabalho. Não se deve confundir, pois, a negociação 

coletiva, que é meio de solução de conflitos com os contratos coletivos (que irão, 

inclusive, possibilitar questionamentos que gerem conflitos coletivos do trabalho), que 

constituem forma de materialização do consenso ou do sucesso obtido com a primeira, 

mas não a única forma. 

16. Para a negociação coletiva, a doutrina, em termos de liberdade de seu conteúdo, começa a 

defender a liberdade dos atores e, conseqüentemente, à flexibilização dos regramentos 

trabalhistas. Em primeiro lugar, defende que o conteúdo deverá ter estreita ligação com os 
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interesses dos acordantes e dos por eles representados, respeitando as normas legais 

mínimas de proteção instituídas pelo Estado, salvo nos casos aceitos pelo ordenamento 

jurídico (quando, então, poderia haver, mediante negociação coletiva, ajuste em prejuízo 

dos trabalhadores – prejuízo, diga-se, aparente, já que é o próprio ator coletivo que realiza 

as ponderações no caso concreto). Essas hipóteses caracterizariam o ingresso da 

flexibilização do Direito do Trabalho e deverão ser ampliadas, até como conseqüência 

natural das transformações que se vêm operando, no mundo todo, em relação à 

normatização das relações de trabalho, sendo tendência geral privilegiar a contratação 

coletiva como forma de solucionar conflitos trabalhistas. A flexibilização do Direito do 

Trabalho deve ser entendida como um fenômeno que importa no fortalecimento da 

autonomia privada coletiva, em detrimento do ordenamento jurídico estatal trabalhista. 

17. Fazendo, por fim, a ligação entre a arbitragem e o novo panorama do Direito do Trabalho, 

percebe-se a tendência moderna da doutrina em ver, como possível, a utilização da 

arbitragem para os conflitos individuais. Para superar os problemas da autonomia da 

vontade na escolha das regras aplicáveis e da questão da escolha do árbitro e da 

imparcialidade do mesmo, desponta, como determinante, a participação dos atores 

coletivos, ou seja, a participação dos sindicatos. Somente através dele, será possível a 

criação de diálogo equilibrado e legítimo para a realização do procedimento. E o novo 

panorama do Direito do Trabalho e do Sindicalismo atual apontam para esse 

fortalecimento do papel do sindicalismo, inclusive como ator participante no processo de 

criação das normas. Para a arbitragem em conflitos coletivos do trabalho, a doutrina já é 

mais tranqüila, justamente porque, neste setor, o papel dos sindicatos têm sido cada vez 

mais forte. 

18. Por fim, acerca da arbitragem para conflitos coletivos do trabalho de âmbito 

transnacional, conclui-se que o processo de internacionalização operária, que também 

ocorreu de forma intensa no bloco de países do Cone Sul, determinou o surgimento de 

contratos coletivos do trabalho de âmbito transnacional, em virtude, inclusive, da 

existência das negociações coletivas de âmbito transnacional no bloco; a negociação 

coletiva é, sem sombra de dúvidas, a melhor maneira de solução de conflitos coletivos de 

trabalho, inclusive os transnacionais, dando cada vez mais importância aos atores do 

diálogo social. Todavia, a própria força dos atores em diálogo simétrico e a possibilidade 
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de inexistência acordo entre ambos, faz com que desponte a arbitragem como mecanismo 

viável de solução de controvérsias, a fim de se evitarem as vias de ação direta sindical (a 

greve e o lockout). 

19. Ademais, nos conflitos transnacionais, a inexistência, na maior parte das vezes, de órgãos 

supranacionais para julgamento de conflitos destaca o uso da arbitragem, justamente por 

ser mecanismo mais flexível, que permite o diálogo entre os atores, que, vendo o entrave, 

mas dispostos a resolver o litígio através de terceiro (que pode ser uma instituição de 

credibilidade), promovem um acordo de vontades para a solução pelo referido terceiro 

com poder decisório. 

20. Guardando a arbitragem e a negociação coletiva similitude (por serem meios diretos de 

solução dos conflitos, buscando resolver a lide antes da utilização de outros meios, como 

a greve; por serem meios de solução que oferecem maior flexibilidade, menor solenidade 

e maior amplitude, pois guardam correlação com o grau de autonomia dos sindicatos), é 

na atividade dos sindicatos e no novo modelo de sindicalismo contemporâneo 

(interligando diversas categorias, ampliando sua comunicação) que a negociação coletiva 

e a arbitragem, ambas com dimensão contratual-legal (natureza mista), vão buscar a 

legitimidade da escolha do conteúdo aplicável e do procedimento adotado, e, no casa da 

arbitragem, da escolha do árbitro. 

21. A internacionalização operária é um fato. Também no Mercosul ela é patente. Os meios 

de solução de controvérsias trabalhistas transnacionais, de interesses coletivos, dentre eles 

a arbitragem, despontam não só como elementos de pacificação social e estabilização dos 

interesses das classes trabalhadora/empregadora, mas também como instrumentos 

necessários ao desenvolvimento dos blocos econômicos, já que o crescimento destes 

depende, diretamente, da produção de riquezas e da circulação de pessoas, elementos 

intimamente ligados às relações de trabalho. Daí a necessidade da busca contínua e 

legitimação de quaisquer formas de solução dos conflitos trabalhistas (individuais ou 

coletivos transnacionais); daí a inegável importância, sem desmerecer os demais 

mecanismos de solução de controvérsias, da arbitragem internacional. 
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ANEXOS 

 
Jurisprudência nos Tribunais Brasileiros acerca da utilização da arbitragem em matéria 
trabalhista. 
 
 
ACÓRDÃO Nº 26953/076ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00465-2006-037-05-00-3-RO 
RECORRENTE: Luciano Silva Souza 
RECORRIDO: Amaral Comércio de Papéis Ltda. 
RELATORA: Desembargadora DÉBORA MACHADO 
COMPROMISSO ARBITRAL. SOLUÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS. CABIMENTO. 
CARACTERIZAÇÃO DE COISA JULGADA. Se não há nos autos prova passível de demonstrar 
que o Reclamante optou pelo compromisso arbitral em virtude de coação, não há que se falar na 
fraude alegada, confirmando-se, no particular, a r. sentença recorrida.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 20524/07 
6ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00031-2006-021-05-00-8-RO 
RECORRENTE: Edivanildo Araújo Santos 
RECORRIDOS: Amaral – Coleta de Lixo Comercial e Urbana Ltda. e Outros (2) 
RELATORA: Desembargadora DÉBORA MACHADO 
JUÍZO ARBITRAL. APLICABILIDADE NOS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS. 
POSSIBILIDADE. Excluídos os vícios de consentimento e observadas as exigências previstas na 
Lei no. 9.307/96, é perfeitamente cabível o instituto da arbitragem nos dissídios individuais 
trabalhistas.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 25180/07 
4ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00795-2006-028-05-00-8-RO  
RECORRENTE: MÁRIO DE CASTRO GUIMARÃES NETO 
RECORRIDO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (SUCESSORA DE XEROX DO 
BRASIL LTDA.) 
RELATOR(A): Desembargador(a) GRAÇA BONESS 
ARBITRAGEM. As disposições da Lei nº 9.307/96, que regula o instituto da arbitragem, 
aplicam-se ao Direito do Trabalho. Entretanto, a validade da mesma exige a obediência a certas 
formalidades, as quais, in casu, foram observadas.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 547/05 
4ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00375-2003-651-05-00-5   
Recorrente: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. 
Recorrido: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA 
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Relatora: Juíza GRAÇA BONESS  
COMPROMISSO ARBITRAL. ACORDO. VALIDADE. COISA JULGADA. Inexistindo nos autos 
prova de que a adesão do reclamante ao compromisso arbitral se deu com vício de 
consentimento, o acordo celebrado perante o arbitro deve ser considerando válido, assim como, 
a cláusula em que dá “quitação plena, geral e irrevogável do pedido e demais direitos 
decorrentes do extinto contrato de trabalho para nada mais reclamar a qualquer título”, 
circunstância que autoriza conferir à sentença arbitral os efeitos da coisa julgada conforme 
disciplina contida no art. 31 da Lei nº 9.307/96.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 14.595/05 
4ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 02253-2003-009-05-00-9-RO 
Recorrente: Jovil - Varejo de Presentes Ltda. 
Recorrido: Ana Moreira Santiago 
Relatora: Desembargadora NÉLIA NEVES  
JUÍZO ARBITRAL. DISSÍDIOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. É cabível o 
instituto da arbitragem nos dissídios individuais trabalhistas, desde que sejam obedecidas as 
exigências previstas na Lei nº 9.307/96 e que o empregado a ele tenha se submetido de livre e 
espontânea vontade, sem qualquer espécie de coação. 
 
 
ACÓRDÃO Nº 11.877/06 
4ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00636-2005-196-05-00-9-RO 
Recorrente: Jose Hilton Santos de Oliveira 
Recorrido: Comercial de Estivas J. Santos Ltda. 
Relator: Desembargador VALTÉRCIO DE OLIVEIRA 
ARBITRAGEM. As disposições da Lei nº 9.307/96, que regula o instituto da arbitragem, 
aplicam-se ao Direito do Trabalho. Entretanto, a validade da mesma exige a obediência a certas 
formalidades legais, como por exemplo, a instituição da convenção de arbitragem válida 
(composta da cláusula compromissória e do compromisso arbitral), sob pena de nulidade da 
sentença arbitral.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 14.893/05  
1ª. TURMA  
RECURSO ORDINÁRIO Nº 02117-2004-611-05-00-5 
VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
Recorrente: NEUSA FRAGA SILVA CRUZ  
Recorrido:  COUNTRY CLUB PRIMAVERA  
Relator: Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA  
SENTENÇA ARBITRAL: Inexistindo vicio há de ser declarada válida e eficaz a sentença 
decorrente da heterocomposição, produzindo o efeito de coisa julgada entre as partes (art. 31 da 
Lei 9.307/96).  
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ACÓRDÃO Nº 5.449/03  
Recurso Ordinário nº 01908-2000-021-05-00-2 RO  
Recorrente: ALEXANDRE DA ROCHA BOUZON  
Recorrido:  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS  
ESTADUAIS E REGIONAIS ASBACE 
Relatora: Juíza SÔNIA MELO 
ARBITRAGEM NO ÂMBITO DO DIREITO INDIVIDUAL. CABIMENTO - A adoção da 
arbitragem para a solução de conflitos trabalhistas individuais é aceitável, desde quando extinta 
a relação de emprego, eis que compartilho com o entendimento daqueles que a repudiam quando 
efetivada na vigência do pacto laboral, ante o caráter indisponível e irrenunciável dos direitos 
então discutidos, face à situação de inferioridade econômica do empregado, que não lhe permite 
recusá-la, quando imposta.  
 
 
ACÓRDÃO Nº 13997/08 
5ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº. 00118-2007-002-05-00-8-RO 
RECORRENTE: DIORMÍCIO DE SENA RAMOS 
RECORRIDO: MS CARVALHO LTDA-SEGTEC e OUTROS 
RELATOR(A): Desembargador(a) MARIA ADNA AGUIAR 
JUÍZO ARBITRAL. É cediço que somente os direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto 
de exame no procedimento do juízo arbitral, consoante o art. 1o, da Lei 9307/1996. Assim, não 
caberia a negociação de direitos trabalhistas individuais, porquanto as normas do regime 
jurídico laboral "são geralmente imperativas, inafastáveis pela vontade das partes, salvo para 
conferir maior proteção ao empregado" (Valentin Carrion, Comentários, 2002, p. 19). A exceção 
contemplada no sistema reside na matéria de distribuição de lucros por meio de arbitragem (Lei 
10.101/2000) e nas convenções ou acordos coletivos, conforme o art. 613 da CLT. 
 
 
ACÓRDÃO Nº 15442/08 
1ª. TURMA 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00038-2007-101-05-00-4-RO 
RECORRENTE(s): Xerox do Brasil S. A. 
RECORRIDO(s): Genilton Brasileiro Luz 
RELATOR(A): Desembargador(a) MARAMA CARNEIRO 
COMPROMISSO DE ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
Devido à indisponibilidade peculiar aos direitos trabalhistas, inaplicáveis tornam-se as 
disposições atinentes ao juízo arbitral nesta Especializada. 
 
Processo: RODC - 32002/2006-909-09-00.3 Data de Julgamento: 09/10/2008, Relatora Ministra: 
Dora Maria da Costa, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DJ 
24/10/2008. TST. 
Ementa:  
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUÍZO ARBITRAL. COISA 
JULGADA. LEI Nº 9.307/96. CONSTITUCIONALIDADE. O art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal dispõe sobre a garantia constitucional da universalidade da jurisdição, a qual, por definir 
que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, não 
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se incompatibiliza com o compromisso arbitral e os efeitos de coisa julgada de que trata a Lei nº 
9.307/96. É que a arbitragem se caracteriza como forma alternativa de prevenção ou solução de 
conflitos à qual as partes aderem, por força de suas próprias vontades, e o inciso XXXV do art. 5º 
da Constituição Federal não impõe o direito à ação como um dever, no sentido de que todo e 
qualquer litígio deve ser submetido ao Poder Judiciário. Dessa forma, as partes, ao adotarem a 
arbitragem, tão-só por isso, não praticam ato de lesão ou ameaça à direito. Assim, reconhecido 
pela Corte Regional que a sentença arbitral foi proferida nos termos da lei e que não há vício na 
decisão proferida pelo juízo arbitral, não se há de falar em afronta ao mencionado dispositivo 
constitucional ou em inconstitucionalidade da Lei nº 9.307/96. Despicienda a discussão em torno 
dos arts. 940 do Código Civil e 477 da CLT ou de que o termo de arbitragem não é válido por 
falta de juntada de documentos, haja vista que reconhecido pelo Tribunal Regional que a sentença 
arbitral observou os termos da Lei nº 9.307/96 - a qual não exige a observação daqueles 
dispositivos legais - e não tratou da necessidade de apresentação de documentos (aplicação das 
Súmulas nºs 126 e 422 do TST). Os arestos apresentados para confronto de teses são inservíveis, 
a teor da alínea -a- do artigo 896 da CLT e da Súmula nº 296 desta Corte. Agravo de instrumento 
a que se nega provimento. 
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