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RESUMO 

 
Com o advento da Lei  nº 9.307/96 – Lei de Arbitragem -, retoma o Brasil uma  
antiga forma de composição extrajudicial, referente a direitos patrimoniais 
disponíveis. Nesta dissertação de conclusão de Mestrado, procuramos demonstrar 
os aspectos gerais e a aplicação dessa Lei. A mediação e a conciliação foram 
igualmente analisadas, por serem também formas de acesso à justiça e de 
resolução de conflitos, que poderão anteceder a instituição da arbitragem. O intuito, 
em primeiro plano, foi dar conhecimento das possibilidades de autocomposição e 
divulgá-las. Para tanto, focalizamos a aplicação desses meios referidos e da Lei em 
comento nas áreas pública e privada do ordenamento jurídico nacional, inclusive em 
contratos internacionais. A idéia , em segundo plano, foi incentivar o estudo  de 
novas formas de sua aplicação bem como das vias de resolução de conflitos citadas, 
por serem simples, práticas, rápidas e eficazes, em razão da especialização e do 
sigilo – mesmo em matérias de direito privado. Em síntese, entendemos que a 
justiça estatal, por sua natureza pública, não deve ser provocada a toda e/ou 
qualquer pretensão. Autocomposição e autotutela devem ser valorizadas como 
formas alternativas, menos protocolares, de solução de conflitos, resguardada a 
competência originária e exclusiva do Poder Judiciário. 
Palavras-chave: Mediação; Arbitragem; Direitos Disponíveis. 
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ABSTRACT 

 
With the arrival of the Law  9.307/96 - Law of Arbitration-, Brazil retakes an ancient 
instrument or extrajudicial composition, concerning disposable patrimonial rights. In 
this work, presented as a Master in Law dissertation, we try to show the general 
aspects and the application of that Law. Mediation and conciliation are equally 
analyzed, once they are ways to reach the justice and solve conflicts, even placed 
before arbitration. First of all, we set the knowledge of different possibilities for the 
solution of conflicts and make them public. For this, we focus their application both in 
private and public domains within our legal system, including international contracts. 
Secondly, our idea is  to estimulate  the study of new forms of application for these 
methods, in order to solve the varieties of conflicts. This is important because these 
ways are simple, practical, efficient and also too fast. At the same time, they 
guarantee specialization and privacy -even in the domain of patrimonial rights. We 
understand that public justice must not be demanded all the time, for all the maters, 
because this makes justice impossible to be executed. Instead, we need to 
strengthen  mediation, conciliation and arbitration as alternative forms to solve 
conflicts, because they are faster and more informal. At the same time, we guarantee 
the possibility to access the Judiciary if necessary, without any violation of its legal 
competence. 
 
Key-Word: Mediation; Arbitration; Disposable Patrimonial Rights. 
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INTRODUÇÃO 

Conflitos existem e são molas propulsoras da evolução humana. Partindo-

se, portanto dessa premissa, devem ser eles resolvidos para que os avanços se 

instalem. 

Diante disso, o problema é: como solucionar situações da melhor maneira 

possível e com resultados os melhores?  É bastante comum a reclamação da falta 

de prestação jurisdicional. Todos lamentam a sobrecarga de processos nos tribunais 

judiciais brasileiros e a grande falta de efetividade das sentenças, em face dos 

inúmeros recursos. 

Diante dessa idéia é que tomamos a posição de que o princípio básico da 

resolução de conflitos reside muitas vezes na autocomposição, e resolvemos,, 

então,estudar a questão mais a fundo, o que resultou nesta dissertação de 

conclusão de Mestrado. 

Observamos de início que há casos em que se perde muito tempo 

discutindo. Pareceu-nos que a figura de um mediador poderia ser a solução,, porque 

ele teria o condão de sintonizar as partes. Por outro lado, um árbitro poderia 

contribuir diretamente, não-somente tecendo considerações acerca do caso, como 

também auxiliando na concretização da resolução, à semelhança do mediador, 

porém com o poder de decisão. 

Isso nos pareceu algo muito interessante, e mais: a previsão legal posta 

na Lei nº 9.307/96 viria a corroborar esse pensamento, de que nem tudo necessita 
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desembocar no Judiciário, pois existiriam meios de uma solução adequada, própria e 

talvez mais eficaz, em função da especialidade do caso.  

Não pretendemos passar a idéia de que a justiça formal deverá ser 

afastada, nem mesmo considerá-la inócua, sem valor; não, muito ao contrário: o 

Judiciário deve ser fortalecido, e contribuição maior para que isto ocorra é 

exatamente a propagação da idéia de autocomposição, observado que não restarão 

sobrecarregados os tribunais judiciais de processos que poderiam ter sido resolvidos 

pelas próprias partes. Entendemos, então, que podem haver meios mais simples, 

sendo um deles exatamente a justiça privada, a autocomposição das partes em 

conflito. O que puder ser resolvido pelas próprias pessoas, seja com o auxílio de 

outros indivíduos, seja por elas mesmas, é válido. Porém, em não havendo forma 

alguma de resolução, aí sim o Judiciário deve ser acionado. Para isso existem os 

conciliadores, os mediadores e por fim os árbitros. 

De outro lado, entendemos que a sobrecarga do Judiciário pode ter a sua 

origem em uma certa tranqüilidade, por parte tanto de advogados quanto de juízes, 

no trato das matérias que aos tribunais judiciais se sujeitam: pouca atenção e 

excesso de recursos, em questões que não demandariam, por vezes, tanto tempo.  

Um maior entendimento entre o patrono da causa e seu assistido poderia resultar 

em uma fácil solução.  Os quadros político e social também geram incertezas e 

instabilidades  e são fatores de desencadeamento de ações reparadoras, que 

podem custar muito tempo e dinheiro. Enfim, há  variados fatores que contribuem 

para maior demanda e pouco resultado prático.  
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Em conseqüência do exposto, tivemos de analisar os institutos da 

mediação e da arbitragem em todos os seus meandros, no intuito de buscar a 

efetividade: seria ela absoluta, relativa? 

De outro lado, qual a contribuição que a justiça privada prestaria à justiça 

formal como um todo? Resguardada a independência de ambas,  cada uma tem a 

sua função e sua competência, a qual será exercida com eficácia e efetividade, na 

medida em que respeitados determinados parâmetros. Mas, quais seriam estes, 

para que se possa resolver as demandas com o mais alto grau de precisão? 

O que fazer para fortalecer a instituição Poder Judiciário sem quebra de 

seus princípios, utilizando-se de mecanismos simples? Como evitar o sem-número 

de questões banais que ingressam na justiça formal e que contribuem sobremaneira 

com o turbilhão de processos que incham as prateleiras e mesmo depois de 

empoeirados não obtém uma solução? E os recursos, por que acontecem tanto? 

Seriam provenientes da falta de pessoalidade, da escassez de tempo para análise? 

O fato é que essas questões de cunho processual acabam por invadir a seara das 

soluções extrajudiciais, de vez que muitos desses processos nem necessitariam 

estar ocupando a via judicial; poderiam já estar inclusive solucionados, mas houve 

como que um desvio de objetivo, ou seja: mira-se a princípio uma solução segura, 

mas ou não se conhece a via extrajudicial, ou se teme a não-concretização dos 

resultados acordados. 

Essa resposta foi que buscamos, tendo como prisma central de estudo as 

formas de resolução de conflitos extrajudiciais estampadas na Lei nº 9.307/96, em 

cotejo com outros meios também.  
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O trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “Mediação e Arbitragem – conceitos e 

evolução histórica”, cuidamos de discorrer sobre estes institutos de solução de 

controvérsias, fornecendo ao leitor conceitos primordiais para o entendimento da 

matéria que está sendo tratada, mostrando a evolução da arbitragem. Levamos em 

conta que nem todos os leitores terão conhecimento aprofundado da disciplina, daí 

nossa preocupação em primeiro explicitar a origem , para melhor o leitor se situar. 

 A instalação da arbitragem no Brasil é também contemplada , desde o 

seu surgimento até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988. Com 

a instituição da Lei de Arbitragem (nº 9.307/96), vislumbraram alguns juristas a 

possibilidade de afronta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 5º, 

inciso XXXI: ” A lei não excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça de lesão de 

direito”.  Tal questão já foi sanada, mas é analisada, de forma breve, no corpo desse 

Capítulo. A natureza jurídica controvertida da arbitragem também aqui é discutida. 

No segundo capítulo,  denominado “O compromisso”,  ressaltamos a 

importância do compromisso para formação do juízo arbitral, uma vez que as partes 

têm de estar de acordo para  este seja instalado.  

No terceiro capítulo, intitulado “A Decisão Arbitral e o Árbitro”, discorremos  

sobre os atributos da arbitragem e as diferenças básicas entre a decisão judicial e a 

arbitral, elencando as vantagens e desvantagens desta e as diversas nuances. 
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Tratamos das qualidades que deve possuir o árbitro, da importância do 

árbitro,  sua posição no contexto da resolução dos conflitos,  suas obrigações e 

faculdades, os prazos a que está adstrito. O ponto alto é o valor de sua decisão, em 

que questionamos o cabimento ou não do mandado de segurança da sentença 

proferida.  

 Já no quarto capítulo, “Indisponibilidade e a Lei de Arbitragem” , 

entendemos por bem discorrer um pouco sobre o princípio em que se baseia a Lei nº 

9.307/96, que se traduz exatamente pela previsão de arbitragem apenas em face de 

direitos disponíveis. Daí que faz-se necessário, para melhor percepção do seu 

conteúdo, explicitar em que se constituem tais direitos, e isso foi feito tanto em 

relação à arbitragem quanto também à mediação. 

Apesar de a Lei de Arbitragem não mencionar a mediação, esta pode 

preceder – assim como a conciliação – à instituição da arbitragem, em função de 

que nestas o juiz arbitral não possui o condão de proferir sua própria decisão, a qual 

será inerente às partes. 

Nesse capítulo, tomamos por base o conteúdo do parágrafo acima para 

também falar sobre a viabilidade da mediação em face de direitos indisponíveis, 

exatamente porque a mediação, apesar de não fazer parte do corpo de Lei de 

Arbitragem, poderá antecedê-la, sem qualquer prejuízo, inclusive em matéria de 

direitos indisponíveis. 

No quinto capítulo, “Arbitrabilidades Pública e Privada”, é que 

basicamente encontra-se o cerne do tema central, visto que, com arrimo nas 
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questões anteriormente tratadas, tivemos como adentrar o ponto primordial: 

demonstrar a efetividade da arbitragem por sua aplicação nos âmbitos público e 

privados da esfera nacional. Desse patamar, evoluímos para a análise que se 

encontra no sexto capítulo, intitulado “Arbitragem Brasileira Internacional”, para 

adentrar as possibilidades de resolução de conflitos, nos locais onde mais se verifica 

a instalação da via arbitral: nos contratos internacionais, principalmente os da 

indústria petrolífera brasileira, em que aqui analisamos as possibilidades da 

arbitragem. 

A disposição em muitos seis capítulos teve como objetivo tornar mais 

didática a explanação sobre o tema e proporcionar uma leitura mais agradável. 

De outro modo, para nortear toda a pesquisa, construímos algumas 

hipóteses, com as quais trabalhamos, ao longo de todo o trabalho, com o fito de 

viabilizar uma análise crítica, e assim desenvolvê-lo.  

O objetivo primordial que pretendemos  alcançar com esta pesquisa - 

além de definir a importância real do tema -, é o de demonstrar a viabilidade da 

mediação  e da arbitragem em campos diversos, tanto na esfera privada quanto na 

pública. Nesse sentido, responderemos às seguintes inquietações: 

o instituto da arbitragem se desvencilhou da Lei Adjetiva nacional, que não 
lhe conferia a autonomia necessária, pois que necessitava da outorga 
judicial para valer como título judicial e produzir os efeitos esperados. Nesse 
sentido, a arbitragem - após conseguir a sua independência, a partir do 
momento em que foi reconhecida em lei própria – no Brasil representa 
mesmo um avanço  em todos os sentidos para a nossa sociedade?  2) há 
esferas em que são mais promissoras as tratativas? 3) existem campos que 
podem ser explorados, mas que a simples autorização legal poderia facilitar, 
viabilizar? 4) na indisponibilidade a que se refere na Lei nº 9.307/96 reside 
uma margem de disponibilidade em que a arbitragem pode se instalar? 
5)onde não se aplica a arbitragem pelo menos a mediação e a conciliação 
podem ser adotadas com sucesso? 6) Quais os aspectos peculiares 
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relativos aos meios de solução de controvérsias das áreas privadas e 
públicas: cível (Juizados Especiais Cíveis), trabalhista (dissídios coletivos e 
individuais), consumidor (contratos com previsão de arbitragem – SFH) e 
nos Direito Administrativo (procedimentos administrativos) e penal (Juizados 
Especiais Criminais) 

No decorrer da pesquisa a que nos propusemos e que se encontra 

espelhada neste trabalho, observamos  a carência de obras bibliográficas  sobre 

direitos indisponíveis bem como sobre os temas aqui tratados, ou seja, há muitos 

livros que explicam e interpretam a Lei de Arbitragem, em si, mas quase nenhuma 

literatura há no sentido dos temas aqui tratados. Ora encontramos abordagens em 

trabalhos sobre arbitragem e constitucionalidade, mas no cômputo geral, a pesquisa 

teve de se estender muito na busca de maiores informações, principalmente porque 

os aspectos processuais da Lei é que têm merecido maior atenção dos juristas, 

analistas e doutrinadores brasileiros, apoiados provavelmente na idéia de que a 

aplicação daquela Lei somente agora terá condições de alcançar os objetivos nela 

propostos, mesmo em sendo a proposta de arbitragem muito antiga e já prevista na  

Lei Adjetiva Civil, por exemplo, outrora. Porém, era de pouca serventia e, por suas 

características austeras, carecia de inovações, o que resultou na lei material que 

hoje é factível. 

Assim é que a metodologia aqui utilizada é basicamente pesquisa  

bibliográfica, em documentos, artigos publicados em revistas especializadas  

legislação nacional, jurisprudência - súmulas e acórdãos das justiças comum e, 

especializada, do Supremo Tribunal Federal e de portarias pertinentes ao assunto, 

consulta a  bancos de dados de órgãos da Administração e do Banco do Brasil. 

Com este trabalho, pretendemos dar uma visão geral da Lei de 

Arbitragem, mostrando perspectivas e novos rumos, com a finalidade de estender a 
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todos a possibilidade de resolver suas discórdias, conflitos e contratempos pelo 

exercício do direito da mediação, da conciliação e por fim da arbitragem, deixando 

para apelar ao Judiciário apenas em questões que não possam ser resolvidas de 

outra maneira, porque, de fato, a via judicial é merecedora da qualidade de 

seriedade e somente deverá ser ocupada com questões de sua competência, 

afastados os exageros, respeitados o direito de dela se acorrerem aqueles que 

realmente dela necessitem, para que possam obter a justa prestação jurisdicional, 

de forma completa, como deve ser. 
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CAPÍTULO I – MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM – CONCEITOS E EVOLUÇÃO 
HISTÓRICA 

1.1 Mediação  

A mediação, um dos meios voluntários de solução de conflitos, é um 

procedimento por meio do qual os próprios interessados decidem sua controvérsia. 

Auxiliados pelo mediador, ampliam sua capacidade de compreensão da 

realidade e da dimensão de seu conflito e a visão das possibilidades de o resolver. 

Qualquer controvérsia e conflito podem ser resolvidos via mediação. 

O mediador, segundo métodos específicos, ajuda as partes a manter o 

nível de negociação e a  encontrar um acordo que corresponda a uma resposta 

adequada e melhor do que se mostravam as expectativas e alternativas iniciais. 

Há diversas áreas de interesse da sociedade. Os meios voluntários de 

resolução de conflitos podem atender, com adequação e rapidez, a um número 

extenso de conflitos, nos mais diversos setores sociais, como: empresarial, 

condominial, de conselhos, de entidades profissionais, de cooperativas, de  

comunidades, vizinhança, etc; 

Percebendo  a necessidade da mediação, foi que a Deputada Zulaiê 

Cobra encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional, em 10 de novembro de 

1998, que recebeu o número 4.827/98. 
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A mediação pode ser marcada pela informalidade, segundo Paulo Cesar 

Santos Bezerra1, na sua visão de magistrado: 

É um processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, 
assiste aos disputantes na solução de suas questões. O papel do 
interventor é ajudar na comunicação através de neutralização de emoções, 
formação de opções e negociação de acordos. Como agente fora do 
contexto conflituoso, funciona como catalisador de disputas, ao conduzir as 
partes às soluções, sem propriamente interferir na substância destas. 

A Professora Selma Regina Aragão, em seu Manual do Conciliador2, 

anexou o Decálogo do Mediador, que, a nosso ver, serve como identificador da 

figura do mediador, de suas funções e parâmetros, e adequa-se à justiça informal: 

A Mediação é uma atividade voluntária para solucionar conflitos, 
encontrando respostas satisfatórias às necessidades e expectativas das 
partes envolvidas. 

O Mediador é um identificador de problemas ds partes que apresentam 
controvérsias tais que permitem o seu auxílio para a busca da solução 
adequada.  

O senso de equilíbrio e a sensibilidade são qualidades que devem perpetuar 
o comportamento do Mediador, ao lado da paciência e senso de justiça.  

Auxiliados pelo Mediador, os interessados nos questionamentos alcançam a 
dimensão do conflito e optam pela possibilidade de resolvê-lo.  

O Mediador está para a função de auxiliar da cidadania, assim como o 
pacificador para o exercício da paz.  

O Mediador, ao romper as barreiras da intransigência das partes, evita que 
o conflito chegue à justiça formal e consegue convencer as partes de que o 
conflito é uma doença social da qual cada indivíduo é a cura.  

O processo de mediação surge como mecanismo de alívio de todas as 
tensões sociais e produz a imensa e insuperável energia da fraternidade.  

Pela mediação dos diversos conflitos, o indivíduo percebe que é a vítima de 
forças sociais das quais deve se libertar pela construção de um mundo mais 
humano.  

O Mediador é o operacionalizador para a criação de um mundo novo, onde 
somos todos réus e cúmplices condenados à harmonizar os interesses das 
partes, as quais fazem propostas que são aperfeiçoadas por este agente de 
transformação social.  

                                                 
1 BEZERRA,Paulo César:Acesso à Justiça – Um problema ético-social no plano da realização do 

direito. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed.Renovar, 2001,p. 79. 
2 ARAGÃO, Selma Regina: Manual de Conciliação. Rio de Janeiro: Ed. Forense,2003, p.175 
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O Mediador é o gerador de solidariedade e sabe que a solução dos conflitos 
individuais e coletivos passa pela certeza de que somos nós que 
construímos a nossa própria história.” 

Na visão de Selma Regina Aragão, o mediador parece ter maior 

participação do que o preconizado por outros doutrinadores para o processo de 

mediação. De outro lado, comentando Paulo Bezerra, quando este menciona que o 

mediador é neutro, quanto ao envolvimento no conflito, entendemos que há casos 

em que pode aflorar um mediador oriundo do próprio conflito. Exemplificando: num 

condomínio de prédios de apartamentos, um determinado condômino não se dispõe 

a fazer reparos na rede hidráulica afeta à sua unidade, o que tem ocasionado 

conseqüências danosas, como infiltrações prejudiciais à estrutura do prédio em 

questão e à saúde dos moradores. Algum(s) dos condôminos pode(m) tomar a 

iniciativa e contrata,r dentre os próprios moradores, um mediador; e, todos estando 

de acordo, este mediador, que também se encontra imiscuido na problemática, 

iniciará o seu trabalho. Assim sendo, estaremos diante de uma hipótese em que a 

necessidade da neutralidade fica afastada, no que toca ao fato gerador do conflito, 

uma vez que  o mediador não dispõe de poder coercitivo. A decisão caberá às 

partes; e, no caso, o mediador desta exemplificação poderá participar votando como 

condômino ou não, dependendo do que ficar acordado antes do processo iniciado. O 

importante é que a sua participação seja como mediador,  aquele que medeia, é 

ponte entre um interlocutor e outro - o que, a propósito, difere do conciliador, como 

veremos mais tarde.  Entendemos que o mediador do caso acima não precisa ser 

nem neutro (quanto ao conflito) e nem imparcial (quanto a expressar a sua vontade); 

o importante é que o acordo entre todos seja firmado e seja eficaz para aquela 

comunidade. 
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Existem duas formas de mediação, basicamente. São elas: mandatória e 

voluntária. 

Voluntária é a que se inicia por ato volitivo das partes, que decidem 

ingressar com um processo para a decisão acerca da proposta. 

Mandatória refere-se àquela cuja iniciativa cabe ao juiz, em cumprimento 

a determinação legal. Há uma outra forma de mandatória que é a oriunda de 

cláusula contratual com previsão de mediação nela ínsita. 

Há várias formas a se considerar de mediação. Ei-las, tanto na esfera 

pública quanto privada, em alguns exemplos possíveis: 

 

1. Mediação empresarial 

2. Mediação familiar3 

3. Mediação escolar 

4. Mediação de ensino 

5. Mediação penal4 

6. Mediação laboral 

7. Mediação comunitária 

8. Mediação médico-hospitalar etc. 

9. Mediação na área de saúde em geral, incluindo a área de higiene5 

10. Mediação bancária 

A mediação é um processo que, à semelhança da conciliação, pode 

ocorrer espontaneamente na própria sociedade. Talvez inclusive uma regração 

                                                 
3 Até em matéria de ações de estado, aventamos a possibilidade de mediação e de arbitragem 

também, resguardada sempre a legalidade e a especialidade do caso. 
4 Igualmente aqui vislumbramos a possibilidade da mediação e arbitragem, antecedendo a esfera 

criminal, a penalização; em infrações e crimes que não sejam nem hediondos e nem de morte. 
5 Não-somente área médica, por isso fizemos a distinção. A área a que nos refirimos neste item diz 

respeito à prevenção de doenças, convênios para viabilização de cursos instrutivos na área de 
saúde e sanitária. 
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possa significar a construção de barreiras que façam com que muitos dela nem 

queiram se aproximar. 

Algumas vezes é necessário sucumbir à tentação de muito normatizar, 

principalmente em matéria de solução de conflitos extrajudiciais. Em caso de não 

observação de princípios gerais do Direito, o Poder Judiciário é o órgão competente 

para decisão. 

A expressão máxima do bom senso deverá nortear as nossas decisões. A 

possibilidade da mediação verifica-se seja no meio judicial, formal  portanto, seja no 

dia-a-dia do cidadão. As partes  podem acordar que haverá a chancela judicial do 

termo de mediação. 

A eficácia é a mesma, no sentido de que a garantia final resta constituída 

e obriga a todos na relação contratual ali formada; no entanto, nada obsta uma 

garantia estatal. 

O ser humano passa por alguns processos psicológicos que podem 

refletir diretamente sobre tudo que faz normalmente. 

Assim é que as pessoas falam como estão pensando acerca de 

determinada coisa, obedecem muitas vezes a um padrão comportamental que lhes é 

próprio, porém, na iminência de uma situação conflituosa, pode sobrevir o 

transtorno, e os indivíduos envolvidos na malha não conseguem mais falar como 

pensam, ou não conseguem pensar de forma concatenada. 
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Dessa maneira, o mediador poderá, com mais propriedade, expressar o 

sentimento dos envolvidos na demanda. O mediador estará mais como um 

facilitador, tentando manter o equilíbrio entre as partes e a boa conversação. 

Portanto, mediar um conflito significa também criar meios de possibilitar o 

entendimento, conduzir as partes à compreensão, de maneira racional, para não 

comprometer  a comunicação entre as partes. 

A mediação, na verdade, é uma técnica simples, descomplicada, de 

composição amigável.  É uma  intervenção destinada a produzir um acordo. 

Apresenta às partes a possibilidade de resolver a disputa em função de  

necessidades objetivas; é, portanto uma forma criativa, ou, como já dito,  técnica de 

resolução de conflitos amplamente utilizada nos países mais evoluídos do mundo, 

por meio da qual as partes nomeiam um terceiro, que não é parte da controvérsia, 

para obter, num curto espaço de tempo, solução consensual e, portanto, plenamente  
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satisfatória.6 

O mediador designado, após adentrar os detalhes da causa, se limita a 

traduzir, a sugerir, a advertir ou recomendar possíveis meios de resolver a disputa. O 

mediador ajuda as partes a chegarem a um acordo, mas não pode impor uma 

solução.7 

Há alguns casos em que, por suas próprias características, somente 

alguém que esteja perto, acompanhando toda a problemática poderá ou mesmo terá 

o condão de provocar uma satisfação quanto ao resultado: um acordo. 

Diferentemente do mediador é o árbitro, o qual, após visitar os detalhes 

da causa, deixa os dois lados apresentarem suas sugestões e, então, impõe uma 

solução, proferida via laudo arbitral. 

Faz-se importante analisar a atividade jurisdicional traçando um paralelo 

com a atividade denominada autotutela. Naquela, o juiz, investido de atividade 

jurisdicional, pela via processual, procura solucionar a pendência, inicial e 

obrigatoriamente, pela tentativa de conciliação e, na impossibilidade desta, decide 

com base no Direito, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Nesta, na 

mediação por  exemplo, não há decisão imposta.  

                                                 
6 O entendimento adotado neste trabalho, aliás, é no sentido de que na mediação poderá o terceiro 

não estar envolvido diretamente na demanda, mas, por se tratar de alguém possuidor dos 
requisitos subjetivos de um mediador – conhecedor da causa, com capacidade de discernir etc., - 
este poderá atuar como tal, respeitada a autonomia de vontade das partes que assim o 
nomearem. 

7 Por isso mesmo uma  terceira  pessoa,  com conhecimento  de causa,  poderá atuar, mesmo 
porque muitas das vezes a solução tem de ser urgente, sob pena de perecimento de algum 
direito, e estando ali presente um terceiro – mesmo que envolvido na causa (por exemplo um 
amigo ou parente das partes, no qual estes confiem plenamente, que possa conduzir a um termo 
a questão). 
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A mediação é uma possibilidade de tratar conflitos de um modo mais 

objetivo, em busca de uma decisão que seja favorável  a ambas as partes, solução 

esta que será encontrada por elas mesmas. 

Como salientado, é uma técnica cujo  o escopo é a manutenção do nível 

de entendimento entre as partes litigantes, porém sob o controle de uma terceira 

pessoa, neutra8 e preparada para superar impasses e continuar gerindo, mesmo 

quando tudo tiver as feições de algo irremediavelmente perdido, sem chances de dar 

certo. 

O trabalho de mediação se caracteriza pela simplicidade, informalidade, 

economia e pela celeridade, na busca, sempre que possível, do acordo entre as 

partes litigantes ou dissidentes. O mediador sinaliza no sentido de que as próprias 

partes busquem a solução de seus conflitos por meio da aproximação das partes e 

de sugestões. 

O mediador tem um papel muito importante no desempenho de suas 

funções. Como que um gestor, inicialmente caberá a ele esclarecer as linhas gerais 

de atuação que irá seguir no exame das questões, pois é fundamental que as partes 

saibam exatamente o que vai acontecer no decorrer do procedimento. 

Durante a execução do trabalho, é de responsabilidade do mediador 

coordenar e controlar as reuniões. Deve ele “traduzir”, se necessário, o pensamento 

de uma das partes para a outra, de maneira a preservar o entendimento. Assim, sua 

                                                 
8 Podemos interpretar a neutralidade aí referida como em relação à capacidade de integração no 

processo de mediação: controle das emoções, vigor e empenho na manutenção do diálogo. 
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participação deve ser ativa, garantindo a ordem e promovendo discussões objetivas 

e proveitosas, sem contudo fazer as vezes de um conciliador - a não ser que 

promovido a tanto, no processo de mediação, que se intitulará, caso isso ocorra, 

processo de conciliação, onde será exarado o termo de conciliação. 

Além disso, durante todo o processo, o mediador não deve permitir que as 

partes se conduzam de maneira desrespeitosa; nem que comentários ofensivos 

sejam feitos por quaisquer delas, ou seja: umas às outras. 

O ideal é que o mediador procure manter sempre alto o nível das 

reuniões, dos trabalhos, das negociações em si. 

Pode ocorrer de não ser possível, em uma única assentada, que as partes 

acordem acerca de um determinado ponto. Em função disso, outras reuniões a mais 

terão de obedecer a uma certa periodicidade, as quais deverão, desde o início estar 

previstas, podendo  ocasionalmente serem repensadas, em razão de alguma 

mudança ou fato superveniente impeditivo. 

No que toca à parte administrativa do mecanismo de mediação, pode 

ocorrer também de o mediador perceber situações que exijam pausas nas 

negociações, de modo que as partes tenham tempo para pensar antes de discutir 

uma nova posição ou a homologação do acordo. Isso poderá vir a ocasionar uma 

mudança no calendário de reuniões. 
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Dependendo da necessidade, poderá ser composta uma equipe de 

técnicos que estudem detalhadamente o problema e apresentem pareceres 

objetivos com finalidade instrutória às partes. 

O mediador deverá observar alguns critérios, como: imprimir tom positivo 

aos debates entre as partes; zelar pelo atendimento das normas comportamentais; 

informar e preparar as partes para o processo de negociação; reduzir as diferenças 

entre as partes; considerar todos os pontos de vista concernentes à controvérsia; 

avaliar as atitudes das partes e os entendimentos de uma com relação à outra; 

encorajar o surgimento de proposições e sugestões; reduzir o número de propostas 

alternativas para encaminhar à decisão; apresentar novas idéias nas discussões e 

criar diferentes formas de resolver o problema e facilitar o acordo escrito; na 

impossibilidade de acordo, deixar o caminho aberto para outro procedimento de 

resolução de impasse, como a arbitragem ou a decisão judicial; manter 

permanentemente sua posição de neutralidade e imparcialidade; evitar juízos de 

valor sobre questões ou pessoas; não compactuar com armadilhas ou subterfúgios; 

guardar a confidencialidade e a privacidade das partes envolvidas, mantendo sigilo 

sobre o ocorrido nas reuniões; preservar a igualdade entre os representantes nas 

disputas; proibir a prática de atos hostis durante a mediação.  

Acreditamos que a observância de tais regras é importante, na medida em 

que deixa alerta o mediador quanto à forma mais positiva de agir, pois cada reunião 

será marcada por suas peculiaridades e necessitará de um ritual adequado às suas 

particularidades.1 
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No livro intitulado Advocacia de Arbitragem, seus autores, John W. Cooley 

e Steven Lubet indicam critérios de escolha entre a mediação e arbitragem, (Op cit., 

p. 36) que valem ser transcritos9: 

 

MEDIAÇÃO ARBITRAGEM 
desejo de preservar relação 
continuada 

necessidade de compensar 
desequilíbrio de poder 

ênfase em negócios futuros necessidade de decisões  
sobre fatos passados 

necessidade de se evitar conflitos decisões de 
vitória ou derrota elevado volume de disputas 

participantes da disputa desejam controlar o 
processo  necessidade de participação das partes 

participantes da disputa desejam controlar 
processo necessidade de participação das partes 

Tabela 1 

 

Os autores traçaram um parâmetro entre mediação e arbitragem. A 

distinção básica reside no grau de participação e de decisão. O mediador promove 

basicamente a integração entre as partes que podem estar em conflito ou não. 

Muitas vezes pode ocorrer de haver em foco uma negociação em que uma das 

partes interessadas desejam um maior entrosamento, esclarecimento acerca do 

produto e/ou serviço a ser negociado e contratam um mediador para sanar as 

questões e estabelecer bases para negociação. 

Na arbitragem, que será tratada mais adiante, o árbitro poderá, antes de 

iniciar o processo de arbitragem, mediar ou mesmo conciliar. 

                                                 
9 COOLEY, John W. e LUBET, Steven. Editora UnB e Imprensa Oficial, Brasília-DF. Brasil. 
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Como isso se dá? O mediador faz a intersecção entre as partes, promove 

a mediação. Digamos que esta não tenha sido frutífera e que mesmo assim as 

partes queiram continuar a conversar, porém necessitam de palpites e uma maior 

interferência do terceiro contratado. Nesse sentido, o mediador, desde que aceite, 

poderá fazer as vezes do conciliador, que é aquele cuja participação não é limitada, 

de vez que ele poderá intervir com sugestões, ponderações e se imiscuir na tese 

proposta, com a finalidade de chegar a um ponto comum. 

Ocorre que ainda assim, não tem ele o condão de decidir – enquanto 

mediador e enquanto conciliador -, o que fazer então? Há a necessidade de uma 

decisão neutra, imparcial em relação à questão. O mediador, depois conciliador, ora 

se transforma em árbitro, e o compromisso arbitral será firmado para tecer validade 

da decisão. 

Por isso que se diz mediador/conciliador ou mesmo 

mediador/conciliador/árbitro. Na verdade são três figuras distintas enquanto 

instituição, mas que quando se personificam em uma mesma pessoa, esta poderá 

exercer os três papéis com vantagens inclusive: já conhece a demanda ou a 

questão, por isso esta tenderá a ser resolvida com mais facilidade. 

No intuito de reprisar e fortalecer a idéia com que iremos trabalhar daqui 

por diante, façamos uma analogia com um casal que a princípio namora, depois 

noiva, depois ainda se casa: é o mesmo par, contudo despido da situação anterior e 

vestido de um novo conteúdo, um novo papel, portanto. 
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Retomando, então, falemos um pouco das  relações jurídicas de longa 

duração – como as que se formam em torno de contratos relativos a planos de 

saúde, de empreitada e outros mais -, a mediação/conciliação pode ser o método de 

solução de disputas mais aconselhável, justamente porque as partes não estarão 

encerrando o vínculo jurídico, mas sim resolvendo um conflito localizado e relativo a 

parte deste contrato. 

A propósito do tema, quando o conflito se refere a vínculo já encerrado ou 

concluído, a arbitragem pode também ser uma boa opção de resolução, observado 

que, após a solução, não mais haverá envolvimento das partes. 

Não se deve confundir a mediação/conciliação com a negociação, de vez 

que esta se caracteriza tanto pela informalidade quanto ausência de regras de 

comportamento e procedimentos acordados entre as partes, a princípio. 

O Professor Paulo Bezerra10 enfatiza que “Na negociação as partes 

fazem concessões mútuas até o consenso (...) O trabalho, na maioria dos casos, é 

realizado sobre posições e pressiona para que as partes cedam a fim de alcançarem 

um acordo.” Ademais da mediação, esse mesmo autor ensina: “Os mediados 

apresentam seus pontos de vista e os mediadores trabalham com ambas as partes. 

Ele investiga os interesses, procura valores objetivos e estimula os mediados a 

criarem múltiplas opções. O processo é eficaz na solução de problemas porque 

surgem dentro das relações complexas e recíprocas.” 

                                                 
10 BEZERRA, Paulo.Op. cit., p. 80. 
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A negociação pode, é claro, conduzir as partes a um acordo, mas ela não 

possui a princípio parâmetros ou regras claras que definam procedimentos e 

condutas das partes e/ou dos negociadores, colocando em risco até mesmo o sigilo 

da  própria negociação. 

Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton11entendem que há parâmetros 

para se proceder a uma negociação:  

Qualquer método de negociação pode ser julgado imparcialmente por três 
critérios: deve produzir um acordo sensato, se houver possibilidade de 
acordo; deve ser eficiente; e deve aprimorar, o, pelo menos não prejudicar o 
relacionamento entre as partes.” E finaliza: “Um acordo sensato pode ser 
definido como aquele que atende aos interesses legítimos de cada uma das 
partes na medida do possível, resolve imparcialmente os interesses 
conflitantes, é duradouro e leva em conta os interesses da comunidade. 

Na negociação, portanto, há uma tomada de posições em relação as 

quais pode até haver desistência em prol de outra mais interessante, em função da 

barganha. Ao passo que a mediação sinaliza uma tentativa de composição com 

interferência de terceiros. O vocábulo não estaria limitado à solução pacífica de 

conflitos. Sua utilização permite conceituar também a interveniência na negociação 

pacífica daqueles que querem entabular um negócio, em nome próprio ou  em nome  

                                                 
11 FISHER, Roger; URY William; PATTON, Bruce. A Negociação de Acordos Sem Concessões – 

Projeto de Negociação da Harvard Law School:Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1994,p. 22. 
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de terceiros..12 

Em última análise, podemos vislumbrar a mediação como um prenúncio 

da arbitragem, na hipótese de eventual fracasso de acordo. De qualquer forma, não 

se confundem.13 

Tratamos da mediação e da conciliação em cotejo com a fazendo um 

cotejo com a arbitragem, por estas serem institutos que podem resultar na 

arbitragem ou ter desfecho diverso14. 

1.2 Arbitragem  

Arbitragem é uma forma primitiva de resolução de conflitos, pelas partes 

litigantes, que antecede a noção de Estado como poder político. Constitui justiça 

privada, a qual evoluiu de forma lenta e contribuiu para a formação da justiça 

pública. 

                                                 
12 MEDIAÇÃO Do latim mediatio (intervenção, intercessão), é o vocábulo empregado, na 

terminologia jurídica, para indicar todo ato de intervenção de uma pessoa em negócio ou 
contrato que se realiza entre outras. // É a ação do intermediário de negócios. É a corretagem. // 
Mas a mediação, embora se compreenda como os bons ofícios empregados por uma pessoa 
para a solução de um negócio entre outras, não se confunde com o mandato. // O intermediário 
não é mandatário. Ele se interpõe entre as duas partes ou entre as partes que desejam contratar, 
aproximando-as, para que realizem o negócio ou ajustem o contrato. // Na mediação, pois, o 
intermediário não executa o ato, não realiza o negócio, nem firma o contrato, o que faria se 
tratasse de mandato. // A mediação resulta na aproximação dos interessados, para que realizem 
o negócio ou façam o contrato. E, assim, se tem por cumprida, quando as partes entre si 
concluem o negócio. // Nesta circunstância, o dever do intermediário é o de aproximar os 
interessados, para que dessa aproximação resulte a realização do negócio. E, por isso, a 
aproximação é o caráter desta figura jurídica. // E se dessa aproximação resultou qualquer 
compromisso ou obrigação dos aproximados para realizar o negócio, ou se este se realizou, o 
intermediário faz jus à comissão ou corretagem que lhe foi prometida. // Mediação. Na linguagem 
diplomática, mediação se entende como os bons ofícios empregados por um país para que se 
solucione a questão ou controvérsia havida entre duas potências. Mediação. Utiliza-se a 
expressão, derivada da linguagem diplomática, para indicar a função do auxiliar do juízo 
encarregado de aproximar as partes litigantes na procura de pontos em que os interesses sejam 
convergentes, buscando a conciliação entre elas. (De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 
1.0, 1999, Forense). 

13 “A arbitragem não se confunde com a mediação. (...) (B. -Pedro Nunes, Dicionário de Tecnologia 
Jurídica, Freiras Bastos, 12ª ed., 2ª Tiragem, p. 86). 

14 Podemos começar um processo com mediação evoluindo para conciliação e posteriormente 
para arbitragem. Se somente com a primeira se obtiver o acordo, as duas outras ficam 
descartadas. Outra hipótese: da mediação seguirmos para a arbitragem diretamente. São várias 
as possibilidades. 
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A origem dessa modalidade, segundo EDGAR A  DE JESUS,15 encontra-

se nos costumes há mais de 3.000 anos.  O Ministro MOREIRA ALVES16 descreve a 

trajetória evolutiva da arbitragem, com base em indícios pesquisados, da seguinte 

maneira: 

a) na primeira, os conflitos entre particulares são, em regra, resolvidos pela 
força (entre vítima e o ofensor, ou entre os grupos de que cada um deles faz 
parte), mas o Estado – então incipiente – intervém em questões vinculadas 
à religião e os costumes vão estabelecendo, paulatinamente, regras para 
distinguir a violência legítima da ilegítima; 

b) na segunda, surge o arbitramento facultativo: a vítima, ao invés de usar a 
vingança individual ou coletiva contra o ofensor, prefere, de acordo com 
este, receber uma indenização que a ambos pareça justa, ou escolher um 
terceiro (o árbitro) para fixa-la; 

c) na terceira etapa, nasce o arbitramento obrigatório: o facultativo só era 
utilizado quando os litigantes o desejassem, e como esse acordo nem 
sempre existia, daí resultava que, as mais das vezes, se continuava a 
empregar a violência para a defesa do interesse violado; por isso o Estado 
não só passou a obrigar os litigantes a escolherem árbitro que determinasse 
a indenização a ser paga pelo ofensor, mas também a assegurar a 
execução da sentença, se, porventura, o réu não quisesse cumpri-la; e 

d) finalmente, na quarta e última etapa, o Estado afasta o emprego da 
justiça privada, e através de funcionários seus, resolve os conflitos de 
interesses surgidos entre os indivíduos, executando, à força se necessário, 
a decisão. 

No entanto, mesmo nessa etapa, se as partes concordassem, era lícito 

dirimir o conflito mediante a designação do árbitro.” 

Visto isso, passemos à análise de como hodiernamente se comporta o 

instituto da arbitragem. 

A arbitragem é um meio voluntário e uma técnica de solução de conflitos e 

controvérsias. 

                                                 
15 JESUS, Edgar A. de: Arbitragem – Questionamentos e Perspectivas. SP: Ed. Juarez de Oliveira, 

2003, p.9. 
16 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1971, v. I, 

pp. 203-204. 
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Suas qualidades são: rapidez e eficiência; especialização; legitimidade; 

eficácia; flexibilidade de normas e de procedimentos; participação e  composição; 

sigilo. 

Carreira Alvim17, referindo-se à excelência da nova Lei de Arbitragem, diz 

que: 

A nova Lei nº 9.307/96 absorve o que de mais científico existe em termos de 
arbitragem, integrando o Brasil no rol dos países onde o juízo arbitral 
realmente se constitui num formidável canal de auxílio do Poder Judiciário, 
por onde deságuam os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

A arbitragem já era prevista pela Constituição Federal de 1824, a qual, no 

seu art. 160, dispunha que: “nas causas cíveis e penais, civilmente intentadas, 

poderão as partes nomear juízes árbitros, cujas sentenças serão executadas sem 

recursos, se assim o conveniarem ambas as partes”. Além disso, no art. 161, 

prescrevia-se que “sem se fazer constar que se tem intentado o meio da 

reconciliação, não se começará processo algum”, na esfera privada. De nada 

adianta o instituto da arbitragem sem a consciência global do povo brasileiro, no 

sentido de que ele pode segurar as rédeas de seu próprio futuro sem ficar se 

acorrendo a toda hora para os braços do Estado, que não suporta mais a demanda. 

A disciplina da matéria, como estabelecido pelo Código Civil anterior, de 

1916, em vigor de 1917 até janeiro de 2003, subordinava a arbitragem à 

homologação judicial, fazendo com que as soluções pactuadas, no âmbito privado, 

voltassem obrigatoriamente à esfera pública. 

                                                 
17 ALVIM, J. E.: Comentários à Lei de Arbitrgem. RJ: Ed. Lumen Juris, 2004, p.184. 
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Daí a necessidade da Lei nº 9.307/96, desvinculando a arbitragem da 

homologação judicial e esclarecendo o assunto. 

A Lei de Arbitragem, obedecendo a uma ordem estrutural,  se subdivide, 

em sete capítulos, a saber: 

I. Disposições  Gerais;  
II. Da  Convenção de Arbitragem e seus efeitos;  
III. Dos  árbitros;  
IV. Do  Procedimento Arbitral;  
V. Da  sentença arbitral;  
VI. Do  reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras;  
VII. Disposições  Finais. 

Com a finalidade de deixar bem clara a diferença entre os dois institutos, 

reprisemos: mediação e arbitragem são matérias correlatas. Em linhas gerais, 

entendemos que esta deveria preceder aquela, na medida em que desavenças, 

desentendimentos e litígios  podem estar revestidos da possibilidade de uma 

composição prévia, necessitando apenas de um terceiro apto na condução da 

elaboração de soluções.  

Mediação seria, assim, uma tentativa de composição com interferência de 

terceiros. O vocábulo não estaria limitado à solução pacífica de conflitos. Sua 

utilização permite conceituar também a interveniência na negociação pacífica 

daqueles que querem entabular um negócio, em  nome  próprio  ou  em  nome  de 

terceiros.18  Arbitragem19  corresponde   à   alternativa   não-estatal   de  solução  de  

                                                 
18 MEDIAÇÃO Do latim mediatio (intervenção, intercessão), é o vocábulo empregado, na 

terminologia jurídica, para indicar todo ato de intervenção de uma pessoa em negócio ou 
contrato que se realiza entre outras. // É a ação do intermediário de negócios. É a corretagem. // 
Mas a mediação, embora se compreenda como os bons ofícios empregados por uma pessoa 
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para a solução de um negócio entre outras, não se confunde com o mandato. // O intermediário 
não é mandatário. Ele se interpõe entre as duas partes ou entre as partes que desejam contratar, 
aproximando-as, para que realizem o negócio ou ajustem o contrato. // Na mediação, pois, o 
intermediário não executa o ato, não realiza o negócio, nem firma o contrato, o que faria se 
tratasse de mandato. // A mediação resulta na aproximação dos interessados, para que realizem 
o negócio ou façam o contrato. E, assim, se tem por cumprida, quando as partes entre si 
concluem o negócio. // Nesta circunstância, o dever do intermediário é o de aproximar os 
interessados, para que dessa aproximação resulte a realização do negócio. E, por isso, a 
aproximação é o caráter desta figura jurídica. // E se dessa aproximação resultou qualquer 
compromisso ou obrigação dos aproximados para realizar o negócio, ou se este se realizou, o 
intermediário faz jus à comissão ou corretagem que lhe foi prometida. // Mediação. Na linguagem 
diplomática, mediação se entende como os bons ofícios empregados por um país para que se 
solucione a questão ou controvérsia havida entre duas potências. Mediação. Utiliza-se a 
expressão, derivada da linguagem diplomática, para indicar a função do auxiliar do juízo 
encarregado de aproximar as partes litigantes na procura de pontos em que os interesses sejam 
convergentes, buscando a conciliação entre elas. (De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 
1.0, 1999, Forense). 

19 ARBITRAGEM Derivado do latim arbiter (juiz, louvado, jurado), embora por vezes tenha a 
mesma significação de arbitramento, é, na linguagem jurídica, especialmente empregado para 
significar o processo que se utiliza, a fim de se dar solução a litígio ou divergência, havida entre 
duas ou mais pessoas. 

 Quando a arbitragem ocorre entre pessoas de Direito Internacional, para solução de litígios ou 
conflitos internacionais, a matéria é regulada pelas convenções anteriormente instituídas, ou 
pelas regras que forem admitidas no momento de sua admissão. // A arbitragem entre os 
Estados tanto pode ser obrigatória como facultativa, segundo ela se realiza em face de tratado 
anterior, ou decorre da resolução advinda em face do litígio ou da divergência. // A arbitragem 
obrigatória, neste caso, funda-se na existência de um tratado de arbitragem permanente, pelo 
qual os Estados em questão se comprometeram a recorrer sempre para semelhante 
procedimento, em face de quaisquer divergências havidas entre eles. // Arbitragem. A Lei nº 
9.307 revogou todo o sistema do juízo arbitral que constava tanto do direito material (Código 
Civil, arts. 1.037 a 1.048) como do direito processual (Código de Processo Civil, arts. 1.072 a 
1.102). A maior inovação da Lei nº 9.307 é a equiparação entre a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral, como formas de composição extrajudicial de litígios, cuja adoção exclui a 
causa do âmbito do processo jurisdicional. // Instituiu-se um procedimento judicial para forçar a 
implementação do compromisso arbitral, se uma das partes se recusa a cumprir a cláusula 
compromissória, quando o contrato, que a contém, se torne objeto de litígio entre seus 
signatários. // Outra grande novidade é a plena outorga de eficácia à sentença arbitral 
independentemente de sua homologação pela autoridade judiciária. // Facilitou-se, enfim, o 
reconhecimento e a execução da sentença arbitral estrangeira. (De Plácido e Silva, in 
Vocabulário Jurídico, 1.0, 1999, Forense). 
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conflitos e à interveniência ativa de terceiro investido na função de fazer operar o 

direito entre os titulares do conflito. 

O instituto da Arbitragem, incluindo aqui a mediação – também como 

forma de controle, como meio de resolução pacífica, que poderá anteceder ou 

mesmo suceder a arbitragem, antes de esta se instalar definitivamente – não 

compete com o Judiciário em termos de jurisdição. Não interrompe e nem 

compromete a via judicial, mesmo porque se baseia na intenção da pessoa física ou 

jurídica, num pacto; não se vislumbrando assim qualquer inconstitucionalidade,  uma 

vez que não se excluirá do cidadão a possibilidade de optar pela justiça oriunda do 

Poder Judiciário, antes da arbitragem, por exemplo. 

Enquanto a arbitragem pressupõe a disponibilidade de direitos a serem 

transacionados, a mediação não enfrenta essa questão, pois não interfere nem na 

tomada de decisão nem tampouco no resultado.  

A autonomia de vontade é um dos princípios basilares do instituto da 

arbitragem: pode nortear novos contratos já com previsão de ajustamento pela Lei nº 

9.307/96. 

O órgão responsável pelo regulamento padrão de arbitragem no Brasil é o 

Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA, que fixa 

orientação básica para as instituições arbitrais nacionais. 
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A UNCITRAL, que é uma comissão da ONU, composta de  

representantes dos Estados-membros, dentre eles o Brasil, cuida de expedir 

recomendações em matéria de arbitragem no âmbito dos Estados associados. 

1.3 Arbitragem no Brasil e a Lei nº 9.307/96 

O instituto da arbitragem não é novo. A roupagem jurídica é nova. 

EDGAR  DE JESUS20 nos conta que: 

Desde os tempos da colonização portuguesa, a arbitragem tinha sua 
previsão nas Ordenações Filipinas de  1603, tratando  dos ‘Juízes Árbitros’ 
(Livro II, Título XVI)  e “Dos Arbitradores’ (Títulos XVII e LIII), facultada a 
inserção de cláusula ‘sem recurso’ pelos contratantes.” 

A Constituição do Império de 1824, que vigeu por 70 anos, e que, apesar 

de ter sido outorgada, foi Carta das mais perfeitas que já regeu a Nação, prescrevia 

a “arbitragem entre nacionais e estrangeiros”, e estabelecia que para se discutir 

qualquer ação, dever-se-ía ver cabalmente provada a efetiva tentativa de arbitragem. 

Tal Constituição, quando tratou do Poder Judicial, inseriu no art. 160, esta 

redação, a seguir: 

Nas cíveis, e nas penas civilmente intentadas, poderão as Partes nomear 
Juízes Árbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim 
convencionarem as mesmas Partes. 

Todos os constituintes de nossa história reservaram espaço específico 

para tratar a arbitragem, seja no campo público, seja no campo privado. Exemplo 

disso  temos a Constituição de 1891, republicana, a qual, no art. 34, 2º, 11, se referiu 

à arbitragem como forma de se evitar guerras. Idem com a de 1934 (Art. 4º). 

                                                 
20 JESUS, Edgar de. Op. cit., p.11. 
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Na Constituição de 1937, optou-se por mencionar apenas regras de 

direito internacional, relativas a acréscimos de territórios (art. 4º). Já a de 1946, 

utilizou-se da terminologia “arbitramento”, também em seu art. 4º. 

A Constituição de 1967, em seu art. 7º  – mantida pelo art. 1º do Ato 

Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968  -, adotou a arbitragem como solução 

pacífica de conflitos internacionais. 

Mas foi a de 1988 que, em seu art. 4º, se   utilizou  da expressão como 

uma forma pacífica de solução de controvérsias; como princípio que pode ser usado 

nas relações internacionais, ficando para o art. 114, a eleição dos árbitros e a 

negociação ou arbitragem nos conflitos oriundos das relações coletivas de trabalho, 

somente. 

O Brasil, de há muito,  portanto, insculpe em seu ordenamento jurídico o 

deslinde de conflitos por meio da arbitragem, um dos mais antigos e eficazes 

instrumentos utilizados pelo homem, seja para dirimir disputas internacionais, como 

para solucionar questões de direito privado, especialmente de direito comercial. 

Constatamos a presença de leis esparsas promulgadas, em nosso 

ordenamento jurídico, em 1936/7, no campo relativo a seguros, sobre arbitragem.  

CARREIRA ALVIM21 explica o surgimento do nosso sistema arbitral: 

Seguindo o exemplo do Código Comercial francês de 1807, o Código 
Comercial brasileiro de 1850, no seu art. 20, em aberto confronto com a 

                                                 
21 CARREIRA ALVIM, J. E. Comentários à Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307, de 23/9/1996), 2. ed. 

Atualizada. Rio de Janeiro: ed. Lumen  Júris, 2004, pp.4—6. 
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Constituição do Império, instituiu o juízo arbitral necessário (ou forçado, ou 
obrigatório) para determinadas causas, dentre as quais, as surgidas entre 
sócios de sociedades comerciais, durante a sua existência ou por ocasião 
de sua liquidação e partilha. 

O Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, cuidou também da 
arbitragem, sob o prisma processual, distinguindo a arbitragem obrigatória 
da arbitragem facultativa (art. 411), reservando a primeira para as causas 
comerciais e a segunda para as demais causas. 

Como o sistema arbitral brasileiro, embora facultativo na Carta Política de 
1824, revestia-se na prática de caráter coativo (ou forçado), a sua 
obrigatoriedade veio a ser revogada pela Lei  1.350, de 14 de setembro de 
1877, seguindo, mais uma vez, o exemplo francês, alterado no mesmo 
sentido pela Lei (francesa) de 17 de julho de 1856... 

Iniciou-se a legislar, portanto, a respeito da arbitragem no Brasil, a partir 

de 1850, com o Regulamento nº 737, que, do art. 411 até 475, relacionava diversos 

temas que deveriam ser submetidos à iniciativa privada para a tomada de decisões 

arbitrais, inclusive tornando-os obrigatórios em determinados assuntos comerciais. 

Quase simultaneamente ao Regulamento 737, entrou em vigor no País o 

Código Comercial Brasileiro, por meio da Lei  nº 556, promulgada em 25 de junho de 

1.850, que estabeleceu a justiça arbitral obrigatória para questões resultantes de 

contrato de locação mercantil. Dispunha o art. 245,  já revogado, que todas as 

questões que resultarem de contrato de locação mercantil serão decididas em juízo 

arbitral. 

Em 13 de setembro de 1866, a Lei nº 1.350 revogou o juízo arbitral 

compulsório, e vários artigos do Código Comercial tiveram sua vigência suspensa. 

Poucos meses depois, em 26 de junho de 1867, sempre por influência das relações 

de comércio marítimo, tornava-se  a falar de justiça arbitral no Brasil; desta vez,  por 

intermédio do Decreto nº 3.900, que surgiu para regulamentar e disciplinar a lei que 

havia extinto o juízo arbitral obrigatório. 
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O antigo Código de Processo Civil Brasileiro previa a arbitragem nos arts. 

1.031 à 1.046. Com a entrada em vigor do Código adjetivo de 1973, a matéria 

continuou sendo disciplinada entre os arts. 1.072 e 1.102.  

No Código Civil de 1916, existia previsão do juízo arbitral nos arts. 1.037 à 

1.048.  

Enfim, o assunto não é novo no País. 

A diferença é que agora, com a Lei nº 9.307, promulgada em 23 de 

setembro de 1996, os dispositivos anteriores foram revogados e o tema é tratado de 

uma forma a viabiliza sua aplicação por meio de 43 artigos. 

As várias tentativas de implantar-se governos altamente centralizados em 

nosso País fez com que a arbitragem fosse sempre entendida como irmã inútil da 

jurisdição estatal. Atualmente, porém, o cidadão precisa de formas de governo e de 

justiça que sejam compatíveis com seu grau de desenvolvimento e modernização de 

seus costumes. 

O CPC de 1939  adotava a arbitragem, julgada compatível com a 

Constituição de 1946 - art. 141, § 4º., que correspondeu ao atual inciso XXXV do art. 

5º. (cf. Pontes de Miranda, citando julgado do Tribunal de Justiça do antigo Distrito 

Federal, Com. ao CPC, For., 1962, XV/136).  

O raciocínio de que a distribuição da justiça deve ser monopólio estatal é 

inconcebível, porque presume a existência da quase totalidade dos homens como 

despreparados e incapazes de discernir o certo do errado ou o justo do injusto. 
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A arbitragem atende  às expectativas do cidadão atual e se constitui em 

um instrumento em que as pessoas interessadas submetem um litígio a decisão de 

um ou mais árbitros, ficando antecipadamente obrigadas a respeitar o resultado. Isso 

tudo é expresso em um termo de compromisso. 

A atual Lei de Arbitragem não obriga ninguém a se submeter ao juízo 

arbitral, proporcionando apenas mais uma opção de justiça, mas faz restrições aos 

que por ela optarem: as pessoas devem ser capazes e o patrimônio disponível. 

Para alguém ser considerado com capacidade para os atos da vida civil é 

necessário preencher os requisitos da Lei, dentre eles a idade exigida., ou seja, 18 

anos completos.22 

Na Lei de Arbitragem, contempla-se a sua utilização em face de direitos 

patrimoniais disponíveis. Assim, todos os bens corpóreos e incorpóreos passíveis de 

avaliação econômica, que sejam de nossa propriedade e dos quais possamos 

livremente nos desfazer são conceituados como disponíveis. 

No Brasil, o instituto não se desenvolveu em razão do alcance dos efeitos 

jurídicos da “cláusula compromissória”23. Em Decreto de 1867, a cláusula 

                                                 
22 Nos moldes do art. 5º do novo Código Civil Brasileiro, o qual prescreve: “A menoridade cessa 

aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil.” 

23 Cláusula Compromissória é aquela por intermédio da qual as partes assumem sua opção pelo 
Juízo Arbitral, em caso de controvérsia futura. Não se espera que seja extremamente detalhada, 
mas, entretanto, não se espera que seja inconsistente. Presume-se sua validade e a efetiva 
manifestação de vontade das partes. Não se espera que, ante o surgimento do caso concreto, o 
pacto compromissório venha, entretanto, a perecer. No  regime anterior, a cláusula 
compromissória era letra morta: não havia uma mecanismo como o do Art. 7o  da Lei atual que 
garante um “enforcement” contra o pactuante renitente. 
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compromissória foi tida como um pacto de contrahendo24. A doutrina entendeu que 

se a parte se negasse a assinar o compromisso, não poderia, entretanto, ser forçada 

a fazê-lo. 

O Protocolo de Genebra convencionou que a regra do Decreto aplica-se 

ao juiz, mas não à parte: se esta se negasse a assinar o Compromisso de 

Arbitragem, a cláusula compromissória  precisaria, ainda assim, funcionar. 

A famosa homologação (entendimento de que o laudo arbitral somente 

teria eficácia mediante homologação judicial) também produziu efeito extremamente 

negativo à disseminação do instituto facultativo (arbitragem), com prejuízo para o 

fator celeridade que estava entre as principais razões de ser do instituto.  No plano 

internacional, então, vigia o regime da dupla homologação, pois além da 

manifestação do Supremo Tribunal Federal, exigia-se o exequatur do Judiciário 

correspondente à origem do laudo arbitral. 

Por força desse sistema também é que foi eleita uma comissão de 

notórios, para estudar e propor o anteprojeto que veio a resultar na Lei nº 9.307/96.  

As partes podem não desejar tornar público o cerne da questão que as 

leva a contender. Nesse passo, a escolha de uma terceira pessoa, neutra ao 

                                                 
24 Na terminologia do Direito Internacional Público, e relativamente aos tratados, é designado como 

pacta de contrahendo o tratado preliminar, isto é, o tratado em que se firma simplesmente um 
começo de ajuste. Segundo registra Hildebrando Acióli, "a designação de pacta de contrahendo 
aplica-se a acordos que estipulam para as partes a obrigação de negociar uma convenção 
ulterior sobre objeto determinado, embora não comportem, necessariamente, a obrigação de se 
chegar ao resultado previsto e nem sequer a de se chegar à conclusão de um acordo qualquer". 
No Direito Civil designa contrato preliminar. (De Plácido e Silva, in VOCABULÁRIO JURÍDICO, 
Forense, 15a , 1999). 
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pactuado, é perfeitamente cabível, pois que esta auxiliará a dirimir a controvérsia, 

tornando a decisão proferida como definitiva. 

O Judiciário encontra-se assoberbado de ações.  O que importa não é 

exatamente o fato em si, mas o cidadão em relação aos seus direitos. Não se fala 

somente de resolução de conflitos. Vejamos, como exemplo, uma simples 

homologação. Como há demora na prestação efetiva jurisdicional, por sobrecarga da 

esfera judicial, um simples ato como este poderá aguardar deliberação por meses, 

ocasionando prejuízo inclusive. Como solução alternativa e eficaz está a arbitragem, 

que é célere, sigilosa, de menor custo e, acima de tudo, permite preservar as 

relações comerciais ou afetivas entre as partes, considerando-se que a escolha por 

esta forma  foi opção das partes.  

1.4 A Questão da Constitucionalidade da Arbitragem 

A Constituição da República Federativa do Brasil insculpiu, em seu art. 

114, a possibilidade do instituto da arbitragem brasileira, in verbis: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta 
dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da 
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os 
litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, 
inclusive coletivas.  

§ 1.º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitro. 

O Art. 3º da Lei de Arbitragem prevê: 

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo 
arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 
compromissória e o compromisso arbitral. 
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Os conflitos de um modo geral seguem uma regra: desembocam na via 

judicial. Portanto, podemos garantir ser esta uma regra. Acreditamos que isso se dê 

em função da falta de divulgação dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, 

o que faz o cidadão crer ser apenas o Judiciário o órgão central nesses casos.  

A garantia da prestação jurisdicional encontra-se expressa no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República “ a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  A dúvida que surgiu se refere exatamente à 

constitucionalidade da Lei de Arbitragem, porque vários doutrinadores estavam 

entendendo a princípio que a arbitragem estaria a afastar a via judicial, contrariando 

frontalmente os ditames constitucionais. 

A regra da não-exclusão da apreciação judiciária tem destino às 

autoridades: “a lei” é que não poderá excluir. O intuito legal normativo é coibir 

abusos de autoridade – aqui se abre um  parênteses para recordar que o Presidente 

Collor se utilizou desse dispositivo, para impetrar mandado de segurança, contra o 

ato legislativo que lhe cassava o mandato. 

O cidadão, no entanto, não está obrigado a ir ao Judiciário buscar tutela 

para sua pretensão. Ninguém pode ser forçado a litigar.  

O dispositivo, igualmente, não cria o monopólio da justiça pelo Judiciário. 

A arbitragem é uma opção da parte. Por outro lado, é preciso ver que a decisão 

arbitral pode ser revista, em hipóteses específicas. Não há, portanto, a suposta 

infringência ao dispositivo constitucional – como de fato, o STF acabou por assim 

concluir, quando da homologação da sentença espanhola de nº SE 5.206. 
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Assim, tal decisão, relatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em 03 de 

maio de 2001, e publicada em de 12 de dezembro de 2001, é pela 

constitucionalidade da Lei nº 9.307/96.  

Imaculado, portanto, o art. 5º, XXXVI, da Constituição brasileira, não 

obstante restaram declarados inconstitucionais somente alguns dos artigos da Lei de 

Arbitragem: parágrafo único do art. 6º; o art. 7º e seus parágrafos; no art. 41, as 

novas redações atribuídas ao art. 267, VII, e art. 301, inciso IX, do Código de 

Processo Civil; o art. 42. 

A Lei de Arbitragem Brasileira, em seu art. 31, erige a sentença arbitral, 

se condenatória, em título executivo, com os mesmos efeitos da decisão proferida 

pelo Poder Judiciário, e não inibe a parte de ingressar em Juízo, seja para embargar 

possível execução, seja para demandar sua nulidade (arts 31 a 33).  

Enfatiza-se aqui que apenas a sentença arbitral estrangeira ficará sujeita 

à homologação do Supremo Tribunal Federal, para ser reconhecida ou executada, 

no País. 

No mais, os processos que resultaram na Sentença espanhola de nº 

5.206, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, foram publicados nos seguintes 

Diários da Justiça Brasileiros: 

Diários em que este processo foi publicado.25 

DJ Nr. 220 - 19/12/2001 - Ata Nr. 40 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

DJ Nr. 90 - 14/05/2001 - Ata Nr. 11 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

                                                 
25 Informação colhida no Supremo Tribunal Federal, no site www.stf.gov.br 
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DJ Nr. 62 - 29/03/2001 - Ata Nr. 7 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

DJ Nr. 231 - 01/12/2000 - Ata Nr. 37 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

DJ Nr. 90 - 14/05/1997 - Ata Nr. 14 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

DJ Nr. - 21/10/1996 - Ata Nr. 31 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

A decisão de dezembro de 2001 foi proferida no Acórdão nos seguintes 

termos: 

DJ Nr. 220 - 19/12/2001 - Ata Nr. 40 - RELAÇÃO DE PROCESSOS 

AGRAVO REG. NA SENTENÇA ESTRANGEIRA Nr. 5206 

PROCED.  REINO DA ESPANHA 

RELATOR  MINISTRO PRESIDENTE 

AGTE. M B V COMMERCIAL AND EXPORT MANAGEMENT 
ESTABLISMENT 

ADV. EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO 

AGDO. RESIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

ADV. MARCIA SERRA NEGRA 

ADV. ANDRÉ CARMELINGO ALVES 

mhtml:mid://00000005/%3C%3Emhtml:mid://00000005/Jurisp.aspmhtml:mid
://00000005/ - hbmhtml:mid: //00000005/ cgi-bin/ nph-brs.d= TXDJ&s1= 
@docn= 371693&u=Jurisp.asp&p=1&r=0&f=1&l=25 Decisão : Apos o voto 
do Presidente, Ministro Sepúlveda Pertence (Relator), que dava provimento 
ao agravo regimental e homologava o laudo arbitral, converteu-se o 
julgamento em diligência, por proposta do Ministro Moreira Alves, para ouvir 
o Ministério Público Federal sobre a constitucionalidade da Lei n. 9.307/96 e 
seus reflexos quanto a homologabilidade do laudo no caso concreto. 
Decisão unânime. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e 
Marco Aurélio. Plenário, 10.10.96. Decisão: Adiado o julgamento pelo 
pedido de vista do Ministro Nelson Jobim, apos o voto do Relator (Ministro 
Sepúlveda Pertence, Presidente), que declarava inconstitucionais, na Lei n. 
9.307/96: 1) o parágrafo único do art. 6.; 2) o art. 7. e seus parágrafos; 3) no 
art. 41, as novas redações atribuídas ao art. 267, inciso VII e art. 301, inciso 
IX do Código de Processo Civil e o art. 42, mas dava provimento ao agravo 
para homologar a sentença arbitral. Ausentes, justificadamente, os Ministros 
Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, 08.05.97. Decisão: Após o voto do 
Senhor Ministro Nelson Jobim, que declarava a constitucionalidade, na Lei 
n. 9.307/96: 1) do parágrafo único do artigo 6.; 2) do artigo 7. e seus 
parágrafos; 3) no artigo 41, das novas redações atribuídas ao artigo 267, 
inciso VII e artigo 301, inciso IX, do Código de Processo Civil; 4) do artigo 
42; e, no mais, concordava com o Senhor Ministro-Relator, pediu vista dos 
autos o Senhor Ministro Ilmar Galvão. Plenário, 22.11.2000. Decisão: Apos 
o voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence (Relator), que declarava 
inconstitucionais, na Lei n. 9.307/96: 1) o parágrafo único do artigo 6.; 2) o 
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artigo 7. e seus parágrafos; 3) no artigo 41, as novas redações atribuídas ao 
artigo 267, inciso VII e artigo 301, inciso IX do Código de Processo Civil; 4) 
e o artigo 42; e dava provimento ao agravo para homologar a sentença 
arbitral, e dos votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim e Ilmar Galvão, 
que declaravam a constitucionalidade dos citados dispositivos legais e 
acompanhavam o Senhor Ministro-Relator, para dar provimento ao agravo e 
homologar a sentença arbitral, pediu vista dos autos a Senhora Ministra 
Ellen Gracie. Plenário, 21.3.2001. Decisão: Após o voto do Senhor Ministro 
Sepúlveda Pertence (Relator), que declarava inconstitucionais, na Lei n. 
9.307/96: 1) o parágrafo único do artigo 6.; 2) o artigo 7. e seus parágrafos; 
3) no artigo 41, as novas redações atribuídas ao artigo 267, inciso VII e 
artigo 301, inciso IX do Código de Processo Civil; 4) e o artigo 42; e dava 
provimento ao agravo para homologar a sentença arbitral, e dos votos dos 
Senhores Ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvão, Ellen Gracie, Mauricio 
Correa, Marco Aurélio e Celso de Mello, que declaravam a 
constitucionalidade dos citados dispositivos legais e acompanhavam o 
Senhor Ministro-Relator, para dar provimento ao agravo e homologar a 
sentença arbitral, e do voto do Senhor Ministro Sydney Sanches, 
acompanhando o voto do Senhor Ministro- Relator, pediu vista dos autos o 
Senhor Ministro Neri da Silveira. Plenário, 03.5.2001. Decisão: O Tribunal, 
por unanimidade, proveu o agravo para homologar a sentença arbitral, 
vencidos parcialmente os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Sydney 
Sanches, Neri da Silveira e Moreira Alves, no que declaravam a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 6.; do artigo 7. e seus 
parágrafos; no artigo 41, das novas redações atribuídas ao artigo 267, 
inciso VII, e ao artigo 301, inciso IX, do Código de Processo Civil; e do artigo 
42, todos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Votou o Presidente, o 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 12.12.2001. 

1.5 A Natureza Jurídica da Arbitragem 

A discussão sobre qual seja a natureza jurídica da arbitragem dividiu os 

juristas italianos, na década de 20. A questão doutrinária veio a ser solvida, 

entretanto, na França.  

A controvérsia sobre o tema ocorre em vários países, e no Brasil não é 

diferente, também encontram-se dissidências A decisão arbitral produz título 

executivo judicial (e não extrajudicial) e  a natureza jurídica da arbitragem é 

jurisdicional, opinião esposada por CARREIRA ALVIM26, que desfila, em sua Obra, 

o entendimento de diversos doutrinadores  acerca da questão. Eis os excertos: 

Na Itália, o  clássico MORTARA via na arbitragem a natureza jurisdicional 
(...) quando  examinam e decidem um litígio, a sua atividade, nos limites que 

                                                 
26 CARREIRA ALVIM, J. E.  Ob. Cit., pp. 24-32. 
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lhe são atribuídos, é em tudo e por tudo da mesma natureza daquela 
atribuída aos magistrados oficiais. O seu dever é o de pronunciar de acordo 
com a justiça, abstraindo-se de qualquer consideração pessoal relativa às 
partes litigantes. 

O grande CARNELUTTI vacilou ao tratar da natureza jurídica da arbitragem, 
depois de situá-la , em seu Sistema, no terreno processual, estimando que 
ela não devia ser incluída entre os equivalentes processuais, veio a 
considerá-la, em suas Instituições, como um equivalente do processo ou um 
sub-rogado processual. Coerente com o que expôs no seu Sistema, 
sustentou que a função exercida pelo árbitro era um função jurisdicional 
(pública, portanto), inobstante necessitar a decisão arbitral de homologação 
judicial; mas, para manter-se coerente com as suas Instituições, negou aos 
árbitros a função processual e o caráter público da arbitragem.  

CALAMANDREI tece encômios à doutrina que, em vez de considerar os 
árbitros como encarregados de funções jurisdicionais, os considera como 
substitutos da jurisdição ou equivalentes do processo, ou meios de defesa 
extrajudicial, mas prefere, ele próprio, considera-los como verdadeiros 
auxiliares da justiça, que desenvolvem suas atividades sobre controvérsias 
pertencentes à jurisdição do Estado e sobre as quais os órgãos 
jurisdicionais continuam sendo competentes no momento essencial da 
jurisdição, que é o mandato.” 

CARREIRA ALVIM diz que SATTA entende não ser jurisdicional a natureza 
jurídica da arbitragem, porque “ de jurisdição não têm os árbitros qualquer 
elemento, nem podem fazer jurar o testemunho, nem ordenar seqüestro, 
nem acertar uma injunção.” Para SATTA,  o que se dá é a renúncia da 
jurisdição ao direito de ação. 

HUGO ROCCO sustenta que nada impede considerar a arbitragem como 
um dos casos em que o Estado deixa  a indivíduos particulares a faculdade 
de exercer uma função pública ou, em geral, um serviço público, sem 
perder, no entanto, a qualidade de simples particulares, ou seja, sem 
assumir a qualidade de verdadeiros órgãos do Estado, senão obtendo a 
equiparação mais ou menos completa de sua atividade privada à de um 
funcionário público.  (...) a função jurisdicional, geralmente deferida a órgãos 
jurisdicionais ordinários do Estado, possa ser exercida por particulares, que 
assumem as funções jurisdicionais e adquirem aquele tanto de jurisdição 
necessário para decidir determinada controvérsia. 

MANDRIOLI afasta o caráter jurisdicional da arbitragem (arbitrato), 
afirmando ter ela uma função num certo sentido substitutiva da jurisdição. 
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CAPÍTULO II – COMPROMISSO  

2.1 O Compromisso na Convenção de Arbitragem 

A convenção de arbitragem é gênero e a cláusula compromissória, bem 

como o compromisso, constituem-se em espécie daquela. 

A Lei de Arbitragem prevê em seu art. 3º: 

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao 

juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral. 

EDGAR  A  DE JESUS27, comentando sobre a cláusula compromissória e 

o compromisso, em face da convenção de arbitragem, disse que a jurisdição estatal 

restará afastada desde que firmada a pretensão entre as partes. Desde que 

convencionado, portanto, o processo poderá vir a ser extinto sem julgamento do 

mérito – nos moldes do inciso VII do art. 267 do CPC. Aplica-se aqui também o  

inciso IX do art. 301 do CPC, uma vez que o réu poderá argüir preliminarmente a 

existência de compromisso arbitral. 

O mesmo autor28 faz incursões sobre o acordo: 

O primeiro, a cláusula compromissória ou pactum de compromitendo ou de 
contrahendo, ou pacto prévio ou, ainda, simplesmente cláusula arbitral, é 
acordo voluntário e antecipado das partes, pelo qual se obrigam a 
solucionar divergências decorridas de relação jurídica entre elas, por meio 
do juízo arbitral. É uma antecipação do litígio provendo sua solução. 

Trata-se de um contrato preliminar de caráter obrigatório e efeito vinculante, 
obrigando as partes na instituição da arbitragem. Uma vez instituída, 
havendo recusa de uma das partes na sua instauração, poderá o 

                                                 
27 JESUS, Edgar de, Op. cit., p110. 
28 Idem, p. 111. 
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interessado requerer ao juiz, em ação própria, que seja firmada cláusula 
arbitral (Art. 7º, LA).” 

A Lei nº 9.307/96 dispõe ainda: 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

for nulo o compromisso; 

(...) 

IV- for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. 

CARREIRA ALVIM29 diz textualmente que 

A base da sentença (e a sua segurança) está no compromisso, devendo ser 
proferida de conformidade com o que houverem as partes convencionado 
nesse instrumento, que, por sua feita, deve conter, obrigatoriamente, os 
requisitos elencados no art. 10... 

                                                 
29 CARREIRA ALVIM, J. E.  Op. Cit., p152-154. 
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Manteve-se, na Lei atual, o conceito de “compromisso”30. No momento de 

elaboração do anteprojeto havia uma ansiedade sobre como iria ser acolhido o 

sistema. 

Historicamente, o Código Civil e outras leis se basearam na necessária 

existência do compromisso propriamente dito (ou seja “não apenas na cláusula 

compromissória”, mais aproximada de um mero “pré-compromisso”, pacto de 

contrahendo, vago e impreciso). Mas, em paralelo, foi conferida eficácia necessária 

para que a simples cláusula de compromisso viesse a produzir todos os efeitos de 

direito31. Compromisso e cláusula compromissória são espécies do gênero 

“convenção de arbitragem”, no nosso modelo, portanto.  

Deu-se plena eficácia negativa e positiva à cláusula compromissória: em 

havendo convencionado as partes pela solução por arbitragem, e sendo um litígio, 

                                                 
30 Art. 9° O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 
 Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 
 I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 
 II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da 

entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 
 III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 
 IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 
 Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 
 I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 
 II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se assim for 

convencionado pelas partes; 
 III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 
 IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim 

convencionarem as partes; 
 V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a 

arbitragem; e 
 VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 
 Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso 

arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro 
requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a 
causa que os fixe por sentença. 

31 “...Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso) para afastar a 
competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou não instaurado o juízo arbitral (art. 19)”. 
(Carlos Alberto Carmona, in ARBITRAGEM E PROCESSO, Malheiros, 1998). 

 



 

 

54

objeto do pacto, submetido ao Judiciário, como já expressado, poderá sofrer 

julgamento pela extinção do processo sem apreciação do mérito, excepcionando-se 

a competência Judicial ou o caso da desistência do que anteriormente 

convencionado pelas partes. Se ambas optarem pelo juízo formal e assim 

deliberarem, extinta a convenção arbitral, e o processo judicial seguirá seu curso. 

Saliente-se que, em face dos arts. 18 e 31 da Lei em comento, a decisão 

oriunda do árbitro (ou dos árbitros) produz entre as partes e seus sucessores os 

mesmos efeitos da sentença proferida pelo Poder Judiciário. 

Em outras palavras, o compromisso pode ser instaurado com o processo 

judicial em andamento (art. 9o §1o) - neste caso, trata-se de compromisso arbitral 

judicial. Quando ele é celebrado por instrumento particular ou público, perante duas 

testemunhas, e não há demanda em curso, é considerado pelo §2o da Lei como 

Compromisso Arbitral Extrajudicial. E, quando ele resulta da tentativa de execução 

específica da cláusula compromissória (art. 7o §7o), trata-se de Compromisso Arbitral 

Sentencial. 

Firmado o compromisso arbitral, a capacidade decisória do juiz de direito 

cessa,, passando ao(s) árbitro(s), retornando somente a ele em caso de medidas 

coercitivas ou cautelares. A Lei de Arbitragem dá conta de alguns requisitos que são 

necessários para se ultimar um compromisso arbitral. Os obrigatórios encontram-se 

elencados no art.10 e os facultativos no art. 11 da Lei, senão vejamos: 
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Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 

nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros ou, se for o caso, a 
identificação da entidade à qual as partes delegarem a indicação de 
árbitros; 

a matéria que será objeto da arbitragem; e  

o lugar em que será proferida a sentença arbitral.” 

CARREIRA ALVIM32 explicita a intenção, o espírito da lei deixada no 

artigo acima: 

Ao estabelecer que o compromisso deve conter, obrigatoriamente, os 
requisitos elencados no seu art. 10, quer a lei sejam observados, como 
forma de imprimir maior garantia ao juízo arbitral e à sentença nele 
proferida. Se se tratar de compromisso arbitral judicial, que é celebrado 
pelas partes sob a direção do juiz, ou de compromisso oriundo de sentença 
judicial, proferida na demanda de instituição de arbitragem, esses requisitos 
estarão sempre presentes. 

Se se tratar de compromisso arbitral extrajudicial, porém, nem sempre isso 
acontecerá, pois poderá estar, eventualmente, incompleta a qualificação ds 
partes, ou dos árbitros, ou faltar algum ponto relevante na descrição do 
objeto do litígio, ou mesmo o lugar onde a sentença deva ser proferida. 

Embora os requisitos obrigatórios possam ser complementados a 

qualquer momento, sua falta acarretará a ineficácia do compromisso. O aspecto que 

exige maior cuidado se refere ao objeto do litígio, porque é por meio dele que se 

determina a atuação dos árbitros. A descrição perfeita do objeto do litígio delineia a 

atividade do juízo arbitral, evitando assim, julgamento extra petita (fora do pedido), 

que leva à anulação da decisão. 

O prazo para a apresentação da sentença arbitral é facultativo, mas as 

partes devem fixar pena para o caso de proferimento fora do tempo. 

                                                 
32 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. cit., p.79. 
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Essa multa será pecuniária para os árbitros. Se o proferimento da 

sentença ocorrer fora do tempo poderá haver ineficácia da sentença arbitral, com a 

extinção do compromisso (art. 12, III). Em caso de proferimento tardio sem justa 

causa, os árbitros podem estar sujeitos à indenização por perdas e danos. Mas, tudo 

depende da manifestação da vontade das partes. 

Como ninguém é obrigado a recorrer ao juízo arbitral, a forma como 

haverá a instituição deste deverá estar definida, acentuada, observando-se que 

apenas as pessoas capazes de contratar podem fazê-lo sobre direitos disponíveis, 

deixando clara a sua intenção. Deverão as partes interessadas redigir o 

compromisso arbitral, o qual se converterá verdadeiramente em arbitragem quando 

aceita a nomeação do(s) árbitro(s), conforme asseverado no art. 19 da Lei.33 

No compromisso arbitral as partes já contratam preliminarmente a 

pendência que será dirimida pelo juízo arbitral. O juízo arbitral é o conteúdo do 

compromisso arbitral, em conclusão. 

Ainda na esfera da convenção arbitral, lembramos que  dispositivo que 

constituiu a pedra angular da arbitragem foi o art. 7o da Lei de Arbitragem, que, no 

entendimento do Ministro Sepúlveda Pertence, era inconstitucional. O seu ponto de 

vista era o de que a estipulação prévia da arbitragem feria o direito de ação. O voto 

causou espanto na comunidade jurídica e processual. Esse voto foi emitido em 

pedido de homologação de sentença arbitral (Brasil x Espanha). 

                                                 
33 Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for 

único, ou por todos, se forem vários. 
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A parte brasileira queria pagar o devido, por força de decisão arbitral, 

porém utilizando-se dos meios oficiais (Banco Central), em contradição com o que 

pactuado e com a decisão arbitral. As partes, que não contendiam mais quanto ao 

mérito, estavam, contudo, há três anos  aguardando a decisão conclusiva 

(homologação) do STF. A discussão havida entre elas nada tinha a ver com a 

constitucionalidade da regra ínsita no art. 7o, mas o Supremo não pode deixar de 

apreciar matéria constitucional, independentemente da pretensão esboçada. 

Hoje a questão encontra-se ultrapassada, como explicitado no Capítulo I 

deste trabalho referente à constitucionalidade. 

2.2 Cláusulas Compromissórias. 

As cláusulas são componentes integrantes de um contrato, indicativas de 

que as partes escolheram a mediação e/ou arbitragem como meio de solução de 

possíveis litígios, divergências que possam vir a ocorrer durante a execução do 

quanto contratado. 
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A cláusula compromissória34 é de cunho genérico - pois as partes 

prevêem adotar o juízo arbitral ou compromisso arbitral -, e é preparatória e 

precursora do compromisso.  Ao passo que este já é mais específico, porque 

norteia, delineia os limites do litígio e o procedimento do julgamento. 

As partes poderão decidir como a cláusula em comento deverá ser 

redigida. Há duas modalidades de cláusula arbitral, a saber: Expedita, se indicativa 

de apenas um árbitro; ou Conselho Arbitral: se indicativa de mais que um árbitro 

(sempre em quantidade ímpar). 

Pode-se lançar mão da mediação e da arbitragem mesmo quando não 

houver cláusula arbitral prevista em contrato, porém ter-se-á que preparar um 

documento aditivo ao contrato, devidamente assinado pelas partes. 

Apenas para facilitar a compreensão, sugerimos um padrão de redação 

de cláusulas arbitrais, por denominação – expedita e conselho arbitral. 

Em caso de árbitro único: 

Qualquer divergência oriunda deste contrato será resolvida por arbitragem. 
Será constituído o juízo arbitral por árbitro único, nomeado de comum 
acordo pelas partes. 

Em se tratando de conselho arbitral, o número de árbitros será sempre 
ímpar. 

                                                 
34 Art. 7º da Lei de Arbitragem: “ 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” . Comentário: para o Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, aí 
residia uma questão de inconstitucionalidade: elisão de apreciação pelo Judiciário, ou seja, 
encerrando a possibilidade de o cidadão se acorrer da chancela judicial. Esta questão já foi 
resolvida: não se afronta a Constituição neste sentido, de vez que respeitada a opção pessoal 
pela via arbitral; assim entendeu a Corte Suprema, via sentença SE 5.206, proferida em12 de 
dezembro de 2001, em ratificação daquela sentença. 
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Qualquer divergência oriunda deste contrato será resolvida por arbitragem. 
Será constituído tribunal arbitral de três árbitros, devendo cada parte 
nomear um de sua confiança e, estes, o terceiro. 

O art. 13 da Lei de Arbitragem prevê: 

Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. 

Par. 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, 
podendo nomear, também, os respectivos suplentes. 

A arbitragem terá sede no local escolhido e obedecerá às normas 

estabelecidas no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem 

da entidade escolhida para a realização da reunião. 

A parte que der início à arbitragem deverá notificar a outra desta intenção, 

indicando o nome do árbitro e o objeto de litígio, ficando a outra parte com prazo de 

quinze dias para designar o seu árbitro. 
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CAPÍTULO III – A DECISÃO ARBITRAL E O ÁRBITRO 

3.1 Atributos da Arbitragem 

A Lei de Arbitragem, no seu Art. 23, faculta às partes a estipulação do 

prazo para entrega da sentença. Caso não convencionem, o prazo sera de seis 

mesmes, contados da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro, se 

houver. 

Nos moldes do Parágrafo único do citado artigo, “As partes e os árbitros, 

de comum acordo, poderão prorrogar o prazo estipulado” para entrega da decisão. 

O juízo arbitral é em parte escrito e em parte oral, porém a sentença a ser 

exarada será expressa obrigatoriamente em documento escrito. 

Da decisão arbitral não caberá recurso, a não ser que tenham as partes 

convencionado nesse sentido no compromisso arbitral. A ausência de dupla 

instância não fere a regra constitucional do duplo grau de jurisdição.  Nesse passo, o 

próprio ato volitivo que movimentou as partes e as conduziu ao juízo arbitral e a 

escolha do julgador afasta o princípio que fundamenta a necessidade do duplo grau.  

Em hipóteses em que a sentença proferida não se tornar exeqüível por 

dúvida, omissão ou obscuridade, o remédio serão os embargos declaratórios. 

O árbitro vencido, em um colegiado ad hoc ou institucional pode declinar 

seu voto.. 
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O trato da  revelia é mais amplo do que  aquele dado pela via judicial. Não 

se trata  de  configurar a  mera   ausência de “contestação”, mas o próprio abandono 

eventual do processo ou a omissão ostensiva de um ponto qualquer da discussão, 

ou a própria recusa à instituição do árbitro. Sua ocorrência em nada altera os 

poderes deste ou a regular conclusão do processo. 

A fórmula legal adotada não ofende direito subjetivo nem viola a ordem 

pública. 

Como os efeitos da sentença são os mesmos da sentença judicial, além 

da extinção da relação jurídica processual e da decisão da causa (declaração, 

condenação ou constituição), a decisão de mérito tem efeito de coisa julgada às 

partes (e não beneficiará terceiros). Sendo condenatória, a sentença arbitral 

constituirá título executivo e permitirá a constituição de hipoteca judicial.35 

É possível uma arbitragem itinerante.  Nesta os Árbitros se reunirão no 

país de origem contratual, decidirão e provocarão a primeira instância judicial, para 

obtenção da cautelar, nos termos do art. 22, da Lei de Arbitragem36. 

                                                 
35 CARMONA, Carlos Alberto. In “arbitragem e processo”. Malheiros, 1998, p. 258. 
36 “Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas 

e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante 
requerimento das partes ou de ofício. 

§ 4° Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, 
os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, 
competente para julgar a causa.” 
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Há um tratado, intitulado Convenção de Nova York37 , que se refere à 

decisão obrigatória que deve ser acatada pelo país signatário, no sentido de que o 

Judiciário remeterá a questão à arbitragem, ante a existência de convenção arbitral. 

A Convenção de Nova York, datada de 1958, é o principal acordo mundial 

acerca da arbitragem. Foi amplamente adotada, proporcionando um clima legislativo 

favorável. As cláusulas arbitrais passaram a ser executáveis e as sentenças arbitrais 

de comércio internacional reconhecidas por juízos e tribunais nacionais na maior 

parte do mundo, até mais que sentenças judiciais estrangeiras, estimamos. 

O Brasil, por meio do Decreto nº 4.311, publicado no dia 20 de agosto do 

ano de 2002, ratificou o Tratado, inserindo assim o País na Convenção de Nova 

York. 

Tal Convenção trata do reconhecimento bem como da execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras. 

Em síntese, a Convenção de Nova York garante o reconhecimento de 

laudos estrangeiro, o que vem a ser realmente uma garantia de que tais laudos 

arbitrais realizados com contratantes brasileiros sejam executados sem transtorno 

jurídico tanto no País quanto em território estrangeiro. 

                                                 
37 O Tratado de Nova York entrou em vigor em 7 de julho de 1959 e foi ratificado por pelo menos 

105 países, entre os quais o Uruguai (1983) e a Argentina (1989), membros do Mercosul, bem 
como Chile (1975) e Bolívia (1995), Estados que pretendem aderir ao tratado regional (Carmona, 
op.cit., p.78). 
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O Jornal Valor Econômico38, edição de 25.07.2002 – brasileiro –, publicou 

matéria sobre o tema: 

(...) Mas a norma só foi efetivamente consolidade em dezembro do ano 
passado, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu sua 
constitucionalidade em um processo de homologação de sentença arbitral 
estrangeira. O julgamento representa o segundo grande momento no 
processo de difusão da arbitragem no Brasil. 

O uso da arbitragem estava portanto pacificado no Brasil. A própria 

legislação nacional havia incorporado os princípios da Convenção de Nova York em 

seu Capítulo VI, que reconhece a execução das decisões arbitrais proferidas em 

países estrangeiros, sem a necessidade de homologação pelo Judiciário do país de 

origem – a chamada dupla homologação. 

3.2 O Árbitro 

A Lei brasileira de arbitragem estabelece: 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança 
das partes. 

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. 

Árbitro é o julgador ou julgadores escolhidos e nomeados pelas partes 

que pretendem se valer da arbitragem.  O árbitro decidirá a questão e proferirá uma 

decisão, a qual faz lei entre as partes. O árbitro é o juiz da causa. 

No intuito de descrever as qualidades que devem nortear a escolha do 

árbitro e os atributos deste, o jurista e Procurador-adjunto dos Estados Unidos, John 

W. Cooley39  estipulou: 

                                                 
38 publicada a matéria na seção Justiça Privada deste jornal, intitulada “Convenção de Nova York 

garante o reconhecimento de laudos estrangeiros”, pela jornalista Maíra Evo Magro. 
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Seja o árbitro escolhido ou indicado por uma parte, por uma organização, 
pelo tribunal ou por outros árbitros, o atributo mais importante que um 
árbitro deve possuir é a imparcialidade. Outros atributos que um árbitro deve 
possuir incluem a paciência, a inteligência, o sentido comum, a capacidade 
de tomar uma decisão com a mente aberta e a firmeza para controlar os 
procedimentos. Embora alguns árbitros sejam advogados, muitos são 
escolhidos a partir de diferentes áreas de negócios, com base em sua 
experiência profissional. Independentemente da formação e do histórico 
profissional do árbitro, entretanto, todos eles devem ser treinados no 
processo de arbitragem. (...) Do ponto de vista do funcionamento, é muito 
mais importante que o árbitro seja razoável, flexível e esteja desejoso de 
conduzir o processo de modo a conseguir um resultado justo. (...) Foi 
Aristóteles que disse uma vez: ‘O árbitro examina o que é eqüitativo, o juiz 
examina o que é de lei.40 

JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR41, a respeito do árbitro, e nos moldes da 

Lei de Arbitragem,  entende que às partes é facultada a referência na própria 

convenção arbitral da pessoa ou mesmo do órgão competente em caso de 

arbitragem: 

As partes poderão também fazer referência, na convenção arbitral, a 
determinado órgão arbitral  ou institucional ou entidade especializada, o 
qual, por sua vez, indicará o árbitro ou árbitros que compõe o seu corpo de 
julgadores privados, composto por juristas, contadores, engenheiros, 
médicos etc., os quais serão nomeados de acordo com a sua área de 
especialização e conhecimento técnico e científico, para atuar em cada caso 
concreto. 

O caso relaciona-se à suspeição do árbitro. 

Apresentamos abaixo uma decisão judicial, em apelação, cuja discussão 

abrange a atuação do árbitro como juiz da causa, em face de compromisso arbitral 

preexistente. 

A conclusão foi no sentido do conhecimento; rejeição das sucessivas 

preliminares e, por unanimidade, no do não provimento do recurso. 

                                                 
40 COOLEY, John W. Advocacia de Arbitragem, BsB: Ed. UNB, 2001. pp.79-89. 
41 Segundo a nota do próprio Autor: “Aristóteles, conforme citado em Francês McNamara, 2000. 

Famous Legal Quotations, 31 (Aqueduct Books, 1967). 
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Ei-lo, in verbis: 

3ª TURMA CÍVEL 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1999.01.1.083360-3 

Apelante   : AMERICEL S/A 

Apelados  : COMPUSHOPPING INFORMÁTICA LTDA ME e outros 

EEMMEENNTTAA – ARBITRAGEM. LEI 9.307/96. INSTITUIÇÃO DO 
COMPROMISSO ARBITRAL POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL. 
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E RESISTÊNCIA À INSTITUIÇÃO. 
CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRACITADA LEI. NOMEAÇÃO DE 
ÁRBITROS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
1 - O tema em questão ainda é muito novo em nossa jurisprudência e 
esparsos são os doutrinadores que se destinam ao seu estudo. A 
arbitragem não caracteriza renúncia ao exercício do direito de ação e sim 
uma das formas de se solucionar as controvérsias sem precisar da atuação 
do Poder Judiciário. Não se trata de impedir o acesso ao Judiciário, como 
vem sendo fundamentado por alguns que entendem que a cláusula 
compromissória fere o art. 5º, XXXV, da CF de 88, e sim uma 
disponibilidade que tem os interessados de verem suas questões sendo 
dirimidas com maior celeridade, presteza e com menos entraves 
burocráticos. 2- A alegação de suspeição de árbitro escolhido pela sentença 
e seus respectivos substitutos deve vir acompanhada de um mínimo de 
provas, não bastando, para tanto, a afirmação que estes pertencem `a 
mesma categoria funcional das autoras. Recurso que se conhece, mas 
nega-se provimento. 

ACÓRDÃO 

ACORDAM os Senhores Desembargadores da 3ª Turma Cível do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (VASQUEZ CRUXÊN – Relator, 

LÉCIO RESENDE – Revisor e WELLINGTON MEDEIROS), sob a presidência do 

Desembargador Lécio Resende, em CONHECER; REJEITAR AS PRELIMINARES E 

NEGAR PROVIMENTO, ao recurso, tudo à unanimidade, na conformidade com o 

que consta da ata do julgamento e notas taquigráficas. 

Eis um excerto que trata da nomeação do árbitro: 

(...) 

Depreende-se da exordial e dos documentos que a instruem que as Autoras 
se ativeram às exigências previstas na legislação especial para a promoção 
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do pedido de instauração da decisão arbitral, para o fim de obter sentença 
que valerá como compromisso arbitral. 

Desse modo, regular se encontra o feito. E não havendo regras de 
procedimento, estipuladas pelas partes, para serem observadas no juízo 
arbitral, caberá ao árbitro o poder de discipliná-las. 

Diz a Apelante que a questão não é arbitrável, entretanto as Autoras 

instruíram o pedido com o documento contendo a cláusula compromissória, bem 

como indicaram o objeto da arbitragem através dos documentos de fls. 02/18. 

Se ocorreu ou não o descumprimento de cláusula contratual, caberá ao 

juiz arbitral decidir. 

Quanto à nomeação dos árbitros, prevê o § 4º, do art. 7º, da Lei nº 

9307/96, que: “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”. 

No caso dos autos, referida cláusula nada dispõe sobre a nomeação de 

árbitros, assim coube à MMª Juíza a quo a nomeação, sendo que os motivos da 

escolha estão devidamente fundamentados na r. sentença atacada. 

Finalmente, tenho que o Termo de Compromisso Arbitral (fls. 691/695) 

não está a merecer qualquer reparo, vez que inexiste procedimento estabelecido 

pelas partes na convenção de arbitragem. 

Nego provimento ao recurso.” 

Nesse passo, as cláusulas compromissórias vazias ou incompletas 

podem conduzir as partes aos tribunais formais antes de iniciado o processo arbitral. 
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No citado exemplo, uma disposição contratual acerca da escolha do árbitro teria 

amenizado a questão ou mesmo a solvido. 

O ideal é que o contrato inicial preveja o maior número possível de itens a 

facilitar o procedimento arbitral, em prol da celeridade e exatidão. 

3.2.1  Da Decisão do Árbitro – Cabimento de Mandado de Segurança 

A princípio caberia, grosso modo, mandado de segurança de decisão 

arbitral, por ser o arbítrio uma autoridade.  Trata-se de uma função pública, um 

munus público, portanto.  O ato do árbitro é de autoridade. O julgador não é um 

agente do estado, mas exerce um munus público. 

Pode-se até ponderar no sentido de cabimento do mandado de segurança 

contra diretor de instituição de ensino, e mesmo contra diretor de empresa pública, 

quando no exercício de atividade própria de estado.  No entanto, observa-se que a 

natureza convencional e privada da atividade não condiz com os fundamentos do 

writ. Não há delegação de função ou competência atinente ao Estado.  As partes 

outorgam poderes, com o intuito de que o árbitro, de forma assemelhada ao Estado, 

pratique jurisdição, seguindo princípios aplicáveis a esta, mas com ela – atividade de 

Estado (frise-se) - não se confundindo. 
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CAPÍTULO IV – INDISPONIBILIDADE E A LEI DE ARBITRAGEM 

4.1 Mediação e Arbitragem em face de Direitos Indisponíveis 

Tanto na Lei de Arbitragem brasileira quanto na espanhola observamos o 

mesmo trato no que atine à disponibilidade dos direitos. 

Na Lei espanhola, no Título Primeiro, item 2, está disposto: 

No podrán ser objeto de arbitraje: 

(...) 

b) las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no 
tengan poder de disposición. 

No Brasil, não é diferente: “Capitulo I - Art. 1º  As pessoas capazes de 

contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis.” 

A arbitragem possui limites: aplicação somente no que tange a direitos 

disponíveis e interesses que possam ser transacionados. 

Se, por um lado, a arbitragem é limitada - em face de direitos 

indisponíveis -, por outro, a mediação não padece desse pressuposto, porque não 

envolve decisão que não a das partes,  de vez que,  como  visto,  o  mediador  não é  



 

 

69

juiz nem de fato e nem de direito, e sim um mero  “facilitador”42 

A mediação poderá ser utilizada tanto em juízo formal quanto em sede de 

direitos disponíveis ou indisponíveis, seguido ou não de conciliação, por sua 

natureza  de poder não-autoritário. 

Vejamos o ensinamento de CHRISTOPHER W. MOORE43 sobre a função 

do mediador, no sentido de corroborar a possibilidade de utilização  da mediação em 

qualquer tipo de processo: 

Um mediador (...) É um fator crítico no manejo e na resolução de conflitos, 
pois consiste na participação de uma pessoa externa, portadora de novas 
perspectivas com relação às questões que dividem as partes e processos 
mais eficientes para construir relacionamentos que conduzam à solução dos 
problemas. 

Em outra oportunidade, o autor explica que o trabalho do mediador é no 

sentido de reconciliar  “interesses competitivos de dois adversários. A tarefa do 

mediador é ajudar as partes a examinar seus interesses e necessidades e a 

negociar uma troca de promessas e a definição de um relacionamento que venha a 

ser mutuamente satisfatório e possa corresponder aos padrões de justiça de 

ambos.” 

Partindo desse pressuposto, entendemos que não há objeções para a 

inserção da mediação em casos de ações que envolvam direitos tanto disponíveis 

quanto indisponíveis. 

                                                 
42 A nosso ver, o facilitador tem poderes diversos dos atribuídos ao mediador, de vez que este 

possui interesse num resultado: a composição das partes, ao passo que o facilitador em que 
uma reunião qualquer, por exemplo de negócios ou política, chegue ao seu termo, de uma forma 
ou de outra, levando em conta o tempo de exposição de cada orador. 

43 MOORE, Christopher W. O Processo de Mediação. 2. Ed. Porto Alegre: Ed.  Biblioteca ArtMed, 
1998, p.28-30. 
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Sabemos que a idéia de direitos indisponíveis se opõe, portanto, à de 

direitos disponíveis.  Vamos agora explorar o tema. 

Os direitos patrimoniais disponíveis se relacionam a bens que sejam 

monetariamente avaliáveis. As partes podem legalmente, e validamente, dispor de 

tais direitos patrimoniais. Na hipótese, os titulaes possuem uma certa liberalidade 

para dispor sobre os seus interesses - Exceção para os casos que envolvam  

pensão alimentícia, aposentadoria, e bens de família,  como a guarda de filhos, o 

regime matrimonial etc. 

Os direitos disponíveis, portanto, são todos aqueles direitos passíveis de 

transação, a qual se constitui naquela figura jurídica que faculta as pessoas a 

fazerem concessões, onerações  ou desonerações. 

De outro lado, os direitos indisponíveis são aqueles inerentes à vida, à 

integridade física, liberdade, etc. São aqueles eminentemente públicos, 

principalmente por tutelarem interesses gerais. 

CARREIRA ALVIM 44, analisando a questão, comenta que: 

Em virtude da ambigüidade da expressão ‘direitos disponíveis’, as 
legislações alienígenas têm preferido delimitar a arbitragem pela referência 
a controvérsias que possam ou ao ser objeto de transação. Tenho 
observado que transação não se liga à natureza do direito, estando, antes 
relacionada com o grau do interesse que se tenha numa determinada 
demanda; isto porque, muitas vezes, nem é a índole desse direito a chama 
que mantém aceso o litígio, senão o interesse em que não se apague. 

Na esfera do Direito Privado, a liberalidade, a disponibilidade é a regra. 

No outro pólo, no entanto, encontra-se a indisponibilidade, no que toca, por exemplo, 

                                                 
44 CARREIRA ALVIM, J. E. Op. cit., p. 34. 
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aos bens extra- patrimoniais inerentes aos interesses difusos – como as questões 

ligadas ao meio-ambiente, a livre concorrência - e às pessoas. 

Como as matérias, segundo a Lei, que podem  ser objeto da arbitragem 

são somente as que dizem respeito aos direitos patrimoniais disponíveis, excluídas 

se encontram, portanto, questões que se relacionem à vida, à integridade física, ao 

estado das pessoas e aos tributos, bem como matéria criminal pertinente à 

penalização, cuja competência é exclusiva do Estado. 

Quanto ainda aos bens indisponíveis, encontram-se nesse rol também o 

Direito Previdenciário; Direito Penal; o Direito Civil, em questões relativas ao estado 

das pessoas (casamento, pátrio poder, tutela, cidadania, salvo aquelas de cunho 

patrimoniais e conflitos cobertos pela coisa julgada, nos moldes do art. 5º, inciso 

XXXVI, da Constituição da República do Brasil. 

O campo de atuação delineado para aplicação da arbitragem resume-se 

aos negócios em geral na área mercantil;  à transferência de tecnologia, normas 

técnicas e a parcerias na área industrial; às escolas, cursos de pré e pós-graduação, 

na esfera educacional; à partilha de bens; às separações judiciais – divórcio, 

concubinato, convivência more uxório ; indenização (à exceção do homem casado, 

previsto no Código Civil); aos não benefícios – doação (art. 1.474 do Código Civil) e 

ao testamento (art. 1.718 C.Cv.). 
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Outras áreas em que se pode atuar por meio da arbitragem: 

Transportes em geral (rodoviário, ferroviário e aéreo);  área tecnológica 
(aero-espacial); área de telecomunicações, bancária, de energia elétrica e 
nuclear e também na área petroquímica. 

Mais outras áreas há: a de direitos autorais e conexos (como imagem); 

área agrícola; de prestação de serviços de engenharia, arquitetura e também 

agronomia. 

Ainda sobre este assunto, a Lei de Arbitragem dispõe em seu art. 1º que 

as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

pertinentes a direitos patrimoniais disponíveis. Fazendo coro com essa disposição 

legal encontra-se o art. 25 da mesma Lei, o qual determina que surgindo, no curso 

da arbitragem, controvérsia acerca de direitos indisponíveis em  casos em que sua 

existência ou não dependa o julgamento ,  o árbitro ou o tribunal arbitral terá de 

remeter as partes à autoridade judicial competente à apreciação da questão. Nesse 

passo, suspenderá, por óbvio, o julgamento arbitral. 

O fato é que a Lei de Arbitragem contempla a disponibilidade de direitos, 

de patrimônios e de interesses públicos e privados, porém, na medida em que a Lei 

avança no tempo, outras aplicações ser-lhe-ão atribuídas, pois sempre haverá uma 

renovação do instituto, para conformar-se às adversidades do mundo jurídico e 

também para abarcar novas possibilidades que em função de outras preexistentes 

se formam, se delineiam, ou propositadamente nascem de outras ainda, ou seja. 

situações novas. 
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CAPÍTULO V – ARBITRABILIDADES PÚBLICA E PRIVADA 

A arbitrabilidade é a medida da susceptibilidade de uma matéria; refere-se 

ao exame do poder de ser apreciada em juízo arbitral, da análise do preenchimento 

de requisitos exigidos pela lei de arbitragem. 

A livre disponibilidade de direitos  é basicamente a análise que se tem de 

realizar para se apreciar a arbitrabilidade objetiva de um litígio. 

Para tanto, tem-se que um direito somente estará disponível na medida 

em que o seu titular tiver domínio total sobre tal direito. Assim é que a renúncia se 

dará na razão dessa possibilidade de alienar, renunciar. 

5.1 Arbitragem no Direito Público 

5.1.1 Arbitragem no Direito Penal 

Sendo a arbitragem um instituto cujo fito é reorganizar a controvérsia 

rumo a uma solução mais adequada,  poderemos considerar que isso possibilita a 

revisão da discórdia, criando uma nova e ampla perspectiva de recaracterizar o 

conflito, promovendo a dispersão de atitudes que redundariam em discórdias 

maiores, litigiosas. 

Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o juiz proporá a conciliação. 

Em não sendo esta viável, ou possível,  apenas no Cível suceder-lhe-á a arbitragem 

– em casos de anuência das partes acerca de sua instauração -, conforme 

preconizada na Lei dos Juizados de pequenas causas brasileiros.45 

                                                 
45 Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, 

na forma prevista nesta Lei.  
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LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 199546 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências. 

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça 
Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 
pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas 
causas de sua competência.  

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possível, a conciliação ou a transação. 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas:  

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;  

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio;  

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 
fixado no inciso I deste artigo.  

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 
crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese 
de conciliação. 

SEÇÃO II 

DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUÍZES LEIGOS  

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 
serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 
experiência comum ou técnica.  

                                                                                                                                                         
 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, 

com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e 
designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.  

 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.  
 Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 

6º desta Lei, podendo decidir por eqüidade. 
46 art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, in verbis: “Observar-se-á o 

procedimento sumário:  I – nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País; 

 II – nas causas, qualquer que seja o valor: a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; b) de 
cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio de quaisquer quantias 
havidas ao condomínio; c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; d) de 
ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre; e) de cobrança de 
seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de 
processo de execução; f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o 
disposto em legislação especial; g) os demais casos previstos em lei. Parágrafo único. Este 
procedimento não será observado nas ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.  
Os Juizados Especiais Cíveis  têm competência para conciliar, processar e julgar as causas 
previstas neste item – item II - , conforme estabelece o art. 3º, II, da Lei nº 9.099, de 26.9.1995.” 
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Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.  

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 
recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e 
os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.  

Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia 
perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções.  

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 
públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.  

§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de 
assistência, inclusive para fins de conciliação. 

(...) 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e 
autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a 
realizar-se no prazo de quinze dias.  

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde 
logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a 
citação.  

(...) 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 
audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 
Juiz.  

SEÇÃO VIII 

DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO ARBITRAL  

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as 
conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 
3º desta Lei.  

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por 
conciliador sob sua orientação.  

Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título 
executivo.  

Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença.  

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum 
acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei.  

1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo 
de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver 
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presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a 
audiência de instrução.  

2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.  

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na 
forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por eqüidade.  

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro 
apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença 
irrecorrível.  

(...) 

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 
arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.  

(...) 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:  

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 
prosseguimento, após a conciliação;  

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

(...) 

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou togados 
e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução 
das infrações penais de menor potencial ofensivo.  

(...) 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 
orientação. 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na 
forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os 
que exerçam funções na administração da Justiça Criminal." 

Os Juizados Especiais Criminais não foram contemplados com a 

possibilidade de instituição da arbitragem, por não haver  possibilidade de sua 

instauração em face de direitos indisponíveis, como a vida, por exemplo. 

Acreditamos na arbitragem no Direito Penal como medida preventiva de litígio futuro. 

5.1.2 Arbitragem no Direito Administrativo  
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No âmbito do Direito Administrativo, entendemos que as divergências 

contratuais entre as pessoas jurídicas e físicas poderão ser solucionadas pela 

mediação e arbitragem, desde que com a efetiva presença do representante  do 

Poder Público e do contratado, porém desde que prevista em edital e no contrato. 

Vejamos as outras aplicações nesse ramo do Direito 

5.1.2.3 Solução de Conflitos e Controvérsias no Setor de 
Telecomunicações, Energia Elétrica e Petróleo 

A resolução de questões controvertidas no âmbito da ANATEL47 se perfaz 

por meio de processos administrativos. Nesse sentido a arbitragem  envolverá 

pontos divergentes ou polêmicos no que toca à arbitrabilidade do caso. 

Quando a questão versar sobre pontos a serem tratados entre as próprias 

prestadoras, não há restrição alguma quanto à arbitrabilidade– obviamente 

resguardada aquelas questões em que há violação de norma legal e/ou 

constitucional. 

Neste setor também observa-se que o instituto da arbitragem carece de 

ser fomentado, porque o Poder Judiciário não se encontra devidamente aparelhado 

para questões tão particulares como os desta área. Explicamos: em se falando de 

telecomunicações, a arbitragem leva vantagem, principalmente pelo fato de o árbitro 

ser um especialista na matéria. 

No que diz respeito às decisões arbitrais, a ANATEL admite o voto 

decisivo proferido por agência estranha às entidades que conflitam entre si. 

                                                 
47 Agência Nacional de Telecomunicações. 
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Há particularidades na infra-estrutura48 a serem consideradas. As 

principais e primordiais características de tal base pode-se considerar como sendo: 

a instituição de uma comissão de resolução de questões conflituosas, em 
caráter permanente e com dois integrantes de cada uma das agências-parte 
na demanda; 

tratamento confidencial com a participação apenas das partes envolvidas e 
o terceiro que solucionará a matéria em jogo, como ensejado na Lei de 
Arbitragem; 

há o direito ao pedido de reconsideração. 

As Agências de telecomunicações brasileiras possuem uma 

regulamentação com previsão de arbitragem (Regulamento Geral de Interconexão – 

Resolução nº 40/98) e ainda se socorre dos seguintes dispositivos: 

Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97); 

Art. 93. O contrato de concessão indicará: (...) 

XV – O foro e o modo para solução extrajudicial das divergências 
contratuais. 

(...) 

Art. 120. A permissão será formalizada mediante assinatura de termo, que 
indicará: (...) 

X – o foro e o modo para solução extrajudicial das divergências. 

Regimento Interno da ANATEL (Resolução nº 270/2001); 

Regulamento conjunto de resolução de conflitos das agências reguladoras 
dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo (Resolução 
conjunta nº 002/2001). 

A Lei Geral de Telecomunicações prevê a livre-negociação, nos seguintes 

termos, a saber: 

                                                 
48 A infra-estrutura de compartilhamento nos setores de energia elétrica, petróleo e 

telecomunicações baseia-se no compartilhamento de servidões administrativas; dutos, condutos, 
postes e torres; cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas (sic) não ativadas, segundo o 
Regulamento Geral de Interconexão e os demais dispositivos normativos. 
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Art. 153. As condições para interconexão de redes serão objeto de livre 
negociação entre os interessados, mediante acordo, observado o disposto 
nesta Lei e nos termos da regulamentação. (...) 

§2º Não havendo acordo entre os interessados, a Agência, por provocação 
de um deles, arbitrará as condições para a interconexão. 

Há ainda o Regulamento Geral de Interconexão: por este Regulamento, a 

realização da arbitragem ocorrerá em uma Comissão de Arbitragem composta por 

três membros nomeados pelo Presidente da ANATEL, obedecendo  a um processo 

não sigiloso, em que as partes não serão necessariamente somente aquelas 

envolvidas no conflito, havendo direito a recurso ao Conselho Diretor e pedido de 

reconsideração, quando for o caso. 

As partes, contudo, poderão desenvolver a sua própria arbitragem, o que 

facilita ainda mais a composição. 

Dispõe o Regulamento Geral de Interconexão: 

Art. 43. Eventuais conflitos que possam surgir em matéria de aplicação e 
interpretação da regulamentação, quando do desenvolvimento das 
negociações dos contratos de interconexão, serão equacionados pela 
ANATEL através do processo de arbitragem definido neste regulamento. 

Além destes há os contratos de concessão, os quais se constituem em 

um importante instrumento jurídico também. 

A mediação está igualmente presente nos procedimentos administrativos, 

mais precisamente no Regimento Interno da ANATEL: 

Art. 62. Quando dois ou mais interessados, de comum acordo e por escrito, 
pretenderem da Agência a solução de pendências relativas ao 
reconhecimento ou atribuição de direitos, será instaurado procedimento 
específico de mediação. 

§1º Os interessados serão notificados quanto à data, local e objeto da 
mediação. 
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§2º  O resultado da mediação vinculará as partes perante a Agência. 

De outro lado, a arbitragem encontra-se prevista no art. 63 do Regimento 

Interno daquele Órgão, senão vejamos: 

Art. 63. Havendo conflito de interesses entre prestadoras de serviços de 
telecomunicações ou entre estes e os usuários será procedida a arbitragem. 

Parágrafo único. As partes, enquanto prestadoras, podem submeter a 
solução de seus eventuais conflitos ao processo de arbitragem quando 
houver compromisso prévio e aceitar como vinculante a decisão que vier a 
ser proferida. 

Em síntese, mediação e arbitragem estão inseridas no Capítulo relativo 

aos Atos Administrativos e do Título Procedimentos Administrativos. 

Dos atos administrativos da hipótese cabe recurso ou pedido de 

reconsideração.49 

                                                 
49 Na Lei de Arbitragem brasileira, das decisões dos árbitros não caberá recurso, exceto embargos 

declaratórios. 
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As decisões proferidas podem ser no sentido de reparações50, 

reclamações ou mesmo denúncias51, ao mesmo tempo em que se sujeitam à 

anulação por vício de legalidade e revogação – por conveniência ou oportunidade -, 

sendo que respeitados todos os direitos incorporados ao patrimônio da parte de 

forma definitiva.  

No que tange aos contratos de concessão de STFC,  há uma cláusula 

com a seguinte previsão, in verbis: 

Cláusula 30.1 – Com eventuais conflitos que possam surgir em matéria da 
aplicação e interpretação das normas de concessão serão resolvidas pela 
ANATEL no exercício da sua função de órgão regulador, podendo a 
Concessionária recorrer ao procedimento de arbitragem disposto no 
presente Capítulo exclusivamente quando inconformada com a decisão da 
ANATEL relativa às seguintes matérias: 

I – violação do direito da Concessionária à proteção de sua situação 
econômica; 

II – revisão das tarifas, prevista no Capítulo XII; e 

III – indenizações devidas quando da extinção do presente Contrato, 
inclusive quanto aos bens revertidos. 

5.2 Arbitragem no Direito Privado 

5.2.1 Arbitragem nas Relações de Consumo 

O consumidor brasileiro recebeu uma proteção jurídica de extrema 

importância na década de 90, principalmente porque instituiu o respeito que faltava 

entre o consumidor e a pessoa física ou jurídica. Direcionou para relações de 

consumo especificamente a codificação, criando inclusive a promotoria de defesa do 

consumidor. Os abusos eram gerais e no início -  como em todos os princípios - a 

                                                 
50 Reparação é o termo utilizado no Regimento Interno da ANATEL, e quer designar o ato de 

resguardar direitos de usuários que tenham sido afetados de algum modo pela operadora. 
51 Reclamação ou denúncia, segundo o Regimento Interno da ANATEL, diz respeito à violação da 

ordem jurídica, envolvendo competência desta Instituição. 
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procura foi intensa e várias correções se fizeram necessárias, na medida em que 

também novas relações se formavam. 

O Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei nº 8.078/90, anterior 

à Lei nº 9.307/96, Lei de Arbitragem, foi instituído sob os auspícios da previsão 

constitucional ínsita no art. 5º da Carta Magna Brasileira, in verbis: 

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I 

Dos Direitos do Consumidor 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 
consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias. 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.  

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. 

CAPÍTULO II 

Da Política Nacional de Relações de Consumo 
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Art. 4° A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I -  reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 
representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição 
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle 
de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo (grifo 
nosso); 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida 
de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 
distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; 

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, 
contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

I -  manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor 
carente; 

II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no 
âmbito do Ministério Público; 

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 
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IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 
Especializadas para a solução de litígios de consumo; 

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações 
de Defesa do Consumidor. 

§ 1° (Vetado).” 

Interessante notar que nele se introduziu a possibilidade da arbitragem, 

conforme previsto na Constituição, porém veja-se que o art. 51, VII, do Código de 

Defesa do Consumidor se constitui no foco de tal discussão.  

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

(...) 

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

(...) 

Assim é que a arbitragem abrange as relações de consumo, sim. O Código 
apenas declara nula a “utilização compulsória da arbitragem”, em defesa do 
consumidor hipossuficiente. Não existe arbitragem compulsória. Entretanto, 
o dispositivo não afasta a arbitragem das relações de consumo, mas 
protege, tão-somente, o “aderente” incauto.  

O legislador prescreveu, no art. 4o da Lei de Arbitragem: 

Art. 4° A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes 
em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que 
possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

... 

§ 2° Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se 
o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 
expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento 
anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa 
cláusula. 

Já há controvérsia sobre o desde que. Hoje há quem entenda que, no 

momento de assinar o contrato de adesão, se houver a cláusula compromissória em 

letras garrafais, destacadas, a cláusula é válida, independentemente de iniciativa do 

aderente ou de haver assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 
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O Sistema Financeiro Imobiliário Brasileiro possui, em seus contratos, a 

previsão de arbitragem, porém não se veicula isso. Como o cidadão brasileiro pouco 

ou nada conhece de arbitragem, muitas vezes se acorre da justiça formal, 

enfrentando muito tempo para resolver uma demanda que poderia nem ser judicial. 

LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação 
fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 

(...) 

Art 34. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral poderão 
estipular que litígios ou controvérsias entre as partes sejam dirimidos 
mediante arbitragem, nos termos do disposto na Lei nº 9.307, de 24 de 
setembro de 1996. 

5.2.2 Mediação, Conciliação e Arbitragem nas Relações de Trabalho  

A mediação nas questões trabalhistas surgiu com o advento do Decreto-

Lei nº. 229, de 28 de fevereiro de 1967, que alterou a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

O art. 616 da CLT estabelece que: 

Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e 
as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando 
provocadas, não podem recusar-se à negociação coletiva. No Parágrafo 1º., 
determina que: Verificando-se recusa à negociação coletiva cabe aos 
Sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato aos órgãos 
regionais do Ministério do Trabalho, para convocação compulsória dos 
Sindicatos ou empresas recalcitrante . 

A mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista foi 

regulamentada pelo Decreto no. 1572, de 28 de julho de 1995, onde se insere a 

função mediadora, destinada a conduzir os atores sociais envolvidos no mundo do 

trabalho a regular, autônoma e harmoniosamente, suas relações de trabalho. 
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Quanto à outra forma de resolução de conflitos extrajudiciais. na esfera 

trabalhista. Contemplamos a conciliação. Nesse sentido, mais um passo foi dado, 

almejando diminuir a morosidade da justiça e aumentar a facilitação do acesso a ela. 

Trata-se da Lei nº 9.958/2.000, que  altera a Consolidação das Leis do Trabalho - 

C.L.T. -, dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia e permitindo a 

execução de título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Essas comissões 

têm a função de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. 

Para que essa Lei seja colocada efetivamente em prática, foi necessário 

que empresas, sindicatos e advogados estivessem preparados. Para a formação das 

Comissões de Conciliação Prévia existem normas que devem ser observadas, tais 

como: composição paritária, eleição secreta, registro das comissões, elaboração de 

estatutos, além de outras regras. 

Houve necessidade, também, de que os conciliadores tivessem pleno 

conhecimento sobre as disposições da C.L.T. e sobre suas características mais 

importantes: registro dos empregados, jornada de trabalho, férias, estabilidade e 

verbas rescisórias. 

Não havia como utilizar corretamente a Lei nº 9.958 e aproveitar dos 

benefícios  trazidos por ela (redução de custos e redução da  quantidade de 

reclamações), sem o conhecimento das bases sobre as quais ela deveria ser 

empregada. 

Segundo Mauro Capelletti, "o processo, em vários países da Europa, 

desenvolve-se  por espasmos, precisando ser repetidamente sacudido e golpeado 
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pelas partes, que, por sua vez, são representadas por advogados cujos interesses 

pessoais não são, necessariamente, prejudicados pela excessiva lentidão dos 

feitos."52 Assim também ocorrem com as leis, que necessitam ser vivenciadas 

primeiramente e adequar-se ao momento. 

O cidadão se ressente da imprecisão da justiça, na medida em que esta é 

morosa porque assoberbada, portanto emperrada. 

Isso se traduz em ineficiência no que tange à prestação jurisdicional: a 

justiça que tarda, mesmo que não falhe, é injusta na mor parte das vezes. 

Nesse sentido, uma composição, com a participação dos sindicatos 

pertinentes às categorias que se enfrentam pode constituir uma solução rápida e 

eficaz em sim mesma. 

O trabalhador menos estressado pode significar uma produção maior pelo 

grau de satisfação por ele alcançada, o que se traduzirá em maior conforto psíquico 

e físico.  Assim é que as demandas e/ou controvérsias devem se ater ao seu objeto 

de forma clara e precisa, a tal ponto de ensejar célere composição. 

Em breve análise do dia-a-dia nacional, não é difícil observar que o 

grande volume de leis a provocarão o descontentamento da classe empregadora, 

que teima por não acatá-las. A afronta à legislação, por seu turno, provoca também 

o descontentamento do empregado que  procura a Justiça para ver seu direito 

garantido. 

                                                 
52 CAPELLETTI, Mauro. "Acesso à Justiça", Trad. Bras. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris, 1988, p. 89. 
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Atualmente, ainda na área trabalhista, temos, como tentativa de solução 

mais célere dos conflitos decorrentes da relação de emprego, a possibilidade de 

criação das Comissões de Conciliação Prévia, que podem ser instituídas pelas 

empresas e sindicatos, com composição paritária. A Lei no. 9.958, de 13.1.2000, 

cuja vigência prevista foi de 90 dias após a publicação, trouxe uma inovação há 

muito almejada pelos doutrinadores.   

LEI Nº 9.958, DE 12 DE JANEIRO DE 2000.  

Altera e acrescenta artigos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dispondo sobre 
as Comissões de Conciliação Previa e permitindo a execução de título 
executivo extrajudicial na justiça do Trabalho.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art 1º A Comissão das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte VI-
A:  

TÍTULO VI-A  

DA COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA  

Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de 
Conciliação Prévia, de composição paritária, com representante dos 
empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os 
conflitos individuais do trabalho.  

Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser 
constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical.  

Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, 
no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes 
normas:  

I - a metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra 
metade eleita pelos empregados, em escrutínio,secreto, fiscalizado pelo 
sindicato de categoria profissional;  

II - haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes 
titulares;  

III - o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, 
permitida uma recondução.  

§ 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da 
Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.  
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§ 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na 
empresa afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para 
atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o 
despendido nessa atividade.  

Art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua 
constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo 
coletivo.  

Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à 
Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, 
houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da 
categoria.  

§ 1º A demanda será formulada por escrito ou reduzida a tempo por 
qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e 
assinada pelo membro aos interessados.  

§ 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao 
empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição 
de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que devera ser juntada 
à eventual reclamação trabalhista.  

§ 3º Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do 
procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada 
na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho.  

§ 4º Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, 
Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma 
delas submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro 
conhecer do pedido.  

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo 
empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da 
Comissão, fornecendo-se cópia às partes.  

Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá 
eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 
ressalvadas.  

Art. 625-F. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para 
a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do 
interessado.  

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será 
fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 
625-D.  

Art. 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da 
Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a 
partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo 
previsto no art. 625-F.  

Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista 
em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as 
disposições previstas neste Título, desde que observados os princípios da 
paridade e da negociação coletiva na sua constituição."  
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Art 2º O art. 876 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Art. 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido 
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os 
termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de 
Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. 

Art 3º A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte 
artigo:  

Art. 877-A. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o 
juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à 
matéria"  

Art 4º Esta Lei entra e\m vigor no prazo de noventa dias da data de sua 
publicação.  

Brasília, 12 de janeiro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

José Carlos Dias  

Francisco Dornelles  

A solução do conflito pode ocorrer na própria empresa, com participação 

de representantes de empregados e de empregadores. 

Vislumbramos, em contrapartida, na Justiça do Trabalho, a possibilidade 

da arbitragem, porém nos casos de conflitos coletivos de trabalho, onde a categoria 

estará presente, representada por um sindicato, que lhes dará voz. 

Todavia, entendemos cabível a arbitragem em conflitos individuais de 

trabalho, levando-se em conta que em matéria de direitos indisponíveis, os quais 

não poderão nem sequer ser transacionados, teremos  uma esfera de direito 

subjetivo, onde reside a facultas agendi, poderemos então negociar valores 

monetários, o quantum a ser pago, e não parcelas intransacionáveis como salário-

família e licença maternidade, porém as gorjetas eventualmente devidas, horas 
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extras etc., que entram no cômputo do salário poderão perfeitamente formar o valor 

devido de maneira a superar ou não a importância crédito ao trabalhador. 

A posição que defendemos, no que diz respeito aos direitos indisponíveis, 

é no sentido de que o sindicato, mesmo que de forma individual, esteja presente na 

negociação, para que se evite de a parte supostamente mais frágil, o trabalhador, 

fique à mercê do patronato. 

Consideramos de importância capital o incentivo pela mídia, de forma a 

esclarecer a população acerca de seus direitos trabalhistas. E não somente isso, 

porque esbarramos em um preconceito o qual já tratamos – o de que o juízo estatal 

possui mais garantias -, observado que nem sempre esta assertiva estará correta. 

Todos podemos nos compor, bastando, para tanto, informações corretas 

e precisas sobre nossos direitos e nossas obrigações. Sem tais premissas, não 

vislumbro um equilíbrio entre as partes. 

Retomando, apresentamos o Decreto que trata da mediação coletiva de 

trabalho, o qual tem o seguinte teor, in verbis: 

DECRETO Nº 1.572, DE 28 DE JULHO DE 1995 

Regulamenta a mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,  

DECRETA: 

Art. 1º A mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista será 
exercida de acordo com o disposto neste Decreto.  



 

 

92

Art. 2º Frustrada a negociação direta, na respectiva data-base anual, as 
partes poderão escolher, de comum acordo, mediador para composição do 
conflito.  

§ 1º Caso não ocorra a escolha na forma do caput deste artigo, as partes 
poderão solicitar, ao Ministério do Trabalho, a designação de mediador.  

§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em 
situação de equilíbrio, participar de negociação direta, poderá, desde logo, 
solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de mediador.  

§ 3º A designação de que tratam os parágrafos anteriores poderá recair em:  

a) mediador previamente cadastrado nos termos do art. 4º desde que as 
partes concordem quanto ao pagamento dos honorários por ele proposto 
por ocasião da indicação; ou  

b) servidor do quadro do Ministério do Trabalho, sem ônus para as partes.  

Art. 3º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo anterior, a designação 
do mediador competirá:  

I - ao Delegado Regional do Trabalho, quando se tratar de negociação de 
âmbito local ou regional; ou  

II - ao Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, na 
hipótese de negociação de âmbito nacional.  

Art. 4º O Ministério do Trabalho manterá cadastro de profissionais para o 
exercício da função de mediador para subsidiar a escolha pelas partes.  

§ 1º A inscrição no cadastro far-se-á, mediante requerimento do 
interessado, perante a Delegacia Regional do Trabalho, desde que o 
requerente demonstre:  

a) comprovada experiência na composição dos conflitos de natureza 
trabalhista; 

ou regional; ou  

II - ao Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, na 
hipótese de negociação de âmbito nacional.  

Art. 4º O Ministério do Trabalho manterá cadastro de profissionais para o 
exercício da função de mediador para subsidiar a escolha pelas partes.  

§ 1º A inscrição no cadastro far-se-á, mediante requerimento do 
interessado, perante a Delegacia Regional do Trabalho, desde que o 
requerente demonstre:  

a) comprovada experiência na composição dos conflitos de natureza 
trabalhista;  

b) conhecimentos técnicos relativos às questões de natureza trabalhista.  

§ 2º Preenchidos os requisitos referidos no parágrafo anterior, caberá ao 
Delegado Regional do Trabalho expedir o competente ato declaratório, que 
será publicado no Diário Oficial da União.  
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§ 3º O credenciamento terá validade pelo prazo de três anos contados da 
data de sua publicação, facultado ao Delegado Regional do Trabalho o 
respectivo cancelamento, mediante despacho fundamentado.  

§ 4º É vedado o credenciamento de servidores públicos ativos.  

Art. 5º O mediador designado terá o prazo máximo de trinta dias para a 
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as 
partes interessadas.  

Parágrafo único. Tendo em vista circunstâncias de ordem pública, o 
Delegado Regional do Trabalho poderá solicitar redução no prazo de 
negociação.  

Art. 6º Não alcançado o entendimento entre as partes, na negociação direta 
ou por intermédio de mediador, lavrar-se-á, de imediato, ata contendo:  

I - as causas motivadoras do conflito;  

II - as reivindicações de natureza econômica.  

Art. 7º O Ministro de Estado do Trabalho expedirá as instruções necessárias 
ao cumprimento do disposto neste Decreto.  

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação." 

Em matéria de Direito Coletivo do Trabalho, não enfrentamos, no Brasil, 

quase problema algum no que toca à arbitragem, inclusive o direito de greve, 

constitucionalmente assegurado pela Carta Magna atual, possui regulação própria, 

prevendo a arbitragem em caso de falha no convencimento que redundaria em uma 

resolução amigável de interesses resistidos. 
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Eis trechos da Lei  e o Decreto pertinentes ao caso, in verbis: 

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades 
essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, e dá outras providências. 

(...) 

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos 
via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. 

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do 
seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e 
deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. 

(...) 

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores 
interessados deliberará para os fins previstos no caput, constituindo 
comissão de negociação. 

Art. 5º A entidade sindical ou comissão especialmente eleita representará os 
interesses dos trabalhadores nas negociações ou na Justiça do Trabalho. 

(...) 

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante 
acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá 
em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os 
serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela 
deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a 
manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa 
quando da cessação do movimento.  

(...) 

Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do 
empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o 
atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout)." 

Também podemos vislumbrar, ainda na esfera do Direito Coletivo do 
Trabalho, uma tentativa de autocomposição fracassada. Para este caso 
também há uma solução legal, senão vejamos: 

DECRETO Nº 1.572, DE 28 DE JULHO DE 1995 

Regulamenta a mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,  

DECRETA: 
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Art. 1º A mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista será 
exercida de acordo com o disposto neste Decreto.  

Art. 2º Frustrada a negociação direta, na respectiva data-base anual, as 
partes poderão escolher, de comum acordo, mediador para composição do 
conflito.  

§ 1º Caso não ocorra a escolha na forma do caput deste artigo, as partes 
poderão solicitar, ao Ministério do Trabalho, a designação de mediador.  

§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em 
situação de equilíbrio, participar de negociação direta, poderá, desde logo, 
solicitar ao Ministério do Trabalho a designação de mediador.  

§ 3º A designação de que tratam os parágrafos anteriores poderá recair em:  

a) mediador previamente cadastrado nos termos do art. 4º desde que as 
partes concordem quanto ao pagamento dos honorários por ele proposto 
por ocasião da indicação; ou  

b) servidor do quadro do Ministério do Trabalho, sem ônus para as partes.  

Art. 3º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo anterior, a designação 
do mediador competirá:  

I - ao Delegado Regional do Trabalho, quando se tratar de negociação de 
âmbito local ou regional; ou  

II - ao Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, na 
hipótese de negociação de âmbito nacional.  

Art. 4º O Ministério do Trabalho manterá cadastro de profissionais para o 
exercício da função de mediador para subsidiar a escolha pelas partes.  

§ 1º A inscrição no cadastro far-se-á, mediante requerimento do 
interessado, perante a Delegacia Regional do Trabalho, desde que o 
requerente demonstre:  

a) comprovada experiência na composição dos conflitos de natureza 
trabalhista;  

b) conhecimentos técnicos relativos às questões de natureza trabalhista.  

§ 2º Preenchidos os requisitos referidos no parágrafo anterior, caberá ao 
Delegado Regional do Trabalho expedir o competente ato declaratório, que 
será publicado no Diário Oficial da União.  

§ 3º O credenciamento terá validade pelo prazo de três anos contados da 
data de sua publicação, facultado ao Delegado Regional do Trabalho o 
respectivo cancelamento, mediante despacho fundamentado.  

§ 4º É vedado o credenciamento de servidores públicos ativos.  

Art. 5º O mediador designado terá o prazo máximo de trinta dias para a 
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as 
partes interessadas.  



 

 

96

Parágrafo único. Tendo em vista circunstâncias de ordem pública, o 
Delegado Regional do Trabalho poderá solicitar redução no prazo de 
negociação.  

Art. 6º Não alcançado o entendimento entre as partes, na negociação direta 
ou por intermédio de mediador, lavrar-se-á, de imediato, ata contendo:  

I - as causas motivadoras do conflito;  

II - as reivindicações de natureza econômica.  

Art. 7º O Ministro de Estado do Trabalho expedirá as instruções necessárias 
ao cumprimento do disposto neste Decreto.  

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Na solução relativa ao coletivo trabalhista, temos inclusive portarias que 

tentam auxiliar na construção da paz social, tornando viável a mediação, e isto 

envolve, em termos de competência, as Delegacias Regionais do Trabalho. 

A solução está fora da Justiça do Trabalho. Está nas formas extrajudicias 

de composição de conflitos. Muito se tem discutido sobre a validade das transações 

extrajudiciais e da possibilidade da utilização da arbitragem, principalmente após a 

edição da Lei n° 9.307/96. O referido diploma legal refere a interesses patrimoniais 

disponíveis. Aqueles que entendem inaplicável a arbitragem aos conflitos individuais 

do trabalho sustentam que os direitos trabalhistas são de ordem pública e, assim, 

indisponíveis e insuscetíveis de renúncia ou transação. 

O nosso entendimento, no sentido de que a autocomposição, como uma 

forma preventiva de transtornos futuros ou a certeza de rápida solução, é 

corroborado por um artigo publicado na Gazeta Mercantil. Ei-lo: 

A ARBITRAGEM EVITA PROBLEMAS COM TRABALHADOR NA ATIVA53” 

Até então utilizada apenas para a solução de conflitos trabalhistas em casos 
de rescisões contratuais, a arbitragem está tornando-se também uma 

                                                 
53 Artur Rosa, Publicado no Jornal Gazeta Mercantil de 11//08/2000. 
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ferramenta das empresas para zerar eventuais passivos com empregados 
da ativa. A Associação Brasileira dos Bancos Estaduais e Regionais 
(Asbace) e o seu braço empresarial, a ATP Tecnologia e Produtos S.A. – 
prestadora de serviços bancários, consultoria e treinamento -, foram as 
primeiras a entrar nesta onda, regularizando a situação de 344 entre 1,5 mil 
funcionários. A partir de sua experiência, pelo menos mais três dezenas de 
empresas estão indo pelo mesmo caminho, segundo levantamento do 
Conselho Arbitral de São Paulo (Caesp). 

A discussão de passivos de empregados da ativa não é tão freqüente 
mesmo na esfera judicial. Os questionamentos são, em geral, do setor 
público. Na iniciativa privada, as reclamações são feitas normalmente via 
sindicatos, que formulam ações coletivas visando, por exemplo, adicionais 
de insalubridade ou periculosidade e horas extras. " Os questionamentos 
não são tão freqüentes por causa do temor do desemprego", explica o 
advogado. "É três vezes menos do que gastamos com 34 acordos judiciais", 
compara. 

Enquanto a empresa chega a gastar cerca de R$ 1,5 mil em demandas 
judiciais, desembolsou, em média, R$ 200 em cada arbitragem. "Além de 
economizarmos lá na frente, melhoramos as relações no trabalho". 

A iniciativa tomada pela Asbace/ATP, porém, tinha ainda outros objetivos. 
Primeiro tornar correta a mensuração dos resultados auferidos. Desde 1996, 
a associação implantou um Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados para os seus 1,5 mil empregados (800 na ATP e 700 na 
Asbace). "Os débitos trabalhistas não podem ser ignorados nesta 
contabilização. Como distribuir lucro se não se sabe realmente de quanto 
ele é", explica o diretor-executivo. 

Outro motivo que levou a Asbace/ATP à arbitragem de seus funcionários da 
ativa foi o fato de querer exibir uma subsidiária enxuta, sem passivos 
trabalhistas, visando atrair parceiros para o negócio. A associação, formada 
por bancos estatais e privados, quer vender até 40% das ações da ATP. 
"Os passivos trabalhistas, sejam de funcionários demitidos ou da ativa, são 
um requisito importante a ser analisado por possíveis investidores", explica 
Cássio Mesquita Barros, do escritório paulista Mesquita Barros Advogados. 
"Não há nada na legislação que impeça o empregador de demitir o seu 
funcionário após uma reclamação trabalhista na Justiça." 

Desconfiados, os funcionários da Asbace/ATP tiveram, de início, reação 
contrária ao juízo arbitral, que só foi quebrada com informações sobre os 
procedimentos que seriam adotados e a garantia dos participantes de 
estabilidade de emprego por seis meses. Então conseguiram negociar 
passivos trabalhistas com seus 344 empregados, que reclamaram, em sua 
maioria, horas extras e equiparações salariais. O coordenador de 
operações, Demétrio Ferreira Lima Filho, era um deles. Apesar do receio 
inicial – "ainda mais ocupando cargo de chefia" – ele levou ao juízo arbitral 
horas extras não recebidas entre 1995 e 1996. E conseguiu negociá-las. 
"Recebi 70% do que esperava. Superou minhas expectativas." 

Com os juízos arbitrais, realizados entre janeiro a abril deste ano, a 
Asbace/ATP investiu, segundo o seu diretor-executivo, Juarez Cançado, o 
equivalente a 0,02% do lucro líquido auferido em 1999, de R$ 16 milhões. 

A experiência da Asbace/ATP com a arbitragem de funcionários da ativa 
levou outras empresas a tomar o mesmo caminho, segundo informou o 
diretor-presidente do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, Cassio 
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Teles Ferreira Netto. A paulista Universal Administração e Corretora de 
Seguros é uma delas. Recentemente, zerou passivos trabalhistas com os 
seus 20 funcionários. "É bom para o empregado e para a empresa, que não 
fica acumulando dívidas para o futuro", diz o diretor da empresa, Clarel 
Lopes dos Santos. 

A arbitragem, instituída pela Lei nº. 9.307/96, é uma forma rápida e mais 
barata na solução de litígios que envolvam bens disponíveis. E as decisões, 
segundo o diretor-presidente da Caesp, são definitivas. "Escolhida a 
arbitragem, as partes estarão impedidas de recorrer à Justiça", diz. 
Advogados trabalhistas, entretanto, acham a questão discutível. "A própria 
Constituição diz que não pode ser vedado o acesso do cidadão ao 
Judiciário", diz o advogado Ricardo Leitão, argumentando que ainda não é 
pacífico, a validade da arbitragem, cujo tema aguarda julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

De um modo geral, a arbitragem e os demais instrumentos têm-se 

refletido na vida quotidiana de uma maneira mais acirrada ultimamente. São vários 

artigos, mas pouca literatura, digamos, no sentido de direitos indisponíveis. E isso 

tem ocorrido muito provavelmente porque passamos por uma etapa de 

experimentação do instituto que genericamente poderemos intitular como 

entendimento extrajudicial. 

Diante dessa fase experimental, temos nos acorrido de verificar o dia-a-

dia da extrajudicialidade, em relação à espécie em comento. Assim é que transcrevo 

a matéria abaixo, recordando que o STF, órgão de cúpula brasileiro em matéria 

constitucional decidiu, como veremos, pela constitucionalidade da sentença arbitral 

SE 5206 espanhola. Nesse ínterim declarou constitucional a Lei de Arbitragem 

brasileira, o que ocorreu em dezembro de 2001; portanto este fato abaixo é anterior 

àquela decisão: 

CONCILIAÇÃO TRABALHISTA É POLÊMICA54 

Três ações contestam a constitucionalidade do mecanismo de resolução de 
conflitos 

                                                 
54 Jornal Gazeta Mercantil/Legal & Jurisprudência, 26.04.2001. 
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Concebidas para estabelecer acordos entre empregados e empregadores e 
diminuir o número de processos na Justiça do Trabalho, as Comissões de 
Conciliação Prévia (CCP) estão longe de ser uma unanimidade. Mesmo 
implantadas há mais de um ano – segundo o Ministério do Trabalho, há 505 
comissões em funcionamento no País – as CCPs são objeto de 
questionamento por três ações diretas de inconstitucionalidade (Adin), que 
aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).  

Para o advogado trabalhista e secretário geral da seccional paulista da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Valter Uzzo, as CCPs 
trouxeram a possibilidade de fraude à legislação trabalhista. "Elas induzem 
o trabalhador a receber quantias irrisórias e outorgam uma quitação de 
todos os seus direitos", afirma. A crítica do advogado está ligada ao fato de 
que, após lavrado o termo de conciliação entre as partes, o trabalhador não 
pode voltar atrás e procurar a Justiça. Diz o advogado que "há casos, 
inclusive de polícia, de sindicatos de "gaveta", constituídos somente com o 
intuito de fraudar os direitos do trabalhador. Ele acredita que o papel inicial 
das CCPs, de desafogar a justiça do Trabalho, foi totalmente desfocado 
"para o que se constitui hoje numa maneira de burlar a legislação 
trabalhista". Mas a advogada e auditora trabalhista Deise Rezende contesta 
Uzzo. 

As CCPs são mecanismos inovadores de conciliação extrajudicial para 
solução de conflitos e diminuição do passivo trabalhista das empresas. E 
não tira o direito de ação do trabalhador... 

Distribuída a ação, fosse marcada uma audiência conciliatória . Aí sim, as 
partes estariam representadas por advogados e, se não houvesse acordo, o 
processo seguiria seu rumo normal". 

Apesar das críticas, o mecanismo de solução de conflitos implementado 
com as CCPs vem aparentemente demonstrando alguns resultados 
satisfatórios. Desde que a CCP foi instalada no Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, há 10 meses, houve uma redução de 20 a 25% nas 
proposições de ação trabalhista. O consultor do sindicato, o advogado 
trabalhista Antônio Rosella, informa que cerca de 200 empregados têm 
conseguido mensalmente resultados satisfatórios nos acordos através da 
CCP. "Mediante um termo de reclamação do empregado, a comissão marca 
dia e hora para que as partes sentem e conversem, Há um esforço para se 
chegar a um acordo, mas muitas vezes a empresa não comparece", diz ele.  

Retomando o assunto arbitragem, entendemos a iniciativa do Ministério 
Público do Trabalho como de alta relevância no apoio a essa técnica de 
composição amigável. 

Veja-se a regulamentação, em que o árbitro poderá ser um próprio membro 
do MPT: 

Coordenadoria da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos: mediação e 
arbitragem dos conflitos trabalhistas. 

O MPT COMO ÁRBITRO 

O Ministério Público do Trabalho, segundo previsto na Lei Complementar nº 
75/93, art.83, inciso XI, através de seus Membros, pode desempenhar a 
função de árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de 
competência da Justiça do Trabalho. O MPT regulamentou a atividade 
através da Resolução nº 44 do Conselho Superior: 
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Art. 1º As atividades de arbitragem no âmbito do Ministério Público do 
Trabalho serão exercidas por Membros do Ministério Público do Trabalho, 
conforme previsão do art. 83, inciso XI, da Lei Complementar n 75/93, 
escolhidos pelas partes. 

Art. 2º Poderão ser objeto de arbitragem os dissídios de competência da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 3º A arbitragem poderá ser iniciada pela vontade conjunta de todos os 
conflitantes ou por um deles, mediante a convenção de arbitragem. 

§ 1º Havendo iniciativa conjunta de todos os conflitantes, o pedido de 
arbitragem será autuado e distribuído ao Membro escolhido que tomará as 
providências necessárias.  

§ 2º No caso de iniciativa de apenas parte dos envolvidos no conflito, 
deverá o Membro escolhido dar conhecimento aos conflitantes que ainda 
não se manifestaram para que informem se aceitam a atuação do Ministério 
Público do Trabalho e a sua indicação.  

§ 3º Não havendo a aceitação de todos os conflitantes será arquivado o 
processo de arbitragem. 

Art. 4º A arbitragem se regerá pelas regras previstas na legislação em vigor. 

Art. 5º Concluída a arbitragem, segundo os parâmetros legais em vigor, o 
processo será encerrado com relatório final circunstanciado. 

Parágrafo único - O processo de arbitragem será arquivado na Procuradoria 
de origem, independentemente de homologação, devendo ser encaminhada 
cópia do relatório final à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 
três dias. 

Art. 6º O descumprimento dos prazos previstos nesta Resolução implica em 
responsabilização de quem lhe der causa, na forma do Título III, Capítulo III 
da Lei Complementar nº 75/93, não gerando, no entanto, qualquer nulidade 
dos resultados obtidos. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Por outro lado, a negociação coletiva plena, como meio de solução de 

controvérsias e de acordo com previsão de norma internacional (Convenção 154 da 

OIT, ratificada pelo Brasil em 10/7/93 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 22, de 

12/5/92), exige o instituto da Mediação. Os disciplinamentos para Mediação são 

encontrados na: 

Instrução Normativa nº 4/93 do Tribunal Superior do Trabalho;. Portaria nº 
817/95, do MTE que estabelece critérios para a participação do mediador 
nos conflitos de negociação coletiva;  
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Portaria nº 818/95 que prevê o credenciamento do mediador perante as 
Delegacias Regionais do Trabalho;  

Decreto nº 1.572/95 que regulamenta a mediação coletiva” 
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CAPÍTULO VI – ARBITRAGEM BRASILEIRA INTERNACIONAL 

6.1 Arbitragem na Indústria Petrolífera 

Foi por meio da Lei nº 9.307/96, igualmente, que se deu início ao foro 

adequado aos litígios de direito comercial  em direção aos negócios internacionais 

bem como a diversas outras matérias de alta complexidade. Ressalte-se aqui que 

em muitas delas o Judiciário nem se encontra aparelhado para julgar em função das 

minúcias e das peculiaridades de cada caso, o que ensejaria a consulta a pessoal 

especializado e técnica gabaritada naquele tipo de contrato, o que pode ser raro e 

demandar uma busca específica, congestionando os órgãos jurisdicionais, que já 

estão excessivamente sobrecarregados. 

Nessas hipóteses, faz-se mister um socorro mais imediato e célere; e não 

apenas isso, há a questão do tratamento individualizado, do tempo, do sigilo e 

principalmente economicidade, em se tratando de contratos internacionais firmados 

com o Brasil.  

6.2 Arbitragem nos Contratos Administrativos da Indústria Petrolífera Brasileira 

A arbitrabilidade55, reiterando a sua definição, se mede por intermédio da 

capacidade de se estar em juízo arbitral. Por conseguinte, nos moldes da Lei de 

Arbitragem, o patrimônio tem de estar disponível.  

Há possibilidade de os conflitos oriundos da execução ou mesmo 

pertinentes a contratos administrativos como os de concessão para exploração, 

                                                 
55 A arbitrabilidade é a medida da susceptibilidade de uma matéria poder ser apreciada em juízo 

arbitral. 
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desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural serem julgados em 

procedimento arbitral, por ser a matéria afeta a vínculos contratuais de cunho 

especial. Nesse passo, as concessões de petróleo perfazem tal estilo de pactuação, 

portanto requerem tratativa diferenciada. 

José Alberto Bucheb56 , em defesa da arbitragem em contratos 

administrativos da indústria petrolífera, aduz: 

(...) Nesta linha de idéias, Marcelo de Oliveira Mello e Carlos César 
Borromeu de Andrade ressaltam que a doutrina internacional já classifica as 
concessões petrolíferas como concessões sui generis , de natureza apenas 
assemelhada àquela em que ocorre uma efetiva delegação do poder público 
quanto a serviços a serem prestados, na forma da lei, aos particulares, 
mediante licitação e contrato. Observam estes mesmos autores que a 
doutrina especializada no tema e a jurisprudência internacional têm 
reconhecido que as concessões de petróleo refletem vínculos contratuais 
especiais, não sendo nem tratados, nem contratos típicos dos direitos 
internos. São ‘acordos de desenvolvimento econômico’ (Mc Nair), que pela 
sua natureza e finalidade contrariam a tipicidade dos contratos em geral: se 
de um lado pode haver intenção de enriquecimento de uma parte, o 
partícula, do outro lado, no que respeita ao parceiro-Estado, inexiste tal 
propósito único, pois está igualmente presente uma opção política de 
resguardo dos valores sociais, conforme expressos na intenção de 
desenvolver a nação, em todos os seus aspectos, inclusive o econômico. 
(...) 

Sem dúvida, a mediação cabe não tão-só para anteceder a arbitragem 

como também para os casos em que não se vislumbra sequer a instituição da 

arbitragem. 

José Alberto Bucheb, com propriedade, mostra um horizonte diferenciado 

ao campo da arbitragem, principalmente no que tange ao entendimento doutrinário 

tradicional, que restringe à apreciação judicial os conflitos cuja origem se dê no seio 

                                                 
56 BUCHEB, José Alberto “A Arbitragem Internacional nos Contratos da Indústria do Petróleo”. RJ: 

Ed. Lumen  Júris, 2002, p.11. 
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de contratos administrativos, em relação aos quais o entendimento tem sido  o de 

que a adoção da  via extrajudicial  culminaria por violar princípios de  direito público. 

Dessa maneira o referido autor se pronunciou: 

(...) Afasta-se, assim, o entendimento sustentado pela doutrina tradicional 
que não admite a adoção da arbitragem para a resolução de conflitos em 
contratos administrativos, por afrontar princípios de direito público: a 
supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do 
interesse público. 

No cenário das disputas e das controvérsias, mesmo os que não 

vislumbram a possibilidade de arbitragem nos contratos administrativos admitem a 

instituição da mediação e da conciliação, em contrapartida, em tais pactuações, 

senão vejamos: 

A Lei nº 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão de 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
dispõe em seu art. 23, XV, que são cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas ao foro e ao modo amigável de solução das 
divergências contratuais, afastando, pois, a arbitragem como mecanismo de 
solução das divergências contratuais, afastando, pois, a arbitragem como 
mecanismo de solução das controvérsias, já que as cláusulas de eleição de 
foro e compromissória não podem coexistir num mesmo instrumento 
contratual. Este mesmo diploma legal acolheu, por outro lado, a adoção de 
outros métodos alternativos de resolução de disputas, tais como a mediação 
e a conciliação, ao definir como essenciais as cláusulas relativas ao modo 
amigável de solução das divergências contratuais57. 

De outro lado, esse mesmo autor, citando Leon Fredja Szklarowsky,  

noticiou que o TCU58 sentenciou a inadmissibilidade do juízo arbitral, em casos que 

envolvam contratos administrativos, “porque contrário aos princípios de direito 

público”.59  Naquela oportunidade, Leon  colocou em relevo que a autorização 

legislativa  é que estaria faltando. 

                                                 
57 BUCHEB, José Alberto. Op. cit. P.15. 
58 “cf. Boletim de Licitações e Contratos, Ed. NJD, São Paulo 9/93, Rel. Min. Homero Santos, TC 

8217/93-9” 
59 Nessa acepção, não se pode concordar com a expressão “contrário”, de vez que se tratam de 

institutos diversos, porém não contrários; apenas com destinatários e endereços diferentes.  
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Argumenta que, no caso Lage, o Supremo Tribunal Federal  assim se 

pronunciou, reconhecendo “a legalidade do juízo arbitral, ainda que em ações contra 

a Fazenda Pública, assentando que legítima é a cláusula de irrecorribilidade, que 

não ofende a Constituição Federal” 60 

Nos contratos de concessão para exploração e produção de petróleo já 

há a autorização legislativa no art. 4361, X, da Lei nº 9.478/97. Esclarecemos que a 

conciliação internacional difere do procedimento conciliatório ordinário, usual, pois 

que não segue as normas de conciliação da CCI62 

                                                 
60 Julgado  do antigo TFR – Rel. Bilac Pinto, RTJ 68/382, citado por Leon Fredja no artigo “A 

Arbitragem e a Administração Pública”. 
61 “o contrato de concessão deverá refletir fielmente as ocndições do edital e da proposta 

vencedora e terá como cláusula essencial, dentre outras, as regras sobre solução de 
controvérsias, relacionadas com o contrato e sua ececução, inclusive a conciliação e a 
arbitragem internacional. 

62 CCI – Câmara de Comércio Internacional, em que o Secretário-Geral da Corte Internacional de 
Arbitragem nomeia o Conciliador. 
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CONCLUSÃO 

      ROSÁRIO DE GRANDES POSSIBILIDADES 

As formas de resolução de conflitos de interesses, especialmente as 

abordadas neste trabalho - mediação, conciliação e a arbitragem -, são temas 

realmente fascinantes, em face da inesgotabilidade de possibilidades de aplicação  

em quase todos os tipos de contrato. 

No mundo globalizado, a tendência é uma certa flexibilização de normas 

que realmente venham a culminar num sistema próprio, ou seja, revisado sempre, 

em função das mudanças aceleradas que ocorrem em todo o mundo. 

A Lei nº9.307/96 necessita ter maior divulgação, por meio de  cartilhas a 

serem distribuídas em escolas de primeiro e segundo graus bem como nas 

universidades . 

De igual modo, cursos devem igualmente ser ministrados, desde a mais 

tenra idade, na tentativa de se instituir uma cultura em torno da autocomposição de 

conflitos. 

Cremos com isso que, a partir do momento em que o cidadão toma 

conhecimento de que há um meio amigável de ele se compor com outra pessoa, a 

sua auto-estima será elevada, a auto confiança se restabelecerá e os níveis de 

relacionamentos tenderão a melhorar, minorando-se em contrapartida os conflitos. 
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Ao longo deste estudo, observamos que a maior aplicabilidade da Lei 

verifica-se em contratos que exigem larga escala de especialização, como os da 

indústria do petróleo e em outros que o Brasil realiza com o exterior. 

De fato o instituto da arbitragem deu um passo enorme ao se desvencilhar 

da Lei Adjetiva nacional, que não lhe conferia a autonomia necessária, pois que 

necessitava da outorga judicial para valer como título judicial e produzir os efeitos 

esperados.  

Algumas esferas são mais promissoras, como as de Direito Privado, de 

vez que as tratativas são encaradas como oportunidades de realização de negócios 

de forma rápida e eficaz. Citemos como exemplo, de outro prisma, a indústria 

petrolífera brasileira. No Direito do Trabalho ainda há muita confusão, mas grandes 

perspectivas de adoção com sucesso. Falta aqui também esclarecimento ao 

cidadão. 

Existem campos que podem ser explorados, mas que a simples 

autorização legal poderia facilitar, viabilizar. O grande exemplo de tal assertiva 

constitui-se exatamente dos contratos e procedimentos de caráter administrativo, 

nas telecomunicações brasileiras, de concessão etc. 

Na indisponibilidade a que se refere na Lei nº 9.307/96, cremos residir 

uma margem de disponibilidade, em que a arbitragem pode se instalar, basta serem 

descobertas novas e seguras possibilidades para instalação daquele instituto. 
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Onde não se aplica a arbitragem, em função da análise feita de 

arbitrabilidade do caso, pelo menos a mediação e a conciliação podem ser adotadas 

com sucesso, porque estas não dependem da disponibilidade a que se refere a Lei 

de Arbitragem. Não se deve nunca descartar a possibilidade de aplicação de um dos 

meios de solução de controvérsias, mesmo porque, diante de uma das duas 

propostas, dificilmente as partes vão relutar em aceitar e ter de enfrentar a Justiça 

formal, com força coercitiva de punição. Deve-se levar em consideração sempre a 

proposta de estudo da relação, seja ela comercial, familiar, administrativa, bancária, 

penal... enfim negocial. 

Em relação aos aspectos peculiares relativos aos meios de solução de 

controvérsias das áreas privadas e públicas: cível (Juizados Especiais Cíveis), 

trabalhista (dissídios coletivos e individuais), consumidor (contratos com previsão de 

arbitragem – SFH) e nos Direito Administrativo (procedimentos administrativos) e 

penal (Juizados Especiais Criminais), tem-se que em todos eles se pode lançar mão 

de tais meios, apresentando-se todas as possibilidades de uma reconciliação ou de 

uma nova projeção da situação de forma a que se satisfaça as partes sem contudo 

macular qualquer preceito legal ou constitucional. 

No Direito Penal, antes da aplicação da sanção, pode-se ofertar um 

acordo, em caso de infração de pequeno vulto; e o acordado valerá como prova 

definitiva contra o réu, em caso de reincidência deste em relação ao que ficou 

estabelecido pelas partes no acordo. Trata-se de uma questão delicada, mas é uma 

possibilidade.  
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Nos Juizados já se encontram a possibilidade da resolução de conflitos 

por meio da arbitragem. Se houver compromisso arbitral, afasta-se a Justiça Formal 

em prol da Privativa. 

No Sistema Financeiro e Habitacional,  não se utiliza ainda a via arbitral 

de forma corriqueira, apenas assim o fazem os agentes, por exceção. Deve portanto 

nessa área também haver incremento de soluções por tal via. 

No Direito Administrativo, vislumbra-se a aplicação, com sucesso, nos 

procedimentos administrativos das agências nacionais como a ANATEL. 

O consumidor, por sua vez, tem, na Lei de Arbitragem, a sua grande 

aliada, basta apenas o incentivo, no sentido de maior divulgação para que o cidadão 

possa se reaproximar deste meio de resolução de conflitos. 
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ANEXO I 
LEI DE ARBITRAGEM BRASILEIRA 

 
Lei n.º 9.307/1996 

Dispõe sobre a arbitragem. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragern para dirimir litígios relativos 
a direitos patrimoniais disponíveis. 

Art. 2º - A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º - Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem 
pública. 

§ 2º - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com 
base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras 
internacionais de comércio. 

CAPÍTULO II 
DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E SEUS EFEITOS 

 

Art. 3º - As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante 
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 
arbitral. 

Art. 4º - A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 
tal contrato. 

§ 1º - A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar 
inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 
§ 2º - Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 
aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 
com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 
com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 

Art. 5º - Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral 
institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo 
com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro 
documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

Art. 6º - Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada 
manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro 
meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, 
em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único - Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, 
recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda 
de que trata o art. 7º desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, 
originariamente, tocaria o julgamento da causa. 
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Art. 7º - 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. 

Art. 8º - A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal 
sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória. 

Parágrafo único - Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, 
as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e 
do contrato que contenha a cláusula compromissória. 

Art. 9º - O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 
arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1º - O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o 
juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. 
§ 2º - O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, 
assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

Art. 10 - Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 
II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for 
o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegarem a 
indicação de árbitros; 
III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 
IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

Art. 11 - Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 
I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 
II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por 
eqüidade, se assim for convencionado pelas partes; 
Ill - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 
IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis 
à arbitragern, quando assim convencionarem as partes; 
V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
e das despesas com a arbitragem; e 
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Vl - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 
Parágrafo único - Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no 
compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal 
estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente 
para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. 

Art. 12 - Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, 
desde que as partes tenham declarado, expressamente, não aceitar 
substituto; 
II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos 
árbitros, desde que as partes declarem, expressamente, não aceitar 
substituto; e 
Ill - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde 
que a parte interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do 
tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação 
e apresentação da sentença arbitral. 

CAPÍTULO III 
DOS ÁRBITROS 

  

Art. 13 - Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º - As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo 
nomear, também, os respectivos suplentes. 
§ 2º - Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, 
desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao 
órgão do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a 
nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o procedimento previsto no art. 7º 
desta Lei. 
§ 3º - As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos 
árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada. 
§ 4º - Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do 
tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 
§ 5º - O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um 
secretário, que poderá ser um dos árbitros. 
§ 6º - No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 
independência, competência, diligência e discrição. 
§ 7º - Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de 
verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. 

Art. 14 - Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com 
o litígio que Ihes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de 
impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres 
e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ 1º - As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes 
da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua 
imparcialidade e independência. 
§ 2º - O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua 
nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeação, 
quando: 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 
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b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido 
posteriormente à sua nomeação. 

Art. 15 - A parte interessada que argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 20, a 
respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo 
suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo único - Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, 
que será substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16 - Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a 
falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu 
lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1º - Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do 
órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem 
invocado na convenção de arbitragem. 
§ 2º - Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um 
acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada 
da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, 
expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto. 

Art. 17 - Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos 
funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

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. 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

  

Art. 19 - Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou 
por todos, se forem vários. 

Parágrafo único - Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral 
que há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de 
arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por 
todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. 

Art. 20 - A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento 
do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de 
arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a 
instituição da arbitragem. 

§ 1º - Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído 
nos termos do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do 
tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de 
arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para 
julgar a causa. 
§ 2º - Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem 
prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, 
quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 21 - A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 
arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal 
arbitral, regular o procedimento. 

§ 1º - Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao 
tribunal arbitral discipliná-lo. 
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§ 2º - Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do 
contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 
convencimento. 
§ 3º - As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a 
faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 
§ 4º - Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a 
conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 22 - Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e 
determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante 
requerimento das partes ou de ofício. 

§ 1º - O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora 
previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, 
ou a seu rogo, e pelos árbitros. 
§ 2º - Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar 
depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o 
comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de 
testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal 
arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, 
comprovando a existência da convenção de arbitragem. 
§ 3º - A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 
§ 4º - Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas 
ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, 
originariamente, competente para julgar a causa. 
§ 5º - Se, durante o procedimento arbitral um árbitro vier a ser substituído fica a 
critério do substituto repetir as provas já produzidas. 
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CAPÍTULO V 
DA SENTENÇA ARBITRAL 

  

Art. 23 - A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 
convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da 
instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

Parágrafo único - As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o 
prazo estipulado. 

Art. 24 - A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 
§ 1º - Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não 
houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 
§ 2º - O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em 
separado. 

Art. 25 - Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e 
verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal 
arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o 
procedimento arbitral. 

Parágrafo único - Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou 
acórdão transitados em julgado, terá normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26 - São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do 
litígio; 
Il - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões 
de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros 
julgaram por eqüidade; 
Ill - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que Ihes 
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. 

Parágrafo único - A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os 
árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos 
árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

Art. 27 - A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e 
despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for 
o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

Art. 28 - Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o 
tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que 
conterá os requisitos do art. 96 desta Lei. 

Art. 29 - Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragern, devendo o árbitro, ou o 
presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro 
meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda 
entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. 

Art. 30 - No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da 
sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar 
ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 
Il - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da 
sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do 
qual devia manifestar-se a decisão. 
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Parágrafo único - O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, 
aditando a sentença arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

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. 

  
Art. 32 - É nula a sentença arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 
Il - emanou de quem não podia ser árbitro; 
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 
corrupção passiva; 
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso 
III, desta Lei; e 
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2°, 
desta Lei. 

Art. 33 - A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder judiciário competente a decretação 
da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º - A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o 
procedimento comum, previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta 
no prazo de até noventa dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral 
ou de seu aditamento. 
§ 2º - A sentença que julgar procedente o pedido: 

I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, 
incisos I, II, Vl, VII e VIII; 
II - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, 
nas demais hipóteses. 

§ 3º - A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida 
mediante ação de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Código 
de Processo Civil, se houver execução judicial. 

CAPÍTULO VI 
DO RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS 

ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 
  

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. 

Art. 35 - Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, 
unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36 - Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 
estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

Art. 37 - A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, 
devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o art. 282 do 
Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, com: 
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I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente 
certificada, autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de 
tradução oficial; 
II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente 
certificada, acompanhada de tradução oficial. 

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; 
Il - 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. 

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. 

Art. 40 - A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 
estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 
sanados os vícios apresentados. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 41 - Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Código de Processo Civil passam 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 267 - ................................................................................................................................. 

Vll - pela convenção de arbitragem;" 
"Art. 301 - ................................................................................................................................. 

IX - convenção de arbitragem;" 
"Art. 584 - ................................................................................................................................. 

III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou 
de conciliação;" 

Art. 42 - O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte redação: 
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"Art. 520 - ................................................................................................................................ 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 

Art. 43 - Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

Art. 44 - Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916, Código 
Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código 
de Processo Civil; e demais disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1996: 175° da Independência e 108° da República. 

Fernando Henrique Cardoso 
Nelson A. Jobim 

  
  
  
  
Publicada no DOU, de 24/09/96. 

ANEXO II 
PORTARIA Nº 818, SOBRE MEDIADOR NAS DELEGACIAS 

 
Portaria Nº 818, de 30 de Agosto de 1995
Estabelece critérios para o credenciamento de mediador perante as Delegacias 
Regionais do Trabalho. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 7º do Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Ministério do Trabalho nos termos do Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 
1995, manterá cadastro de profissionais para o exercício da função de mediador, 
para subsidiar a escolha pelas partes. 
§ 1º A inscrição far-se-á mediante requerimento do interessado, perante a Delegacia 
Regional do Trabalho, desde que o requerente comprove possuir experiência em 
composição de conflitos trabalhistas e conhecimentos técnicos relativos às questões 
de natureza trabalhista. 
§ 2º A experiência na composição dos conflitos de natureza trabalhista será 
comprovada com a apresentação de cópia autenticada das atas de reuniões de 
negociação coletiva que tenha participado, na qual conste o seu nome. 
§ 3º Os conhecimentos técnicos relativos às questões de natureza trabalhista serão 
comprovadas pela atuação em uma das seguintes áreas: 
I - advocacia trabalhista; 
II - área de recursos humanos; 
III - área de relações sindicais. 
Art. 2º Preenchidos os requisitos nos §§ 2º e 3º do art. 1º, caberá ao Delegado 
Regional do Trabalho, após ouvida a Divisão ou Seção de Relações do Trabalho, 
expedir o competente ato declaratório, que será publicado no Diário Oficial da União. 
Art. 3º É vedado o credenciamento de servidores públicos ativos. 
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Art. 4º A Delegacia Regional do Trabalho, periodicamente, dará conhecimento às 
entidades sindicais do cadastro de mediadores. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO PAIVA 
 



 

 

124

ANEXO III 
MPT COMO ÁRBITRO NOS CONFLITOS TRABALHISTAS 

Coordenadoria da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos: mediação e 
arbitragem dos conflitos trabalhistas. 

O MPT COMO ÁRBITRO 
O Ministério Público do Trabalho, segundo previsto na Lei Complementar nº 75/93, 
art.83, inciso XI, através de seus Membros, pode desempenhar a função de árbitro, 
se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do 
Trabalho. O MPT regulamentou a atividade através da Resolução nº 44 do Conselho 
Superior:  
Art. 1º As atividades de arbitragem no âmbito do Ministério Público do Trabalho 
serão exercidas por Membros do Ministério Público do Trabalho, conforme previsão 
do art. 83, inciso XI, da Lei Complementar n 75/93, escolhidos pelas partes. 
Art. 2º Poderão ser objeto de arbitragem os dissídios de competência da Justiça do 
Trabalho. 
Art. 3º A arbitragem poderá ser iniciada pela vontade conjunta de todos os 
conflitantes ou por um deles, mediante a convenção de arbitragem. 
§ 1º Havendo iniciativa conjunta de todos os conflitantes, o pedido de arbitragem 
será autuado e distribuído ao Membro escolhido que tomará as providências 
necessárias. 
§ 2º No caso de iniciativa de apenas parte dos envolvidos no conflito, deverá o 
Membro escolhido dar conhecimento aos conflitantes que ainda não se 
manifestaram para que informem se aceitam a atuação do Ministério Público do 
Trabalho e a sua indicação. 
§ 3º Não havendo a aceitação de todos os conflitantes será arquivado o processo de 
arbitragem. 
Art. 4º A arbitragem se regerá pelas regras previstas na legislação em vigor. 
Art. 5º Concluída a arbitragem, segundo os parâmetros legais em vigor, o processo 
será encerrado com relatório final circunstanciado. 
Parágrafo único - O processo de arbitragem será arquivado na Procuradoria de 
origem, independentemente de homologação, devendo ser encaminhada cópia do 
relatório final à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de três dias. 
Art. 6º O descumprimento dos prazos previstos nesta Resolução implica em 
responsabilização de quem lhe der causa, na forma doTítulo III, Capítulo III da Lei 
Complementar nº 75/93, não gerando, no entanto, qualquer nulidade dos resultados 
obtidos. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Por outro lado, a negociação coletiva plena, como meio de solução de controvérsias 
e de acordo com previsão de norma internacional (Convenção 154 da OIT, ratificada 
pelo Brasil em 10/7/93 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 22, de 12/5/92), exige 
o instituto da Mediação. Os disciplinamentos para Mediação são encontrados na: 
. Instrução Normativa nº 4/93 do Tribunal Superior do Trabalho; 
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. Portaria nº 817/95, do MTE que estabelece critérios para a participação do 
mediador nos conflitos de negociação coletiva; 
. Portaria nº 818/95 que prevê o credenciamento do mediador perante as Delegacias 
Regionais do Trabalho; 
. Decreto nº 1.572/95 que regulamenta a mediação coletiva. 

 
ANEXO IV 

PROTOCOLO BSB SB SOLUÇÃO CONTROVÉRSIAS 
 

PROTOCOLO DE BRASÍLIA PARA A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
 
(MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 01/1991)  
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e 
a República Oriental do Uruguai, doravante denominados "Estados-Partes";  
Em cumprimento ao disposto no Artigo 3 e no Anexo III do Tratado de Assunção, 
firmado em 26 de março de 1991, em virtude do qual os Estados-Partes se 
comprometeram a adotar um Sistema de Solução de Controvérsias que vigorará 
durante o período de transição;  
RECONHECENDOa importância de dispor de um instrumento eficaz para assegurar 
o cumprimento do mencionado Tratado e das disposições que dele derivem;  
CONVENCIDOS  
de que o Sistema de Solução de Controvérsias contido no presente Protocolo 
contribuirá para o fortalecimento das relações entre as Partes com base na justiça e 
na eqüidade;  
CONVIERAM no seguinte:  
CAPÍTULO I  
ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
Artigo 1  
As controvérsias que surgirem entre os Estados-Partes sobre a interpretação, a 
aplicação ou o não cumprimento das disposições contidas no Tratado de Assunção, 
dos acordos celebrados no âmbito do mesmo, bem como das decisões do Conselho 
do Mercado Comum e das Resoluções do Grupo Mercado Comum, serão 
submetidas aos procedimentos de solução estabelecidos no presente Protocolo.  
CAPÍTULO II  
NEGOCIAÇÕES DIRETAS  
Artigo 2  
Os Estados-Partes numa controvérsia procurarão resolvê-la, antes de tudo, 
mediante negociações diretas.  
 
Artigo 3  
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1. Os Estados-Partes numa controvérsia informarão o Grupo Mercado Comum, por 
intermédio da Secretaria Administrativa, sobre as gestões que se realizarem 
durante as negociações e os resultados das mesmas.  

2. As negociações diretas não poderão, salvo acordo entre as partes, exceder um 
prazo de quinze (15) dias, a partir da data em que um dos Estados-Partes 
levantar a controvérsia.  

 
CAPÍTULO III  
INTERVENÇÃO DO GRUPO MERCADO COMUM  
 
Artigo 4  
1. Se mediante negociações diretas não se alcançar um acordo ou se a 

controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estado partes na 
controvérsia poderá submetê-la à consideração do Grupo Mercado Comum.  

 
2. O Grupo Mercado Comum avaliará a situação, dando oportunidade às partes na 

controvérsia para que exponham suas respectivas posições e requerendo, 
quando considere necessário, o assessoramento de especialistas selecionados 
da lista referida no Artigo 30 do presente Protocolo.  

 
3. As despesas relativas a esse assessoramento serão custeadas em montantes 

iguais pelos Estados-Partes na controvérsia ou na proporção que o Grupo 
Mercado Comum determinar.  

 
Artigo 5  
Ao término deste procedimento o Grupo Mercado Comum formulará recomendações 
aos Estados-Partes na controvérsia, visando à solução do diferendo.  
 
Artigo 6  
O procedimento descrito no presente capítulo não poderá estender-se por um prazo 
superior a trinjta (30) dias, a partir da data em que foi submetida a controvérsia à 
consideração do Grupo Mercado Comum.  
 
CAPÍTULO IV  
 
PROCEDIMENTO ARBITRAL  
 
Artigo 7  
1. Quando não tiver sido possível solucionar a controvérsia mediante a aplicação 

dos procedimentos referidos nos capítulos II e III, qualquer dos Estados-Partes 
na controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa sua intenção de 
recorrer ao procedimento arbitral que se estabelece no presente Protocolo.  

 
2. A Secretaria Administrativa levará, de imediato, o comunicado ao conhecimento 

do outro ou dos outros Estados envolvidos na controvérsia e ao Grupo Mercado 
Comum e se encarregará da tramitação do procedimento.  

 
 
Artigo 8  
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Os Estados-Partes declaram que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem 
necessidade de acordo especial, a jurisdição do Tribunal Arbitral que em cada caso 
se constitua para conhecer e resolver todas as controvérsias a que se refere o 
presente Protocolo.  
 
Artigo 9  
1. O procedimento arbitral tramitará ante um Tribunal ad hoc composto de três (3) 

árbitros pertencentes à lista referida no Artigo 10.  
 
2. Os árbitros serão designados da seguinte maneira:  
 

i) cada Estado-Parte na controvérsia designará um (1) árbitro. O terceiro 
árbitro, que não poderá ser nacional dos Estados-Partes na controvérsia, 
será designado de comum acordo por eles e presidirá o Tribunal Arbitral. 
Os árbitros deverão ser nomeados no período de quinze (15) dias, a partir 
da data em que a Secretaria Administrativa tiver comunicado aos demais 
Estados-Partes na controvérsia a intenção de um deles de recorrer à 
arbitragem;  

ii) cada Estado-Parte na controvérsia nomeará, ainda, um árbitro suplente, 
que reúna os mesmos requisitos, para substituir o árbitro titular em caso 
de incapacidade ou excusa deste para formar o Tribunal Arbitral, seja no 
momento de sua instalação ou no curso do procedimento.  

 
Artigo 10  
 
Cada Estado-Parte designará dez (10) árbitros que integrarão uma lista que ficará 
registrada na Secretaria Administrativa. A lista, bem como suas sucessivas 
modificações, será comum aos Estados-Partes.  
 
Artigo 11  
 
Se um dos Estados-Partes na controvérsia não tiver nomeado seu árbitro no período 
indicado no Artigo 9, este será designado pela Secretaria Administrativa dentre os 
árbitros desse Estado, segundo a ordem estabeljecida na lista respectiva.  
 
Artigo 12  
 
1. Se não houver acordo entre os Estados-Partes na controvérsia para escolher o 

terceiro árbitro no prazo estabelecido no Artigo 9, a Secretaria Administrativa, a 
pedido de qualquer deles, procederá a sua designação por sorteio de uma lista 
de dezesseis (16) árbitros elaborada pelo Grupo Mercado Comum.  

 
2. A referida lista, que também ficará registrada na Secretaria Administrativa, estará 

integrada em partes iguais por nacionais dos Estados-Partes e por nacionais de 
terceiros países.  

 
Artigo 13  
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Os árbitros que integrem as listas a que fazem referência os artigos 10 e 12 deverão 
ser juristas de reconhecida competência nas matérias que possam ser objeto de 
controvérsia.  
 
Artigo 14  
 
Se dois ou mais Estados-Partes sustentarem a mesma posição na controvérsia, 
unificarão sua representação ante o Tribunal Arbitral e designarão um árbitro de 
comum acordo no prazo estabelecido no Artigo 9.2.i.  
 
Artigo 15  
 
O Tribunal Arbitral fixará em cada caso sua sede em algum dos Estados-Partes e 
adotará suas próprias regras de procedimento. Tais regras garantirão que cada uma 
das partes na controvérsia tenha plena oportunidade de ser escutada e de 
apresentar suas provas e argumentos, e também assegurarão que os processos se 
realizem de forma expedita.  
 
Artigo 16  
 
Os Estados-Partes na controvérsia informarão o Tribunal Arbitral sobre as instâncias 
cumpridas anteriormente ao procedimento arbitral e farão uma breve exposição dos 
fundamentos de fato ou de direito de suas respectivas posições.  
 
Artigo 17  
 
Os Estados-Partes na controvérsia designarão seus representantes ante o Tribunal 
Arbitral e poderão ainda designar assessores para a defesa de seus direitos.  
 
Artigo 18  
 
1. O Tribunal Arbitral poderá, por solicitação da parte interessada e na medida em 

que existam presunções fundadas de que a manutenção da situação venha a 
ocasionar danos graves e irreparáveis a uma das partes, ditar as medidas 
provisionais que considere apropriadas, segundo as circunstâncias e nas 
condições que o próprio Tribunal estabelecer, para prevenir tais danos.  

 
2. As partes na controvérsia cumprirão, imediatamente ou no prazo que o Tribunal 

Arbitral determinar, qualquer medida provisional, até que se dite o laudo a que se 
refere o artigo 20.  

 
 
Artigo 19  
 
1. O Tribunal Arbitral decidirá a controvérsia com base nas disposições do Tratado 

de Assunção, nos acordos celebrados no âmbito do mesmo, nas decisões do 
Conselho do Mercado Comum, nas Resoluções do Grupo Mercado Comum, bem 
como nos princípios e disposições de direito internacional aplicáveis na matéria.  
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2. A presente disposição não restringe a faculdade do Tribunal Arbitral de decidir 
uma controvérsia ex aequo et bono, se as partes assim o convierem.  

 
Artigo 20 
 
1. O Tribunal Arbitral se pronunciará por escrito num prazo de sessenta (60) dias, 

prorrogáveis por um prazo máximo de trinta (30) dias, a partir da designação de 
seu Presidente.  

 
2. O laudo do Tribunal Arbitral será adotado por maioria, fundamentado e firmado 

pelo Presidente e pelos demais árbitros. Os membros do Tribunal Arbitral não 
poderão fundamentar votos dissidentes e deverão manter a votação confidencial.  

 
Artigo 21  
 
1. Os laudos do Tribunal Arbitral são inapeláveis, obrigatórios para os Estados-

Partes na controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação e terão 
relativamente a eles força de coisa julgada. 2. Os laudos deverão ser cumpridos 
em um prazo de quinze (15) dias, a menos que o Tribunal Arbitral fixe outro 
prazo.  

 
Artigo 22  
 
1. Qualquer dos Estados-Partes na controvérsia poderá, dentro de quinze (15) da 

notificação do laudo, solicitar um esclarecimento do mesmo ou uma interpretação 
sobre a forma com que deverá cumprir-se.  

 
2. O Tribunal Arbitral disto se desincumbirá nos quinze (15) dias subsequentes.  
 
3. Se o Tribunal Arbitral considerar que as circunstâncias o exigirem, poderá 

suspender o cumprimento do laudo até que decida sobre a solicitação 
apresentada.  

 
Artigo 23.  
 
Se um Estado-Parte não cumprir o laudo do Tribunal Arbitral, no prazo de (30) dias, 
os outros Estados-Partes na controvérsia poderão adotar medidas compensatórias 
temporárias tais como a suspensão de concessões ou outras equivalentes, visando 
a obter seu cumprimento.  
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Artigo 24  
 
1. Cada Estado-Parte na controvérsia custeará as despesas ocasionadas pela 

atividade do árbitro por ele nomeado.  
2. O Presidente do Tribunal Arbitral receberá uma compensação pecuniária, a qual, 

juntamente com as demais despesas do Tribunal Arbitral, serão custeadas em 
montantes iguais pelos Estados-Partes na controvérsia, a menos que o Tribunal 
decida distribuídos em proporção distinta.  

 
CAPÍTULO V  
 
RECLAMAÇÕES DE PARTICULARES  
 
Artigo 25  
 
O procedimento estabelecido no presente capítulo aplicar-se-á às reclamações 
efetuadas por particulares (pessoas físicas ou jurídicas) em razão da sanção ou 
aplicação, por qualquer dos Estados-Partes, de medidas legais ou administrativas de 
efeito restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal, em violação do Tratado 
de Assunção, dos acordos celebrados no âmbito do mesmo, das Decisões do 
Conselho do Mercado Comum ou das Resoluções do Grupo Mercado Comum.  
 
Artigo 26  
1. Os particulares afetados formalizarão as reclamações ante a Seção Nacional do 

Grupo Mercado Comum do Estado-Parte onde tenham sua residência habitual ou 
a sede de seus negócios.  

 
2. Os particulares deverão fornecer elementos que permitam à referida Seção 

Nacional determinar a veracidade da violação e a existência ou ameaça de um 
prejuízo.  

 
Artigo 27  
 
A menos que a reclamação se refira a urna questão que tenha motivado o início de 
um procedimento de Solução de Controvérsias consoante os capítulos II, III e IV 
deste Protocolo, a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum que tenha admitido a 
reclamação conforme o Artigo 26 do presente capitulo poderá, em consulta com o 
particular afetado:  
 
a) Entabular contatos diretos com a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum do 

Estado-Parte a que se atribui a violação a fim de buscar, mediante consulta, uma 
solução imediata à questão levantada; ou  

 
b) Elevar a reclamação sem mais exame ao Grupo Mercado Comum.  
 
Artigo 28  
 
Se a questão não tiver sido resolvida no prazo de quinze (15) dias a partir da 
comunicação da reclamação conforme o previsto no Artigo 27 a), a Seção Nacional 
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que efetuou a comunicação poderá, por solicitação do particular afetado, elevá-la 
sem mais exame ao Grupo Mercado Comum.  
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Artigo 29  
 
1. Recebida a reclamação, o Grupo Mercado Comum, na primeira reunião 

subsequente ao seu recebimento, avaliará os fundamentos sobre os quais se 
baseou sua admissão pela Seção Nacional. Se concluir que não estão reunidos 
os requisitos necessários para dar-lhe curso, recusará a reclamação sem mais 
exame.  

 
Artigo 30  
 
1. O grupo de especialistas a que faz referência o Artigo 29 será composto de três 

(3) membros designados pelo Grupo Mercado Comum ou, na falta de acordo 
sobre um ou mais especialistas, estes serão eleitos dentre os integrantes de uma 
lista de vinte e quatro (24) especialistas por votação que os Estados-Partes 
realizarão. A Secretaria Administrativa comunicará ao Grupo Mercado Comum o 
nome do especialista ou dos especialistas que tiverem o maior número de votos. 
Neste último caso, e salvo se o Grupo Mercado Comum decidir de outra maneira, 
um dos especialistas designados não poderá ser nacional do Estado contra o 
qual foi formulada a reclamação, nem do Estado no qual o particular formalizou 
sua reclamação, nos termos do Artigo 26.  

 
2. Com o fim de constituir a lista dos especialistas, cada um dos Estados-Partes 

designará seis (6) pessoas de reconhecida competência nas questões que 
possam ser objeto de controvérsia. Esta lista ficará registrada na Secretaria 
Administrativa.  

 
Artigo 31  
 
As despesas derivadas da atuação do grupo de especialistas serão custeadas na 
proporção que determinar o Grupo Mercado Comum ou, na falta de acordo, em 
montantes iguais pelas partes diretamente envolvidas.  
 
Artigo 32  
 
O grupo de especialistas elevará seu parecer ao Grupo Mercado Comum. Se nesse 
parecer se verificar a procedência da reclamação formulada contra um Estado-Parte, 
qualquer outro Estado-Parte poderá requerer-lhe a adoção de medidas corretivas ou 
a anulação das medidas questionadas. Se seu requerimento não prosperar num 
prazo de quinze (15) dias, o Estado-Parte que o efetuou poderá recorrer diretamente 
ao procedimento arbitral, nas condições estabelecidas no Capítulo IV do presente 
Protocolo.  
 
CAPÍTULO VI  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Artigo 33  
 
O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor 
uma vez que os quatro Estados-Partes tiverem depositado os respectivos 
instrumentos de ratificação. Tais instrumentos serão depositados junto ao Governo 
da República do Paraguai que comunicará a data de depósito aos Governos dos 
demais Estados-Partes.  
 
Artigo 34  
 
O presente Protocolo permanecerá vigente até que entre em vigor o Sistema 
Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum a que se refere o 
número 3 do Anexo III do Tratado de Assunção.  
 
Artigo 35  
 
A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção implicará ipso jure a 
adesão ao presente Protocolo.  
 
Artigo 36  
 
Serão idiomas oficiais em todos os procedimentos previstos no presente Protocolo o 
português e o espanhol, segundo resultar aplicável.  
 
Feito na cidade de Brasília aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil 
novecentos e noventa e um, em um original, nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos textos igualmente autênticos. O Governo da República do Paraguai 
será o depositário do presente Protocolo e enviará cópia devidamente autenticada 
dos mesmos aos Governos dos demais Estados-Partes.  
 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA  
CARLOS SAUL MENEM  
GUIDO DI TELLA  
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
FERNANDO COLLOR  
FRANCISCO REZEK  
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI  
ANDRES RODRÍGUEZ  
ALEXIS FRUTOS VAESKEN  
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI  
LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA  
HECTOR GROS ESPIELL  
 


