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RESUMO 

A Arbitragem aumentou seu campo de aplicação nas sociedades contemporâneas, mas ainda é 
pouco utilizada, apesar de expressa autorização constitucional. De fato, os métodos 
alternativos de resolução de conflitos são um novo campo de procedimentos, que estão 
substituindo as maneiras tradicionais de resolver os problemas relacionados aos litígios de 
direitos disponíveis. O aumento das transações econômicas mudou a maneira de compreender 
a teoria tradicional dos negócios jurídicos, em que um contrato não é celebrado por iguais, 
mas há uma diferença enorme na posição jurídica das partes. A solução de demandas pela 
arbitragem é baseada na autonomia da vontade das partes, para proporcionar uma justiça mais 
rápida, célere, e menos onerosa no Brasil. Para que este método seja eficaz, necessário se faz, 
que a convenção seja celebrada e elaborada sem vícios de vontade. A dissertação trata-se da 
validade da convenção arbitral, reconhecendo, no entanto, a existência de diversos pontos a 
serem reformados, no que tange a legislação especial.  Assim, por conta de tais fatos, este 
estudo investigará os fenômenos da arbitragem relacionados aos fatos históricos, até os nossos 
dias atuais, com ênfase nas vantagens do instituto, e na forma e eficácia da convenção de 
arbitragem. 

Palavras-chave: 1. Convenção de Arbitragem; Autonomia de vontade; Conflitos; Celeridade; 
Vantagens; Cláusula Compromissória; Termo de Compromisso Arbitral. 
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ABSTRACT 

Arbitrtion has increased its scope in contemporary societies, but is still underused, 
despite the Express constitutional authorization. In fact, alternative methods of 
conflict resolution is a new field of procedures, which are replacing traditional ways of 
solving problems related to disputes of rights available. The increase in economic 
transactions has changed the way of understanding the traditional theory of legal 
transactions, in which a contract is not concluded by the same, but there is a huge 
difference in the legal position of the parties. The solution demands for arbitration is 
based on the autonomy of the will of the parties, to provide justice faster, faster, and 
cheaper in Brazil. For this method to be effective, necessary it is that the convention 
is held and developed without vices will. The dissertation it is the validity of the 
arbitration agreement, recognizing, however, that there are several points to be 
reformed, with respect to special legislation. Thus, on account of such facts, this 
study will investigate the phenomena of historical facts related to arbitration, until our 
present day, with emphasis on the advantages of the institute, and shape and 
effectiveness of the arbitration agreement.  

Keywords: 1. Arbitration Convention; Autonomy of will; Conflict; Celerity; Benefits; 
Clause, Arbitration Statement of Commitment.  
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I – INTRODUÇÃO 

  A justiça é um dos temas mais discutido em toda a sociedade humana, uma vez que o

  direito é feito pelos homens, tendo como base o conjunto de normas existentes. Ainda 

não se conseguiu apontar sequer uma pretensa uniformidade de fundamentos ou de idéias a 

respeito da celeuma. Desde o passado hebraico e dos grego até a fase contemporânea os 

filósofos têm esboçado as suas comparações de justiça, sem, contudo, poder arriscar a 

proximidade de conclusões definitivas, pois desvendar os segredos da justiça é muito 

desafiador. 

 O conjunto de normas existentes é resultado da vontade dos homens de querer viver 

em comunidades. Desde os primórdios, os grupos humanos que constituíram as primeiras 

sociedades, passaram a desenvolver conceitos cada vez mais maduros a respeito de normas e 

condutas a serem seguidas a fim de atingir o aprimoramento social, sob uma perspectiva mais 

ampla, precisa e rápida de se fazer justiça. 

 As tentativas de amadurecimento das regras iniciaram-se conforme a necessidade do 

ser humano e os costumes de cada lugar, para que pudessem viver em harmonia, na 

prevalência da paz social. Da mesma forma que as pessoas evoluíam, também havia uma 

evolução por parte do direito, mas não na mesma proporcionalidade, pelo contrário, surgiam 

tardiamente e com muitas resistências no ordenamento jurídico pátrio, por mais que se 

tratassem de normas que pudessem equilibrar os conflitos provenientes do relacionamento 

interpessoal. 

 Criaram organizações, e voluntariamente, estabeleceram limites à sua total liberdade, 

na justificativa de defender o bem comum, motivados pela constante mutação da sociedade, e 

dentro da concepção capitalista ocidental, percebe-se que todos os setores da vida social se 

desenvolveram de forma surpreendente nesse último quartel do século, mas como já dito, sem 

grandes avanços das normas e dos direitos, na solução dos conflitos, e principalmente no 

acesso a justiça. 

 O Poder Judiciário pouco fez nesse período para minorar as dificuldades ao acesso 

judicial, possibilitando ao aforismo popular, asseverar que da época áurea do Direito Romano 

até os dias contemporâneos, a melhoria foi mínima, podendo citar durante todo este período, 

apenas com a conquista da criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o Código de 

Defesa do Consumidor, e recentemente, com os benefícios da informática nesse Poder. 
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 O “acesso à ordem jurídica”1 justa passa a ficar cada vez mais distante dos sujeitos de 

direitos e obrigações, em razão da ineficiência da máquina judiciária, do excesso de processos 

e da morosidade das decisões judiciais, o que possibilita movimentos de ingresso à justiça, 

como a abertura de necessárias vias de acesso, na busca de uma otimização da reestruturação 

de alternativas de solução de conflitos. 

 A Conciliação e a Arbitragem estão contextualizadas, dentre outras alternativas de 

solução de controvérsias, que compõe os chamados Métodos Extrajudiciais, através das 

Cortes Arbitrais, na qual as partes, por meio da manifestação de vontade constituem um 

tribunal aparentemente privado, para dirimir possíveis desavenças, estando suas normas 

dispostas na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

O uso desse instituto pode ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas capazes de 

contratar, que confiam a árbitros,2por elas indicados ou não, o julgamento de suas demandas, 

relativas a direitos patrimoniais disponíveis, ou transigíveis, motivadas por um diferencial 

fundamental para o bom encaminhamento e busca de uma melhor resolução para seus 

problemas, sejam eles sociais ou econômicos. 

Uma justiça tardia extrapola o limite dos direitos humanos, violando o princípio da 

dignidade da pessoa humana, resguardado pela Carta Federal, além de tornar inócua a norma 

constitucional de que é assegurado a todos, o direito à razoável duração do processo e aos 

meios de garantia da celeridade de sua tramitação. 

A fase contemporânea exige a superação de formas tradicionais e centralizadas, na 

procura incessante pela justiça, já que o descrédito da sociedade é visível, mas para isso, são 

necessárias transformações no ordenamento jurídico, para redefinir as funções do Poder 

Judiciário, com o intuito de minimizar a crise jurídica. 

O enfoque primordial das Cortes e Câmaras de Conciliação e Arbitragem, trata-se de 

sua Convenção, que significa dizer, que a sociedade pode submeter a solução de seus litígios, 

ao juízo arbitral, mediante, em princípio, a cláusula compromissória e o termo compromisso 

arbitral que devem ser eficazes ao fim a que se destinam, o que não ocorre na prática, 

                                                          
1 A uma justiça imparcial; a uma Justiça igual, contraditória, dialética, cooperatória, que ponha à disposição das 
partes todos os instrumentos e os meios necessários que lhe possibilitem, concretamente, sustentarem suas 
razões, produzirem suas provas, influírem sobre a formação do convencimento do juiz. (GRINOVER, p. 32, 
1990) 
2Arbiter designava, na origem, a “testemunha” (Plaute), mas também o “mestre” (chefe, senhor) (Gaffiot), e, na 
Lei da XII Tábuas, tem o sentido de “juiz”. No grego significava “arbiter”, que deu a primeira idéia do que é a 
arbitragem. (JARROSSON, p. 4/5, 1987) 
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principalmente a nível do Brasil, gerando nulidades e ineficácia das sentenças arbitrais pelos 

Tribunais Superiores de todo o país, por mais que sejam ínfimas. 

Este é o problema e preocupação principal da dissertação, pois apesar de se tratar de 

um ótimo meio para tornar a justiça mais célere e segura, o Poder Judiciário congestionado, 

abarrotado de papéis e de decisões finais que tardam a ser prolatadas, vem tornando nulas 

algumas poucas sentenças arbitrais proferidas nas Câmaras de Conciliação e Arbitragem, com 

o intuito de começar todo um novo procedimento, através da intervenção Estatal, piorando 

cada vez mais sua situação de acúmulo de processos a serem julgados, e a situação caótica em 

que se encontra. 

As causas dessas nulidades de sentenças são várias, mas o ponto crucial que, ao 

menos, justifica este ato, é a forma como a arbitragem vem sendo convencionada, já que está 

expresso na Lei 9.307/96, os requisitos e pressupostos de validade dessa convenção, formada 

pela cláusula compromissória vazia e cheia, e o termo de compromisso arbitral, que não estão 

sendo instituídos corretamente pelas partes, principalmente pelos advogados, que deveriam 

servir de facilitadores da solução de conflitos, na busca da segurança jurídica. 

Subsidiariamente, é evidente a aparição de outros problemas com a utilização das 

Cortes e ou Câmaras de Conciliação e Arbitragem para a solução de controvérsias, quais 

sejam, as vantagens ilícitas, que tentam alguns operadores do direito ganhar com esse 

procedimento interpessoal e privado, o impacto sócio educacional e cultural, o 

desconhecimento e a falta de assimilação da Legislação específica, pelos juristas, advogados e 

pela sociedade, e a irrecorribilidade das sentenças arbitrais. 

A relevância do estudo, se dá, em decorrência da inexistente política social, capaz de 

disseminar o referido instituto entre a população em geral, que é justamente baseado na 

mudança de comportamento nas relações humanas. 

 Por conseguinte, vem operando um retrocesso na forma de solução de conflito 

extrajudicial, que deveria estar alçando vôos maiores, para garantir um fim nas demandas, de 

maneira imparcial, igualitária, contraditória, sem a intervenção e monopólio do Estado, que 

deveria agir mediante o princípio da cooperação, junto às Cortes e Câmaras Arbitrais.  

A escola adotada para abordar o tema proposto é o pós-positivismo, fundamentado na 

ascensão dos valores, no reconhecimento dos direitos fundamentais e da normatividade, 

atribuindo maior importância não somente às leis, mas aos princípios do direito, colocando o 
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homem como centro do objetivo central, o que foge do formalismo jurídico, abrangendo um 

campo maior, pois se tratam de preceitos que deveriam intervir nas demais normas inferiores, 

para obter delas o real sentido e alcance aos casos concretos. 

A superação histórica do Jusnaturalismo e o fracasso político do Positivismo, que é 

uma concepção monista3 no século XX, abriram caminhos para um conjunto amplo e ainda 

inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O movimento 

filosófico depois da Segunda Grande Guerra inicia uma nova reflexão do direito e da sua 

função social, que marca a virada kantiana, surgindo a nova hermenêutica Constitucional. 

A Teoria da Justiça Distributiva, de JOHN RAWLS surge na década de setenta, 

marcando o renascimento da discussão da justiça como valor imprescindível à sociedade 

contemporânea. Resgata o homem como objetivo maior da sociedade, enquanto o centro de 

toda a racionalidade, o que se extrai de sua obra “Liberalismo Político”. Rawls incentiva a 

possibilidade de uma sociedade justa, equitativa e estável, em que os cidadãos livres e iguais, 

possam viver em harmonia no que tange a justiça, embora tenham concepções diferentes 

acerca de doutrinas religiosas, filosóficas e morais. (RAWLS, 2006) 

Relacionando o referencial teórico, com o objeto de estudo, importante frisar que as 

Cortes de Conciliação e Arbitragem, denominadas Câmaras Arbitrais, surgiram para melhorar 

a nossa sociedade e as relações humanas, permitindo aos seus membros um acesso à justiça 

alternativa mais ampla, precisa e célere e menos onerosa, estabelecendo satisfazer seus 

conflitos, pela forma eleita livremente pelas partes, estando o homem como o centro da 

sociedade.  

Não se pode deixar de citar Norberto Bobbio, autor de primeira linha que facilita o 

estudo do direito, e que afirma no livro Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant, 

que além do ordenamento jurídico estatal, existem outros paralelos a este, sendo que todos 

convivem com certa harmonia e cooperação dentro do mesmo sistema, como deveria ser vista 

a Corte Arbitral, pelo Poder Judiciário nos Estados Brasileiros. (BOBBIO, 1995) 

                                                          
3 Uma teoria monista, que defende o reconhecimento de um direito geral de personalidade, por meio de que a 
proteção da pessoa humana seria obtida através de uma regra geral que envolvesse todas as hipóteses em que 
valores essenciais ao ser humano fossem colocados sob ameaça; haveria um único direito, sem conteúdo pré-
estabelecido, oposto à específica previsão de um fattispecie pela norma. A pessoa humana exprime um valor 
único, unitário, que não se harmoniza com a divisão dos seus aspectos mais relevantes e essenciais em múltiplos 
interesses. Portanto, as plúrimas normas difundidas pelo ordenamento não representam direitos autônomos; 
antes, constituem a previsão e a disciplina de características particulares da personalidade humana que integram 
um direito único e geral, o direito geral de personalidade. (PERLINGIERI, p. 154. 1997) 
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 Mesmo não sendo o melhor da América Latina, o Brasil vem avançado no concernente 

a esse prestígio, ocupando o quarto lugar entre os países que mais apresentaram casos para 

arbitragem na Corte Internacional da Câmara do Comércio de Paris. E que agora, a intenção é 

de que essas demandas, com o apoio do Poder Judiciário, sejam resolvidas aqui, internamente. 

 O esforço do Poder Judiciário, em alguns estados é investir nas novas formas de 

solução de conflitos, principalmente no Estado de Goiás, na tentativa de desburocratizar o 

judiciário, abrindo caminho à justiça privada.   

A dissertação foi elaborada na busca do saber científico, pelo qual se pode alcançar 

conhecimentos e resultados válidos, instrumentalizados sobre fontes mediatas, tendo em vista 

a experiência, a vivência e o engajamento laboral com o método alternativo de controvérsia. 

Certo é que não se desenvolveu apenas a partir de uma técnica de investigação teórica e 

bibliográfica, havendo a conjugação de outros métodos com adequação no campo da temática 

de discussão.   

Partindo-se da origem e da evolução histórica da Lei de arbitragem, com o auxílio e 

corroboração de outros métodos e técnicas de pesquisa evolutiva legislativa, qualitativa, 

quantitativa, e eletrônica, constatou-se várias assertivas e proposições que evidenciaram um 

êxito sobre o relevante papel do Juízo Arbitral na sociedade brasileira, no sentido de 

cooperação junto ao Poder Judiciário, no intuito de acabar com a descrença estigmatizante da 

morosa entrega jurisdicional do país. 

O método de raciocínio dedutivo lógico foi utilizado, uma vez que a extração 

discursiva do conhecimento partiu-se de premissas gerais aplicáveis às hipóteses concretas, 

para o particular, que seriam os casos práticos e estatísticas devidamente comprovadas e 

realizadas através de pesquisa de campo, no Brasil, mais especificamente no Estado de Goiás, 

na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem, que ratificam a eficácia da arbitragem, como uma 

rápida solução de controvérsia. 

O primeiro capítulo aborda a evolução histórica da arbitragem no mundo, no Brasil, e 

no Estado de Goiás, em especial na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem, que é uma 

referência da adoção de meios alternativos para resolver a aflitiva situação da morosidade da 

justiça no país, onde se verificará o remédio eficaz ao sofrimento, do qual padecem os 

jurisdicionados.  

O segundo capítulo da dissertação discorre sobre a Arbitragem no Direito Estrangeiro, 
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com um trabalho doutrinário de direito comparado ao sistema brasileiro, enquanto o capítulo 

seguinte se destina à origem legislativa da Arbitragem no Brasil e suas resistências junto ao 

Poder Judiciário.  

No quarto plano, o estudo abarca o tema central da pesquisa científica que é sobre a 

natureza jurídica e o procedimento da arbitragem, a sua convenção, mediante a cláusula 

compromissória e o termo de compromisso arbitral, com seus requisitos e pressupostos de 

validade, que devem ser convencionados de acordo com a norma jurídica, para que os atos 

praticados nas Cortes de Conciliação e Arbitragem, possam produzir efeitos e serem 

validados, como título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N do Código de Processo 

Civil Brasileiro. 

Ainda neste capítulo, menciona-se sobre os institutos afins de solução de conflitos, 

como a negociação, mediação, conciliação e a justiça restaurativa, que são medidas 

importantes e colaborativas com a arbitragem, na busca de uma justiça mais célere e menos 

onerosa. 

Conclui-se, através dessas divisões, as considerações finais que traduzem desfechos 

para que se possa alcançar os anseios da sociedade contemporânea, no que tange a quebra de 

paradigmas, e a eficácia das sentenças proferidas pelas Cortes e Câmaras de Conciliação e 

Arbitragem no Brasil, ao respaldo e confiança do mundo jurídico, minimizando a morosidade 

judicial, com o desafogamento do Poder Judiciário, e a disseminação de novas culturas 

viáveis para resolver litígios. 

Importante frisar os anexos, que apresentam um conjunto de exemplos práticos, e 

estatísticas comprobatórias da eficiência da arbitragem, como medida significante da 

estimativa dum meio extrajudicial para solução de controvérsias, obtida com base em uma 

amostra de casos reais, dirimidos na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem no Estado de 

Goiás, que possui um regimento interno e aspectos fundamentais para o procedimento dessa 

prática, conectada à problemática do instituto regulamentado pela Lei 9.307 de 23 de 

setembro de 1996. 
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CAPÍTULO I 

BREVES CONSIDERAÇÕES DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ARBITRAGEM 

 De uma análise mais detida da Evolução Histórica da arbitragem, cediço é que as 

soluções de litígios entre grupos humanos encontraram, por diversas vezes, procedimentos 

pacíficos através da mediação e da arbitragem, ao invés de se optar pelas guerras. Percebe-se, 

portanto, que não se trata de um novo instrumento, e sim de uma técnica já utilizada desde os 

primórdios, na extrema Antiguidade, o que não era somente positivada na norma jurídica. 

 Antes que o Estado avocasse a si a missão de fazer justiça, o modo primitivo de 

solucionar as demandas entre os homens era exercido pelo emprego da força, solução 

puramente física que não enseja a paz, o que tornava impossível a coexistência harmônica dos 

seres humanos, a segurança, a tranqüilidade e a ordem pública. Em função de inexistir um 

poder de coerção, os conflitos eram dirimidos por uma justiça privada, ou chamado por alguns 

vingança privada.  

 Por isso o homem, muito cedo, recorreu a uma forma de solução transacional, 

resultante da autonomia da vontade dos demandantes, por ser uma solução econômica, rápida, 

utilitária, surgindo a necessidade de confiar a um terceiro, alguém fora do conflito, a tarefa de 

dirimi-lo, visto que os negócios, civis, comerciais, exigiam respostas rápidas, sob pena de, 

quando solucionados, perderem o objeto e ficarem desprovidos de eficácia, com prejuízos 

incalculáveis para as partes interessadas.  

Antes mesmo que Ulpiano dissesse que – “são estes os princípios gerais do Direito: 
viver honestamente, não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu”, os gregos já 
doutrinavam as regras de um Direito Natural que norteariam o Direito Positivo dos 
povos acerca da liberdade, da educação, da segurança, dos bens, da cultura e do 
direito à vida. (LENZA, p. 06, 1999) 

 A história da Arbitragem tem acompanhado o desenvolvimento da humanidade desde 

os tempos mais remotos, dos quais se têm algum registro. Na antigüidade, o rei, o sacerdote e 

o magistrado exerciam a mesma função, desenvolvendo o cargo de chefe político. Portanto a 

magistratura estava associada a religião. Os juízes eram conhecidos como os titulares para 

oferecer o sacrifício, confundindo o Sacerdócio, justiça e o comando numa só pessoa. 
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 A lei tinha uma ligação com a religião, pois faziam parte de um conjunto de liturgias, 

orações e disposições legislativas. O próprio código das doze tábuas, trazia diversos ritos 

religiosos a sepultura. Eram ao mesmo tempo um código, um ritual e uma constituição. A 

norma não era escrita e sim transmitida de pai para filho de maneira oral, mas com o decorrer 

do tempo ela passou a ser escrita, e guardada em livros sagrados em seus templos. 

 "Pontificem neminem bunum esse nisi qui jus civilis cognoscit", esta frase em latim tão 

conhecida no mundo jurídico é a própria afirmação que não se pode ser bom pontífice quem 

não conhece o direito e não se pode conhecer o direito sem conhecer a religião. Os sacerdotes 

eram os únicos competentes para julgar os processos. 

 Tem-se conhecimento da Arbitragem na Grécia Clássica (século VI a.C.) e Roma 

(século VIII a.C.), havendo também informações de sua utilização no Oriente ao longo de sua 

história, no Período Justiniano. Seguindo certas formalidades a Igreja Medieval também se 

valia desse instituto pois o jurisdicional da Igreja se fundava no poder arbitral e disciplinar. 

(SOUZA, 2006) 

 De origem consuetudinária, a arbitragem remonta há mais de 3.000 a.C., sendo pois 

um dos institutos mais antigos da nossa história. Não se pode deixar de mencionar, a 

aplicação no Direito Lusitano, no Direito Talmúdico e no Direito Muçulmano. Cada cultura 

sendo aplicada de acordo com os seus costumes. (LEMOS, 2001) 

 No Direito Lusitano quem disciplinava esse sistema eram as ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas. Já no Direito Talmúdico ela era aplicada por um rabino ou pelo 

conselho de rabinos e seguindo os costumes judaicos, os judeus submetiam à arbitragem todas 

as disputas entre a comunidade e a pessoa ou entre as pessoas, por meio de seu direito 

próprio, com seu minúsculo reinado à sombra de outro maior. 

 No Direito muçulmano o Alcorão é um código de conduta e contém ordens fixas e 

rígidas sobre o governo da sociedade, a economia, o casamento, a moral, a situação da mulher 

e disciplina inúmeras outras questões. Trazendo a palavra de Deus, revelada ao seu 

mensageiro Mohammad, dirige-se a toda a humanidade, sem, distinção de raça, religião ou 

época e regula a vida do ser humano, em todas as direções: espiritual, temporal, individual e 

coletiva. 

 Diante dele já existe a previsão de autonomia judiciária, para que a comunidade 

mantenha seus próprios tribunais e juízes, aplicando suas próprias leis em todos os ramos do 
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Direito. Determinando também que se as partes no litígio forem de comunidades distintas, 

uma lei internacional privada buscará a solução ao conflito, na perseguição da simplicidade e 

rapidez.   

 Constata-se, pois, que o Alcorão não desconhece a arbitragem, e dispõem ainda que se 

houver disputa entre marido e mulher, estes devem-se valer de um árbitro da família dela ou 

dele para a solução do litígio, julgando sempre por equidade e imparcialidade. E 

principalmente pela conciliação como prega o versículo 9 da 49ª Surata4, afirmando que se 

dois grupos de crentes combaterem entre si, devem eles se reconciliar. 

O cânone 1713 reza que, para evitar disputas judiciais, a composição ou a 

reconciliação é utilizada, cabendo a decisão a um ou mais árbitros. O preceito seguinte manda 

se observem as normas elegidas pelas partes ou, em caso de omissão, a lei ditada pela 

Conferência dos Bispos ou, ainda, na sua falta, a lei civil, onde se realizar a convenção. 

Afasta, de pronto, os bens públicos ou as coisas de que as partes não podem dispor 

livremente. (SZKLAROWSKY, 2006) 

 Visava, antes de tudo, a conciliação entre as partes. Trazendo o "de modus evitandi 

juditia," ou seja, os modos de evitar os juízos, procurando não existir disputas judiciais, e 

favorecendo a composição ou a reconciliação, que era formalizada por um ou mais árbitros.  

O Código Canônico, promulgado em Roma, na celebração de Pentecostes, no ano de 

1917, terceiro do pontificado do Papa, tratava, na Seção II, Título XVIII, das formas de se 

evitar o juízo contencioso e, nos artigos 1929 usque 1932, previa o compromisso arbitral, para 

furtar-se às contendas judiciais, submetendo-se, assim, à arbitragem, segundo as normas de 

direito ou da equidade. Nesta época se narrava que o poder jurisdicional da Igreja se fundava 

no poder arbitral e disciplinar. (SZKLAROWSKY, 2006) 

Evidencia-se contudo, que a arbitragem é uma técnica antiga, que vem sendo usada 

pelos nossos primórdios, pois sua imensidão de vantagens é a solução para os conflitos que 

devem ser resolvido de um modo maleável, sigiloso, rápido, confiável, além da baixa 

contenciosidade.  

1.1 – Arbitragem e Mediação entre os Babilônios e Hebreus 

                                                          
4 O versículo 9 da 49ª Surata prega que, se dois grupos de crentes combaterem entre si, devem eles se 
reconciliar.(Alcorão) 
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 Os tribunais arbitrais como instituições de apoio à justiça tradicional já existiam entre 

as sociedades do Oriente Próximo, principalmente entre os Babilônios e os Hebreus, como 

solução efetiva das questões de direito privado. (PINTO, P. 19, 2002) 

 No ano 3.000 antes de Cristo surgiram as primeiras soluções amigáveis entre os 

babilônios de que se tem notícia, via arbitragem pública e mediação. Sabe-se que desde 

àquela época, os hebreus utilizavam-se da arbitragem nas contendas de direito privado que se 

resolviam com a formação de um tribunal denominado Beit Din, ou tribunal rabino, composto 

por três dayan, nome dado aos juízes arbitrais, todos rabinos. (DOLINGER, 2002) 

 Importante salientar que a Bíblia Judaica compõe-se de textos que foram reunidos 

pelos hebreus e preservados através dos séculos como o Livro Sagrado do Povo Judeu. 

Consiste em três divisões: A Torá, que são os cinco livros de Moisés, também denominados 

de Pentateuco no grego; Os Profetas; e os Salmos e Provérbios; 

 O Beit Din utiliza-se da arbitragem para julgar causas privadas entre dois ou mais 

judeus até os dias atuais, na mesma sistemática, podendo ser constituído de três, sete, onze, 

até setenta rabinos, dependendo do caso concreto. Seguindo o Talmud, Torá oral, composto 

pela mishiná
5
, guemara

6
 e cabala

7
. O Talmud engloba todas as leis civis, comerciais e demais 

formas de direito existentes, possuindo duas versões, que são a de Jerusalém; e a versão 

Babilônica, que diferem apenas em certos aspectos. (DOLINGER, 2002) 

 A versão mais completa é a Babilônica, elaborada entre os séculos III e V, havendo 

sido iniciada por Rabi Rav Ashi, chefe da academia de Sura sob o domínio dos persas e 

árabes, no ano 367 e continuado por seus discípulos até a metade do século VI. Por se tratar 

de registro de discussões orais, o Talmud não é nada sistemático ou conciso. É entretanto um 

tesouro de leis, tradições e costumes, que tem influenciado o pensamento e a prática judaica, e 

                                                          
5 Com o retorno dos judeus do Exílio Babilônico, Esdras começou a compila-la e comentá-la, e continuou 
através de vários sábios, quando então o “Rabi Yehuda Ha' Nassi” (O Príncipe) acabou de concluí-la. A esse 
código deu-se o nome de "MISHNÁ 
6 Guemara são comentários e interpretações rabínicas das leis da Mishná. Este juntamente com a Gemará 
compõe o Talmud. 
7 Cabala é uma sabedoria que investiga a natureza divina. A palavra é de origem hebraica que significa recepção, 
ou corpo de sabedoria espiritual mais antigo, pois contém as chaves, que permaneceram ocultas durante um 
longo tempo, para os segredos do universo, bem como as chaves para os mistérios do coração e da alma humana. 
Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e imaterial, bem como a natureza 
física e metafísica de toda a humanidade, mostrando em detalhes como navegar por este vasto campo, a fim de 
eliminar toda forma de caos, dor e sofrimento. Durante milhares de anos, os grandes sábios cabalistas têm nos 
ensinado que cada ser humano nasce com o potencial para ser grande. A Cabala é o meio para ativar este 
potencial, trazendo clareza, compreensão e liberdade para a vida. 
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constitui uma valiosa fonte de consulta para o estudo e as decisões legais. (DOLINGER, 

2002) 

 Dispõe sobre um relato dos acontecimentos desde o princípio do mundo até a morte de 

Moisés, entremeados de leis e mandamentos. Com o passar do tempo, o povo Judeu foi 

desenvolvendo uma série de leis suplementares e eram transmitidas "oralmente" de geração a 

geração. 

 Os judeus ao longo da história não utilizam-se do Poder Judiciário comum para 

resolução de litígios privados entre si, sempre acudindo-se da arbitragem do tribunal rabino. 

Esta cultura é tão arraigada que em Nova Iorque, Estados Unidos da América, os juízes 

togados se recusam a julgar os processos privados entre judeus, dando-se por incompetentes, 

remetendo os autos ao tribunal rabino.  

 Em Israel, os tribunais arbitrais rabinos julgam todos os tipos de interesses, privados 

ou públicos, seguindo as orientações dos usos e costumes. 

 Pode-se ressaltar que o Antigo Testamento da Bíblia possui vários livros que 

descrevem situações onde a solução dos conflitos se deu por via da mediação, outro meio 

alternativo de resolver litígios. Um grande exemplo disso vem do Rei Salomão, filho de Davi, 

quando seus súditos recorriam ao seu famoso conhecimento extremo, e justiça celeste. Conta-

se o caso de duas mães que disputavam uma criança. Ambas diziam-se genitoras do menino, e 

o rei Salomão agindo como mediador no caso concreto aconselhou-as cortar a criança ao 

meio, dividindo-as para cada mulher que se dizia mãe igualmente. A verdadeira mãe, 

chorando, rejeitou a oferta dizendo que a outra mulher poderia ficar com a criança. 

(DOLINGER, 2002)  

Trazei-me uma espada, ordenou o rei"; e levaram-lhe a espada. E o rei disse: "Cortai 
o menino vivo em duas partes e dai metade a uma e metade à outra". Então a mulher, 
de quem era o filho vivo, suplicou ao rei, pois suas entranhas se comoveram por 
causa do filho, dizendo: "Ó meu senhor! Que lhe seja dado então o menino vivo, não 
matem de modo nenhum!" Mas a outra dizia: "Ele não seja nem meu nem teu, cortai-
o!" Então o rei tomou a palavra e disse: "Dai à `primeira mulher a criança viva, não a 
matem. Pois é ela a sua mãe". (Reis 3, 24-28) 

 Noutro caso de extrema repercussão no mundo cristão, é a lição de Jesus Cristo ao 

interferir pela vida de uma mulher, Maria Madalena, que seria apedrejada acusada de 

prostituição. Com o velho brocardo: “Atire a primeira pedra, quem nunca pecou”, tem-se mais 

um caso de mediação descrita nos ensinamentos sagrados cristãos. 



22 

1.2 – GRÉCIA 

A história mitológica da Grécia é rica em exemplos característicos do recurso ao laudo 

arbitral nas dissenções entre deuses e heróis, usando-se, também, a mediação, tendo em vista 

a uniformidade cultural. Foi a crença panteísta, comum a vários núcleos, que unia e 

aproximava os deuses comuns do povo grego, com o escopo de inspirá-lo para soluções 

amigáveis de contendas. Havia dois tipos de Arbitragem: a compromissória e a obrigatória, 

que surgem para superar as dificuldades sobre as questões de direito intermunicipal, entre os 

limites das Cidades-Estado. (LEMOS, 2001) 

Os compromissos já especificavam o objeto do litígio e os árbitros eram indicados 

pelas partes. Primeiramente se tentava uma conciliação, atuando aquele como mediador. Não 

havendo êxito, passava-se à segunda fase, do procedimento arbitral, com a prolação do laudo, 

que era publicado no ato, sendo gravado em placa de mármore ou metal, colocada nos 

templos das cidades, para o conhecimento do povo. Os árbitros eram privados e públicos; os 

escolhidos pelas partes podiam ser tanto um rei, como um magistrado, um homem comum, ou 

até mesmo, uma instituição religiosa. (CRETELLA JÚNIOR, 1993) 

O exemplo mais característico foi relatado por Márcio Yoshida em sua obra, uma 

história da mitologia grega sobre a arbitragem, envolvendo as divindades Atena, Hera e 

Afrodite, que se submetem ao julgamento de Páris, na disputa pelo pomo de ouro lançado por 

Éris, a deusa da discórdia, que não sendo convidada para o banquete organizado por Zeus, 

lança no meio da festa o pomo dedicado “á mais bela”. A confusão se alastra, uma vez que 

todas as Deusas reivindicam o precioso pomo, mas apenas Atena, deusa da sabedoria, 

Afrodite, deusa do amor, e Hera, mulher de Zeus, disputam o preciso pomo. 

Hermes, o mensageiro de Zeus, fica encarregado da maça de ouro, com o fim de levar 

as três deusas ao mais belo dos mortais – Páris, que irá fazer a escolha, mas não com base na 

beleza, e sim, conforme o que estava sendo ofertado. Hera lhe propôs dar a  Europa e a Ásia; 

Atena lhe daria o comando da vitória dos troianos sobre os Gregos, enquanto Afrodite, lhe 

prometera o amor da mais bela mulher do mundo, que era Helena, esposa de Menelau, o rei 

de Esparta, que acaba sendo a vencedora, e a receptora da maça. 

Conclui: se de um lado, a conhecida lenda grega indica, positivamente, que a 
arbitragem logrou encerrar o conflito gerado pelo pomo da deusa da discórdia, de 
outro, alardeia a corrupção do árbitro, que privilegiou as vantagens que receberia em 
detrimento da avaliação da beleza das divindades. (...) o desenvolvimento de meios 
pacíficos e da arbitragem no seio da Grécia antiga foi propiciado pela grande 
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homogeneidade de deuses e de tradições e pela necessidade de união contra os 
invasores bárbaros. (YOSHIDA, 2006, p. 18-19) 

 A arbitragem era utilizada na solução de conflitos na Grécia antiga, chegando a ter 

relevância maior do que a justiça togada, tanto na área privada como na pública, mesmo que 

administrada pelos tribunais.  

A civilização grega, por sua diversidade cultural, política e religiosa foi um campo 
bastante fértil para a utilização do recurso da arbitragem. Com um processo 
histórico-político evolutivo muito específico floresceu naquela região da Península 
Balcânica uma civilização sem um governo central e com cidades – POLIS – que, 
apesar de mesma origem, eram totalmente independentes entre si.  

Um território composto por diferentes unidades políticas, com inúmeros interesses 
conflitantes – fator gerador de litígios – foi um incentivo ao uso do instituto da 
arbitragem. Já por volta do ano de 445 A.C., as duas maiores potências militares e 
econômicas gregas, antagônicas entre si, as cidades de Esparta e Atenas, firmam um 
tratado com cláusula compromissória, demonstrando desde aqueles tempos a 
importância da arbitragem na resolução dos conflitos de interesses. (PINTO, 2002, 
P. 20) 

 Atenas expandia-se por territórios ultramarinos apoiada no poder baseado numa bem 

apetrechada frota e Esparta possuía uma posição hegemônica no Centro e Sul da Grécia. Os 

Peloponenses aliaram-se aos Beócios, aos Fócidas e aos Lócridas, possuindo um exército bem 

treinado. (LEMOS, 2001) 

Com a igualdade dos direitos civis (isopolitéia) e, depois, igualdade de todos dos 
direitos, inclusive políticos (simpolitéia) dos cidadãos, as soluções arbitrais 
intermunicipais deslocam-se para outras tantas situações públicas. (...) 

No entanto, as questões entre particulares eram resolvidas por via judicial e 
também por arbitragem até a dominação romana no século II a.C., sendo certo que 
o expediente de solução amigável, sempre com a cláusula compromissória, 
aparece em tratados de paz e de comércio, executando-se, espontaneamente, as 
decisões arbitrais. (LEMOS, 2001, p. 26) 

  O relacionamento de gregos e estrangeiros aumentou, e assim, ocorreram mais 

conflitos sobre os direitos e interesses dos povos, eis que desponta o direito internacional 

privado. Os gregos utilizavam-se também de outros dois procedimentos, os bons ofícios e a 

mediação. 

 Ainda, sob o predomínio Romano, os gregos continuavam utilizando a arbitragem nos 

conflitos fronteiriços, mesmo sem a concordância dos romanos, que aceitaram os usos 

pacíficos e costumes gregos na solução de conflitos, a despeito da Pax Romana imposta a 

todos os subjugados. (LEMOS, 2001) 

Nessa seara, constata-se que a arbitragem, apesar de se tratar de um instituto jurídico 

antigo, como já dito em linhas volvidas, era utilizado no julgamento e na solução de litígios 
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entre particulares em Atenas, na Grécia, principalmente quando as disputas envolviam 

grandes somas em dinheiro. Isto porque as civilizações gregas e romanas são consideradas a 

base histórica e cultural sobre a qual se erigiu o que chamamos de Ocidente. 

1.3- ROMA 

 No Direito Romano encontra-se registros de procedimentos arbitrais inseridos na 

atividade jurisdicional do Estado, desde o período régio em 754 a.C, até o início da monarquia 

absoluta, que começa com Diocleciano, em 282 d. C. ( NAZO, 1997) 

O instituto da arbitragem ganha força com o processo de expansão territorial do 
Império Romano. O confronto entre o sistema jurídico romano e os dos povos 
conquistados, principalmente daqueles cuja base do direito era consuetudinária, 
viriam reforçar a arbitragem como recurso ágil e eficiente na resolução dos conflitos 
de interesses em todos os níveis, primeiramente entre os Estados e depois entre os 
indivíduos, dentro de um império bastante heterogêneo, composto por cidadãos, 
estrangeiros (bárbaros), escravos, etc., que relacionavam entre si, mormente através 
de uma intensa atividade comercial. (PINTO, 2002, p. 34)    

Em Roma, as legis acciones em muito se assemelhavam às câmaras ou às cortes 

arbitrais. O instituto da arbitragem, propriamente dito, foi adotado, preambularmente, como 

um contrato, onde a decisão do árbitro não possuía força coativa jurisdicional, vindo a 

encontrar campo ao seu desenvolvimento, de início, na resolução de conflitos entre Estados e, 

depois, entre particulares, especialmente na fase do jus peregrines, o que contrariava o 

espírito imperialista dos romanos (LEMOS, 2001) 

Nesse sentido, as questões cíveis eram primeiramente apresentadas diante do 

magistrado, no Tribunal, para depois sê-lo, perante um árbitro particular (arbiter) escolhido 

pelas partes para julgar o processo. Trata-se da ordo judiciorum privatorum ou ordem dos 

processos civis. Este sistema, por ser muito rápido, perdurou por muito tempo, indo até o 

período clássico, sendo a sentença irrecorrível. 

Em princípio, os romanos criaram uma lista de nomes de cidadãos considerados 
idôneos – indicium privatum – que atuavam como árbitros, extrajudicialmente, na 
resolução dos conflitos jurídicos entre os cidadãos do Império. Caso uma das partes 
não acatasse a decisão, então o Estado entrava no processo e promovia a sua 
execução conforme decidida pelo árbitro. 

O advento das invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente também teve suas 
conseqüências na arbitragem, valorizando e incentivando seu uso, na medida em que 
se constituía em excelente desvio aos desconhecidos e compulsórios procedimentos 
jurídicos dos povos invasores, optando pela arbitragem, na qual era possível a 
escolha das regras legais conhecidas e aceitas por todas as partes. (PINTO, 2002, p. 
22) 
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A população nativa preferia ver seus litígios resolvidos pelo seu próprio povo do que 

pelo invasor, aplicando, dessa maneira, seu próprio direito através de costumes da época.  

 A arbitragem, entendida como meio de composição de litígios, é anterior à 
jurisdição pública, e esse instituto era bastante utilizado em tempos remotos das 
dominações territoriais pela conquista pois os dominados se recusavam à sujeição às 
leis dos dominadores e, assim, socorriam-se de terceiros para que se dirimissem seus 
conflitos, dando lugar à caracterização da arbitragem consensual. Desta forma, até a 
implantação do processo extraordinário, entre os romanos, eram eleitos os árbitros 
para resolver os litígios das partes, sendo esse procedimento uma constante ao 
tempo das legis acitones e ao processo formular. (LENZA, 1999, p. 6) 

Na fase do jus peregrinus, com o praetor peregrinus, inicia-se a resolução de conflitos 

de questões sobre os estrangeiros. Estipulava-se a cláusula compromissória e o compromisso, 

voltados a respeitar a decisão arbitral, como um pacto legítimo e válido, já que esse 

procedimento era mais simples e mais amplo que a jurisdição togada, regida por fórmulas 

sacramentais, rígidas e unilaterais. (LEMOS, 2001) 

 O procedimento arbitral sempre foi mais simplificado, não precisando o árbitro de 

fundamentar sua decisão na lei, todavia, para que esta decisão fosse cumprida, e fosse 

respeitado o compromisso e a cláusula compromissória, existia uma imposição pelo pretor, 

que obrigava o árbitro a aceitar o julgamento da controvérsia, e só se recorria à justiça togada, 

quando a questão fosse boa, ou seja, se a parte interessada estivesse convicta do seu sucesso 

final.   

As Cortes de Conciliação e Arbitragem possuem características procedimentais 
extremantes semelhantes aos ritos processuais do primeiro período do processo 
romano, das legis acitones (de 754 a. C ao ano 149 a. C) que vigoraram desde a 
fundação de Roma até o fim da República. (CARMONA, 1993, p. 38/39) 

Com a falência do Império Romano, houve a divisão do Império Romano do Oriente e 

do Ocidente, aquele se deu na época de Justiniano, que reergueu o Império, e tentou recuperar 

o Ocidente, principalmente no setor econômico. 

1.4- PERÍODO JUSTINIANO 

 No período Justiniano, verificava-se a obrigatoriedade da arbitragem nos contratos de 

compra e venda e de locação, sendo o preço determinado pelo árbitro, aceito pelas partes, não 

havendo qualquer possibilidade de revisão ou nova discussão a respeito desse valor.  

Com base no direito consuetudinário, Justiniano aperfeiçoa o instituto da arbitragem 
obrigando as partes em conflito a cumprirem o laudo arbitrado sob pena de, não o 
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fazendo – fossem ambas ou apenas uma delas – serem compelidos por um 
magistrado, através de um procedimento jurídico real (conditio ex lege/ actio in 

factum) 

Importante destacar que, em caso de dificuldades na execução do laudo arbitral, 
haveria intervenção do magistrado sempre que existisse cláusula de penalidade, quer 
no compromisso, quer na cláusula compromissória conforme disposto na 
Constituição de Justiniano. (PINTO, 2002, p. 43) 

 O Império Bizantino se deu na época de Justiniano, e inicialmente era conhecido como 

Império Romano do Oriente, vindo a suceder o Império Romano. Em meados do século V, 

Justiniano, com um bom planejamento e estruturação, conseguiu evoluir no setor econômico e 

cultural, chegando, ao seu apogeu, através de conquistas de diversas batalhas e recuperação de 

territórios perdidos pelo Império do Ocidente.   

 Formando um conjunto de juristas influenciados pelo Direito Romano, Justiniano 

compilou um grupo de leis que formaram o chamado Corpo do Direito Civil. Na Revolta de 

Nika, que significa vitória, (532), foram organizados vários movimentos em protesto contra as 

pesadas cargas tributárias. Mas ainda assim, Justiniano confirmou sua posição de monarca 

absoluto através do cesaropapismo, pois assumiu a chefia do Estado e a chefia da Igreja 

Católica como Papa e César. (SZKLAROWSKY, 2006) 

 No período Justiniano, o instituto da arbitragem se aperfeiçoa, em razão dos costumes. 

As partes vinculavam-se à execução do laudo, mediante uma ação real perante o magistrado, 

mas que não julgava a questão de mérito, já que esta cabia tão somente, ao bom desempenho 

do árbitro, que proferia a decisão, com valores intrínsecos. Era como se existisse um juiz 

supervisor da decisão arbitral. (LEMOS, 2001) 

 Surge neste período, além da figura do mero árbitro, o árbitro boni viri, feita por 

Próculo, que era um terceiro a quem as partes submetiam para dirimir pendências a respeito 

de preços na compra e venda e na locação (Nas Institutas de Gaio – III, 140),  quando não 

sabiam o exato valor do montante, passando, após a análise daquele árbitro, a ser um preço 

vinculativo, que deveria ser respeitado e obrigatório para os demandantes. (LEMOS, 2001) 

 Registre-se que quando a quantidade de leis se tornava excessiva e gerava controvérsia 

quanto ao seu conhecimento, eram todas novamente consolidadas ou codificadas, gerando, 

assim sucessivamente, as Institutas8, as Pandectas ou Digesto9 e as Regulae, que eram 

                                                          
8 Justiniano escolheu três dos compiladores - Triboniano, Doroteu e Teófilo para a organização de um manual 
escolar que servisse aos estudantes como introdução ao direito compendiado no Digesto. Os redatores foram 
fiéis ao plano das Institutas de Gaio (do século II a.C.), tendo-se servido de muitas passagens desse antigo 
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diferentes Codex, assim chamados porque representavam a codificação de varias leis, 

derivando dai a denominação de códigos utilizada hoje.  

 A maior, mais extensa e mais importante de todas essas codificações ficou conhecida 

pelo nome do imperador que teve a iniciativa de faze-la, o chamado Código Justiniano. Mas a 

decadência do Império Bizantino aconteceu após a morte de Justiniano em 565, o império 

sofreu vários ataques que enfraqueceram a administração central do império que perdurou até 

o século XV. (SZKLAROWSKY, 2006) 

  

1.5 - IDADE MÉDIA 

Médio é uma palavra que se utiliza para designar o que está no meio, intermediando 

um ponto e outro. Neste caso, a Idade média é resultante do lapso temporal entre a Idade 

Antiga e a Idade Moderna, num período de aproximadamente mil anos, que vai 

convencionalmente da queda de Roma, após sua ocupação pelos hérculos em 476, até a 

tomada de Constantinopla em 1453, no século XVIII. (VICENTINO, 2008) 

 Essa explicação, contudo, especialmente hoje, na Idade Contemporânea, perdeu o eixo 

original, ficando deslocada, pois entre os séculos XIV e XVI, generalizou-se na Europa uma 

série de movimentos artísticos e científicos que tinham em comum o rompimento com valores 

do período anterior. Este rompimento gerava a recuperação de outros valores inspirados na 

Grécia e na Roma antigas, recebendo o nome de Renascimento, que exibia a ideia de que, na 

Idade Média, a ciência e as artes haviam praticamente sucumbido, sob a força do dogmatismo 

religioso. (VICENTINO, 2008) 

 Os renascentistas foram muitas vezes vistos como os continuadores dos ideais 

científicos, artísticos e estéticos das civilizações clássicas. Era como se houvesse um grande 

intervalo entre os antigos gregos e romanos e os renascentistas de então. Esse intervalo, esse 

“meio”, sob o prisma de um único processo de avanço da humanidade, acabou recebendo o 

nome de Idade Média, que é uma periodização que está circunscrita ao continente europeu e 

não a toda a humanidade. (VICENTINO, 2008)  

                                                                                                                                                                                    
jurista. No entanto, há inovações introduzidas de acordo com o direito vigente no Baixo-Império. As Institutas, 
por ser mais simples que o Digesto, alcançou enorme difusão. (LEMOS, 2001) 
9 O Digesto, conhecido igualmente pelo nome grego Pandectas, é uma compilação de fragmentos de 
jurisconsultos clássicos. É obra mais completa que o Código tem e ofereceu maiores dificuldades em sua 
elaboração. (LEMOS, 2001) 
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 Vislumbra-se na Idade Média, o uso da arbitragem, como meio de resolver os 

conflitos, entre a população, devido a grande variedade de ordenamentos jurídicos, e a falta de 

centralização de poder, cabendo ao Direito Canônico a sua regulamentação, com a adoção dos 

princípios básicos do Direito Romano. Existiam ao fim da Idade Média, duas formas de 

arbitragem: a voluntária e a obrigatória onde as partes eram obrigadas a cumprir a 

determinação dos árbitros, mesmo embora estes fossem pessoas privadas. 

A característica fragmentação política do feudalismo, com seus inúmeros pequenos 
Estados – feudos – e com seus infinitos ordenamentos jurídicos, representava um 
entrave para a resolução de litígios, que, por sua própria natureza, necessitavam de 
agilidade na sua solução, impulsionavam a utilização do sistema arbitral, com base 
nos costumes da época, como forma de resolução das lides. (PINTO, 2002, P. 12) 

 As contendas surgiam entre os nobres, cavaleiros, barões, proprietários feudais e, 

fundamentalmente, entre comerciantes, tendo em vista a herança européia, com as mudanças 

na organização social, política e cultural. As heranças medievais da Europa tem um papel 

significativo na formação da sociedade, pois é neste período que se originam elementos 

importantes da atualidade, como o de ensino, incluindo sistema universitário e até mesmo, de 

constituição de uma família. 

 A estrutura econômica, social, política e cultural que predominou na Europa ocidental 

durante a Idade Média, em substituição ao escravismo greco-romano, foi chamada de  

feudalismo e caracterizou o modo de produção do período, que significa a forma como se 

organiza a produção de riquezas numa sociedade, o que implica um conjunto de relações 

econômicas, mas também sociais, políticas e culturais, ligadas entre si, com interferências 

umas nas outras. 

Na Sociedade Feudal, a arbitragem, bem como a mediação encontraram ambiente 
propício, não só no campo internacional, como também no interno. Neste último, 
pode-se ressaltar a sua utilização nas questões internas da Igreja e no interior das 
comunas10. Importante o papel da Igreja Católica, nesta fase, favorecendo soluções 
pacíficas de litígios entre fronteiras, como também nas questões privadas. 

O Papa era árbitro supremo, e os bispos, como senhores das terras, acentuaram o uso 
da mediação (amicabilis compositor). Os árbitros ficavam investidos de poderes, no 
compromisso arbitral (a nomenclatura dos árbitros, à época: arbiter ou arbitrator. A 
eles eram aplicadas penalidades religiosas, tais como a excomunhão (vedação à 
pessoa de tomar sacramentos por toda a vida) e o interdito (proibindo-se o 
sacramento em determinada cidade ou região, podendo até mesmo ser suspenso o 
ofício da missa, por longo período. (LEMOS, 2001, p. 54)

                                                          
10 Comuna, na Idade Média, é a designação para a cidade que se tornava emancipada pela obtenção de carta de 
autonomia fornecida pelo seu suserano. Eram grandes unidades de produção rural, abrangendo a agricultura e 
pequenas indústrias. Cada comuna estruturava-se de forma coletiva e centralizada. As comunas organizavam 
também a vida social e a educação das crianças. (VICENTINO, 2008) 
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 Todavia, com o uso desordenado do instituto, a eles eram aplicadas penalidades 

religiosas, tais como a excomunhão (vedação à pessoa de tomar sacramentos por toda a vida), 

e o interdito (proibindo-se o sacramento em determinada cidade ou região), podendo até 

mesmo ser suspenso de ofício da missa, por longo período. 

Na Idade Média, a economia sofreu várias modificações, restando superada a estrutura 

feudal, o que fez surgir diversos conflitos entre a Igreja e um Estado fraco, que eram 

dirimidos pela arbitragem, já que a economia era dinâmica, e o direito comum e estatutário 

não conseguiam acompanhar o crescimento para solucionar rápida e eficazmente as 

controvérsias comerciais, especialmente como meio de aplicação do direito material e 

processual estatal. 

Por tal feito, diversos fatores colaboraram para a difusão da arbitragem na Idade 

Média, até mesmo porque foi uma época em que a própria Igreja incentivou o uso do instituto. 

Sabe-se que a maioria dos contratos marítimos e mercantis, continha cláusula compromissória 

para solução arbitral, principalmente após a independência das cidades do norte da Itália, que 

estavam sob o domínio lombardo, já que suas autonomias, com um direito próprio, lhes 

proporcionava um comércio acentuado. 

Na idade média, segundo aponta Gianni Schizzeroto (Dell Arbitrato Milão: Giuffré 
Editore, 1982, p.89), o desenvolvimento da arbitragem, durante a Idade Média, 
ocorreu por cinco fatores fundamentais: ausência de leis a sua excessiva rigidez e 
incivilidade; falta de garantias jurisdicionais; uma variedade de ordenamentos; a 
fraqueza do Estado, e finalmente, os conflitos existentes entre os Estados da época e 
a Igreja. (MUJALLI, 1997, p. 40) 

Ao fim do período medieval, a arbitragem tomou uma força insuperável, porém 

negativa, pois foi imposta a determinados grupos como única forma de solução de litígios, e 

nada que é imposto ao extremo é bom para uma sociedade, já que se institui  independente da 

vontade das partes, o que descaracteriza o verdadeiro requisito arbitral. 

Apesar da obrigatoriedade de solução de conflitos por meio da arbitragem, ainda 

assim, a escolha poderia recair sobre qualquer um, onde cada parte poderia escolher seu 

julgador. Elegiam um terceiro para que este resolvesse, e ou para que desempatasse a questão 

posta em conflito. 

1.6 – FASE MODERNA 

 Com a reforma (1517), quebra-se a unidade do mundo cristão e a supremacia do 

papado, entrando na Fase Moderna, onde, na literatura jurídica internacional, não se tem a 
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aplicação da arbitragem, quer no âmbito privado, quer em questões internacionais, mesmo 

após a Paz de Westfália, em 1648, com o fim da Guerra dos Trinta anos. (PINTO, 2002) 

Somente em 1794, ao ser firmado o Tratado Jay de Amizade, Comércio e 
Navegação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, é que ressurge o 
procedimento de solução pacífica de controvérsia internacional, por intermediação 
de um terceiro, com a formação de uma comissão mista, constituída por árbitros 
nacionais de ambas as partes, com o fim de dar identidade ao Rio Santa Cruz, fixar 
pagamento a credores ingleses e cuidar das presas marítimas. (NAZO,1997, p. 78) 

 Desde então, passaram-se alguns anos, para que a arbitragem, lenta e gradualmente,  

pudesse vir a ter a relevância que obteve a partir do século XIX, até os nossos dias atuais. Os 

conflitos de interesses que surgiam com o progresso das relações sociais, com a inevitável 

evolução humana, e o abandono da autotutela, era dirimido por um terceiro imparcial, 

escolhido pelas partes envolvidas naquela demanda. (PINTO, 2002) 

Evoluiu a ponto de tornar-se um instituto adotado por vários povos, adquirindo status

internacional, com características próprias, tornando-se comum nas relações comerciais. 

Assim, a arbitragem continuou a progredir, recebendo uma nova roupagem jurídica e maior 

credibilidade. 

Alie-se a isto, a criação de órgãos e câmaras especiais, com regimentos próprios a 

favorecer arbitragens institucionais e correlata jurisprudência, que se foi erigindo em setores 

diferenciados de atividades. 

Com efeito, na era moderna, já houve um maior controle quanto à aplicação desta 

nova solução de conflitos, e no século XX, o instituto ocupou posição de prestígio, renovado 

pelos tratados internacionais, especialmente surgidos após a Primeira Guerra Mundial, quando 

se reconheceu a execução de sentenças estrangeiras, prolatadas na solução de lides em que as 

partes possuíam domicílios em Estados diferentes.  

Como exemplo desses tratados, aponta-se o Protocolo de Genebra de 1923, Geneva 
Protocolo n. Arbitration Clauses, ou a Convenção de Arbitragem de Nova Yorque 
de 1958, Conventio on the Recognition and Enforcement of Foreing Awards, 
vigindo em mais de cem países e ratificada e promulgada no Brasil pelo Decreto n. 
4.311/2002.  

A Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Direito Comercial 
Internacional – UNICITRAL, desenvolveu uma Lei Modelo de Arbitragem, no 
intuito de harmonizar as legislações dos vários países do mundo. Registre-se que não 
se trata de Convenção Internacional, mas um modelo de lei a ser adotado em todo, 
ou em parte, voluntariamente pelos Estados. (Lenza, p. 7, 1999) 

Outrossim, a existência de prestigiosos centros internacionais de arbitragem atestam 
o pleno desenvolvimento do instituto e sua utilização preferencial nos contratos 
internacionais e em vários países do mundo, tais como exemplo tem-se: a American 

Arbitration Association, a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de 
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Comércio Internacional – CCI, com representação em cerca de 60 países, inclusive 
no Brasil, a London Court of Internacional Arbitration, e o centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem, vinculada a Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
Sistema FIRJAN e FENASEG, entre outros. (KLAUSNER, 2005, p. 17.) 

 No período de colonização e expansão marítima, o fenômeno globalização começou a 

se instituir, tendo força maior a partir da Guerra Fria, que bipolarizou o mundo entre Estados 

Unidos, ocidente e a antiga União Soviética, oriente. (ALMEIDA, 1997) 

 A partir da década de 70, o mundo vem atravessando mudanças radicais em 

praticamente todas as atividades humanas, fenômeno que por alguns historiadores é tido como 

a terceira fase da globalização, que se trata de um processo de integração mundial, que muitos 

visualizam, como um monstro disforme, com objetivos de destruição de pessoas e 

instituições. (ALMEIDA, 1997) 

 Entretanto, a globalização, nada mais é, do que um processo universal e antigo de 

uniformização, padronização de métodos, unificação de procedimentos, entendimentos e 

conceitos, que se iniciaram na Babilônia, espalhando-se para Ásia Menor e por toda a Europa, 

este fenômeno traz em si a arbitragem, a meação e a conciliação entre os povos. 

 Pode-se afirmar, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma fase de 

generalização da arbitragem internacional que veio a repercutir em nosso país, a partir de 

1996, intensificando-se nos cinco anos seguintes. (ALMEIDA, 1997) 

 O aumento do comércio internacional, o crescimento dos investimentos, tanto 

financeiros como na economia real, e a revolução na tecnologia, incentivaram a integração 

mundial, sendo a nossa realidade atual. 

 A globalização, a complexidade crescente dos conflitos empresariais e a sofisticação 

dos problemas internacionais, a demora da justiça e a necessidade de manter a 

confidencialidade das relações e das eventuais divergências entre as partes fizeram com que 

se almejasse, cada vez mais, o desenvolvimento de uma justiça sob medida. 

Exige-se que as decisões econômicas, políticas, sociais, cambiais e científicas sejam 

disseminadas de forma precisa, confiável e rápida, já que as transformações no mundo 

jurídico sucedem velozmente e, as inovações e a superação de arcaicas fórmulas constituem 

imperativo inexorável, devendo-se comungar com os novos tempos, na busca de soluções 

heróicas de controvérsias, para acabar com a insegurança da sociedade do novo milênio.  
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No Direito Internacional, portanto, a arbitragem é utilizada com freqüência 

especialmente nos litígios comerciais e em particular nos conflitos decorrentes de contratos 

internacionais. É comum a existência de juízos arbitrais internacionais em diversas câmaras 

de comércio, uma vez que este instituto está inserido no desenvolvimento dos povos. 

O Brasil, país em desenvolvimento, não poderia ficar alheio a toda esta atualidade 

histórica mundial, pois a globalização, a abertura dos mercados, a sofisticação crescente dos 

problemas jurídicos em áreas altamente especializadas, como a energia ou as 

telecomunicações, assim como a congestão dos tribunais exigiram não só a reforma do Poder 

Judiciário mas também a criação de meios alternativos de composição de conflitos, entre os 

quais se destaca a arbitragem brasileira. 

1.7-  ARBITRAGEM NO DIREITO BRASILEIRO  

 A primeira utilização da arbitragem no Brasil, foi no Tratado de Tordesilhas, em 1494, 

durante a partilha das terras descobertas. Neste período, as terras brasileiras foram objeto de 

disputa entre Portugal e Espanha em que teve como árbitro o Papa Alexandre VI. (ALVIM, 

2007) 

Ainda, quando o Brasil era colônia de Portugal, submetido ao domínio Espanhol no 

Século XVII, em 1603, obedecia-se às “ Ordenações Filipinas”, que continham normas sobre 

o juízo arbitral, sempre condicionado à homologação pelo Poder Judiciário. Portanto, o 

primeiro ordenamento em que figurava a arbitragem no Título XVI, Livro II, em vigor até a 

Constituição de 1824. Assim, o juízo arbitral, neste período, dependia de confirmação da 

Justiça Estatal. (LENZA, 1999) 

O primeiro disciplinamento sobre arbitragem no Brasil foi registrado nas 
Ordenações Filipinas que, mesmo após a proclamação da nossa independência, 
continuaram em vigor, sob a rubrica “Dos Juízes Arbitrais”, inserida no título XVI 
do Livro II. 

Disciplinavam essas Ordenações a possibilidade de recurso mesmo que as partes 
tivessem lavrado o compromisso arbitral com disposição expressa de cláusula “sem 
recurso”. Previam, ainda, a aplicação de uma multa em favor do vencedor, caso o 
recurso não lograsse provimento, mantendo-se, dessa forma, a decisão arbitral. Essa 
possibilidade de recurso mesmo sendo consensualmente renunciada era prevista 
para dar às partes maior segurança do julgado, tendo-se em vista que a decisão 
arbitral daquela época não estava sujeita à homologação judicial, via de juiz togado. 
(LENZA, 1999,  p. 9 e 10) 
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 No entanto, houve uma modificação, a Constituição Política do Império de 1824, 

alterou este meio utilizado nas Ordenações Filipinas, determinando que as sentenças dos 

árbitros seriam executadas sem recurso, se assim tivessem convencionado as partes. O artigo 

18 de tal Constituição assegurava: “Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as 

partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o 

convencionassem as mesmas partes.” (LENZA, 1999, p. 10) 

 Dessa forma, houve a jurisdicionalização da arbitragem, no Código Comercial 

Brasileiro, e Regulamento 737, editado pela Lei nº 556, de 25 de julho de 1850, havendo um 

único dispositivo a respeito da arbitragem obrigatória, para dirimir questões de contratos de 

locação mercantil, matéria societária, liquidação de sociedades, casos de naufrágios, avarias e 

quebras. Nesta época, se fazia a distinção entre a arbitragem voluntária e a arbitragem 

necessária, impondo limites ao poder dos árbitros que deveriam julgar em consonância as 

normas comerciais e cláusula de compromisso. (ALVIM, 2007)  

 A arbitragem sobre a “Questão Christie”, em 1863, discutia caso de incidentes 

diplomáticos ocorrido entre Brasil e Inglaterra, razão do rompimento de relação entre estes 

países. O árbitro dessa questão foi o Rei Leopoldo I da Bélgica, que lançou laudo favorável ao 

Brasil. No entanto, no ano de 1904, o Rei Vítor Manuel II da Itália, também resolveu questão 

entre o Brasil e a Inglaterra (Guiana Inglesa), no que se refere ao Pirara, quando houve 

reivindicação da região do Pirara, afluente do Rio Maú, da Bacia Amazônica. A Guiana 

Inglesa, dessa vez, teve sentença favorável. (ROQUE, 2009) 

 Em 1866, editou-se a Lei 1.350, de 14 de setembro, dispondo sobre a Revogação da 

Arbitragem Compulsória, o que extingue o Regulamento 737, mas ao mesmo tempo, mantém 

a voluntariedade do juízo arbitral. E, em 1867 promulgou-se o Decreto 3.900, que 

regulamentou o processo arbitral comercial, permitindo que o árbitro julgasse por equidade, 

se assim fosse convencionado. (LENZA, 1999) 

 Discorrendo sobre o Brasil, não se pode deixar de mencionar, a atuação de um árbitro 

brasileiro indicado por Dom Pedro II, Visconde de Itajubá, que solucionou, em 1872, o “Caso 

Alabama”, derivado da Guerra Civil de Sucessão Norte Americana entre os Estados Unidos e 

Inglaterra. (ROQUE, 2009) 

 Na disputa entre Brasil e Argentina, em 1889/1895, o árbitro Presidente dos Estados 

Unidos da América, Grover Cleveland, por meio da Arbitragem decidiu questão sobre a zona 

de Palmas ou Missões, dando ganho de causa ao Brasil. Em 1895, a reivindicação do território 
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do Amapá por parte da França, também gerou Arbitragem, que foi favorável ao Brasil, e 

proferida pelo Presidente Walter Hauser, Conselheiro Federal Suíço. 

 A Constituição da República, em 1891, propõe o uso da arbitragem como meio eficaz 

de evitar guerras e resolver questões envolvendo limites fronteiriços. (ALVIM, 2007) 

 Na Conferência da Paz de Haia, em 1907, Rui Barbosa, sob instrução do Barão do Rio 

Branco, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, defende a adoção obrigatória da 

arbitragem nos conflitos internacionais e a participação igual dos Estados da Corte de 

Arbitragem de Haia. Dois anos depois, houve a celebração da inclusão da Arbitragem como 

forma de solução de conflitos, na celebração de Vinte e Nove Convenções Internacionais. 

(COSTA CARVALHO, v.2)       

 Com a vigência do Código Civil de 1916, como um grande avanço, surgiu a 

arbitragem para resolver dissídios judiciais e extrajudiciais, pendentes de homologação, nos 

artigos 1.307 a 1.048. Todavia, o atual Código Processual revogou as disposições dessa 

matéria, daquele diploma de 1916, por ser lei posterior. (LEMOS, 2001) 

 Na fase republicana, os Estados-membros do Brasil, passaram a editar seus próprios 

Códigos de Processo, sendo o Estado do Pará o primeiro a exercer esta função. Até 1930, os 

Estados elaboravam seus Códigos e, dessa forma, a arbitragem foi tratada de forma 

diversificada. Oportuno ressaltar, que o Código de Processo Civil de São Paulo era o que mais 

possuía dispositivos sobre o juízo arbitral, 17 artigos. (ALVIM, 2007) 

A arbitragem surgiu no Código de Processo Civil Brasileiro, em 1936, nos artigos 

1.031 a 1.046, o que persistiu com a reforma, condicionando-a a homologação da sentença 

arbitral pelo juiz originariamente competente para o julgamento da causa. (artigos. 1072 a 

1.102) . Este Código, em suas versões de 1939 e 1973, prevê o juízo arbitral, com decisões 

autônomas, se um juiz togado dele participasse, caso contrário, haveria necessidade de 

homologação. (LENZA, 1999) 

De 1996 a 1997, foi promulgada a Convenção Interamericana sobre a arbitragem 

Comercial Internacional (Convenção do Panamá), de 1975, pelo Decreto-Legislativo 1.902, 

de 09 de maio de 1996. Em 12 de novembro do mesmo ano, através do Decreto 2.067, 

promulgou-se o Protocolo de Cooperação e Assistência Mútua Jurisdicional em matéria civil, 

comercial, trabalhista e administrativa do Mercosul (Protocolo de Las Leñas) de 1992, e por 

fim, pelo Decreto 2.411, de 02 de dezembro de 1997 promulgou a Convenção sobre a Eficácia 
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Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros. (Convenção de Montevidéu) 

de 1979) 

1.7.1 – O Papel da Arbitragem no Estado de Goiás  

O Estado de Goiás tem hoje, uma grande concentração urbana, uma sociedade 

moderna, industrializada, e a cada dia se galga na direção da construção de um Estado à altura 

da população, já que se encontra bem adiantada, na quebra de dogmas, no que tange a 

aplicação das cortes arbitrais, na busca dos anseios da sociedade. 

Válido registrar que a denominação ou expressão “Corte” não é bem quista, nos outros 

Estados Brasileiros, bem como pelos grandes estudiosos da matéria, porém, é a nomenclatura 

adotada para os procedimentos arbitrais no Estado de Goiás, o que não é tão relevante, quanto 

aos frutos alcançados por estas instituições, desde o ano de 1996. 

 O Poder Judiciário, vem encontrando dificuldades em entregar sozinho a prestação 

jurisdicional com agilidade e eficácia como antes, tendo em vista uma sociedade mais 

complexa, que acompanha graves problemas sociais à pobreza, segurança e criminalidade, e 

por mais que tente o Conselho Nacional de Justiça, com programas de metas e estatísticas, a 

questão da morosidade judicial e produtividade maximiza a cada dia. 

 É utopia, vislumbrar que o Estado e a União, consigam solucionar o problema que 

envolve o Poder Judiciário, sendo fato, que as Cortes de Conciliação de Arbitragem, através 

de sua Lei, e da ajuda de alguns Sindicatos do Estado de Goiás, vem agilizando a prestação 

jurisdicional no Estado. 

 Ressalte-se que o comprometimento dos servidores públicos, principalmente do Poder 

Judiciário, não é o alvo da questão, pelo contrário, a cada dia que passa, o que se observa, é 

cada vez mais a eficiência destes servidores, para com seus cargos e funções, sendo evidente o 

aumento demasiado das demandas, em razão das brechas nas leis, do aumento da sociedade, 

do número de advogados, e da evolução das relações humanas. 

  Os resultados no Estado de Goiás, no que se refere ao desenvolvimento do 

sistema arbitral é impressionante, e brilhante, conforme se observa no Anexo I, apenas em 

uma das Cortes de Conciliação e Arbitragem, o que só traz orgulho para essa grande Nação.  
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 Este sistema foi idealizado pelo Desembargador Vítor Barbosa Lenza, que trouxe para 

a melhoria da eficácia deste instituto, a realização de convênios de cooperação técnica, 

administrativa e judicial entre as Cortes de Conciliação e Arbitragem, com a ajuda 

imensurável da Ordem dos Advogados do Brasil/ Goiás, e até do próprio Tribunal de Justiça 

do Estado. 

 Houve uma aproximação das CCAs e o Judiciário, após a vigência da Lei de 

Arbitragem e os Convênios firmados, principalmente com a participação de um juiz togado no 

instituto como supervisor, o que dava mais confiança às partes litigantes, permitindo que as 

Cortes do Estado de Goiás fossem referência na América Latina, como comprovam os 

resultados informados no Anexo I. 

 No Estado de Goiás, o sistema de convênios, veio para vigorar a arbitragem, contendo 

em suas cláusulas com o Poder Judiciário, várias exigências e normas procedimentais, 

omissas na Lei arbitral, que eram cumpridas piamente, sob pena de rompimento daquele 

pacto. 

 O que acabou acontecendo em meados de 2008, pois se entendeu, que por se tratar de 

uma instituição privada, deveria andar com suas próprias pernas, sem intervenção Estatal, o 

que causou prejuízos às partes e à sociedade, que passaram a duvidar da seriedade das 

instituições arbitrais, pois deixou de ter uma fiscalização do Poder Judiciário, que é relevante. 

 Corroborando a assertiva acima, ainda teve a decisão do Conselho Nacional de Justiça, 

através do pedido de Providência n. 1315, que declarou nula a cláusula do convênio, que 

permitia a execução das sentenças por meio da Corte, o que realmente extrapolava a 

competência e os limites da Lei de arbitragem, já que a Corte, não pode expedir ordem de 

reintegração de posse, cabendo exclusivamente à Justiça Comum a fase de execução. (Anexo 

II) 

 O fato era isolado, mas o prejuízo foi constatado de imediato com o rompimento do 

convênio, e as mazelas alcançadas por àquelas medidas inapropriadas, pois houve 

modificação na quantidade de peças exordiais que foram ajuizadas na 2ª Corte Conciliação e 

Arbitragem, sendo que, em março de 2008 foram protocoladas 409 reclamações. Em abril de 

2008, 493 (quatrocentas e noventa e três) iniciais, e em maio do mesmo ano, apenas 399 

(trezentos e noventa e nove) reclamações, conforme estatística encaminha ao Poder Judiciário 

pelo 2ª CCA. (Anexo III) 
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 Mesmo sem o convênio, e com a redução considerável de reclamações, as Cortes 

continuaram funcionando por si só, com a ajuda dos profissionais do direito, que possuem 

uma cultura moderna, e pretendem dar mais agilidade aos seus casos concretos, o que pode 

ser comprovado com os dados abaixo. 

A 2ª CCA, desde 1996 em funcionamento, já analisou 261.001 casos, estando em 
aspiral crescente de forma significativa desde 1999. Sua média de acordos é de 
77,06%, recebendo mensalmente a média de 636 protocolizações. Deste total, a 
média é de 416 acordos e 75 arbitragens, em consideração mensal.11 A importância 
se ressalta ainda mais quando analisamos que cada Vara Cível da Capital goiana 
recebe para cada Juiz que nela trabalha, a média de 900 ações, por ano. A isso some 
os dados das demais cortes existentes, que mesmo em volume menor, prestam 
relevantes serviços de prestação jurisdicional no Estado de Goiás. (AMORIM, 2009, 
p. 15) 

 A 2ª Corte de Conciliação de Arbitragem do Estado de Goiás, presta serviço à 

sociedade, desde à sua instalação em 24 de junho de 1996, que se deu em razão do convênio 

firmado entre o Poder Judiciário, a OAB-GO e o SECOVI-GO. Esta iniciativa pioneira no 

Brasil, estimulou a instalação de outras Cortes no Estado e em outros Estados da Federação, 

com grande fortalecimento, mediante as experiências. 

 A 1ª Corte de Conciliação de Arbitragem de Goiás, também despontou como modelo 

para outros estados, de exemplo de disseminação de melhores práticas de acesso à justiça, 

selecionada no Projeto Casos de Sucessos. (Anexo IV) 

 Em Goiás existem hoje várias Cortes Arbitrais, representando 21% do movimento 

forense cível do Estado, já que são registradas de trinta a sessenta soluções de conflitos por 

dia. Todas elas trabalham em conjunto com um Sindicato, que auxilia e ensina seus 

associados sobre os benefícios da consolidação deste método alternativo para problemas 

futuros, sendo oportuno salientar, que entre os sindicatos e as Cortes não existe qualquer 

subordinação, principalmente quando se fala da arbitragem e da imparcialidade dos árbitros. 

(Anexo IV) 

 De acordo com os índices alcançados e anexados à presente dissertação sobre a 2ª 

Corte de Conciliação e Arbitragem, pode-se observar, que as demais, também vem, por 

analogia, assumindo um papel de cooperação ao Poder Judiciário, com o desafogamento de 

demandas, e eficácia nas sentenças que vem sendo proferidas e cumpridas, muitas vezes, 

espontaneamente, sem a necessidade de execução. 

                                                          
11 Estatística encaminhada ao Poder Judiciário pela 2ª CCA. 
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 O número de sentenças anuladas pelo Poder Judiciário é ínfimo, perto do grande êxito 

atingido por essas instituições, que possuem regimentos internos, para cada vez mais, suprir e 

melhorar as omissões da Lei de arbitragem aos casos concretos. É o que se pode conferir com 

o Regimento Interno do Anexo V, que se trata também da 2ª CCA. 

 Dessa forma, nada mais justo, que continuar com a luta e funcionamento dessas CCAs, 

que possuem defeitos, mas que possuem mais vantagens do que desvantagens, quando se fala 

em prestação jurisdicional e no anseio da sociedade, por uma Justiça rápida e eficaz no Estado 

de Goiás, logicamente podendo estender essa consequência ao Brasil, e ao mundo, já que 

inexistem dúvidas da quantidade de contratos que estão sendo pactuados, onde está inserida a 

cláusula compromissória, o que proporcionalmente, aumenta o número de arbitragens, bem 

como o número de questionamentos junto ao Poder Judiciário sobre o Instituto. 

Não se pode deixar de mencionar as arbitragens   ad hoc , que são realizadas por 

particulares, sem qualquer vinculação de Sindicatos, ou outra entidade, mas que se encontram 

em funcionamento no Estado, também ajudando na prestação jurisdicional. 
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CAPÍTULO II 

ARBITRAGEM NO DIREITO ESTRANGEIRO – DIREITO 
COMPARADO 

 A arbitragem é enquadrada nos ordenamentos jurídicos do mundo, como uma 

modalidade importante de resolução dos conflitos. Em vários países o instituto é aplicado e 

reconhecido como título executivo judicial, onde seu objeto, será aquele que poderá ser 

transacionado, ou seja, devendo a controvérsia compreender a respeito de direitos 

patrimoniais disponíveis, havendo diferenças, apenas no concernente a forma de constituição 

da nomeação dos árbitros ou do árbitro, nas regras de procedimentos e na homologação e na 

eficácia da sentença arbitral.  

 A natureza jurídica da arbitragem, da mesma forma, como no Brasil, possui 

divergências doutrinárias, todavia, surgem nos sistemas jurídicos dos demais continentes, 

através dos Códigos de Processo Civil, ou em legislações especiais. 

2.1– MODELO OCIDENTAL 

A Europa é modelo na área de arbitragem no mundo ocidental, tendo em vista, as 

constantes modificações na legislação, para uma melhor adequação dos conflitos locais 

oriundos do Mercado Comum Europeu, principalmente nos países como a Itália, França e 

Bélgica, que na década de setenta e de oitenta passaram por um grande avanço e 

modernização no que tange a consolidação do procedimento arbitral. 

2.1.1-  Na Itália 

O Código de Processo Civil Italiano de 1942, dispunha sobre o instituto de arbitragem 

no Livro Quarto, Título VIII, artigos 806 a 831. Com as reformas legislativas ocorridas na 

Itália, em 1983, este país, passou a adequar aos termos da convenção européia sobre a 

arbitragem, relativa à Convenção de Genebra de 1961 e à Convenção de Estrasburgo de 1966. 

Foi em 1984, no Congresso de Arbitragem em Nápoles, que se viu a necessidade da 

adequação das regras internas sobre a àquela contida nas convenções internacionais. (LENZA, 

1999) 
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O Sistema itálico é absolutamente igual ao ora adotado pela Lei 9.307/96, uma vez 
que, em princípio, é possível submeter a julgamento arbitral os litígios que possam 
ser objeto de transação, sendo o juízo arbitral introduzido pelo compromisso ou pela 
cláusula arbitral, excluindo por essas duas modalidades, de imediato, a competência 
do juiz togado para conhecer da matéria em fase cognitiva. 

O compromisso arbitral e a cláusula compromissória, respectivamente tratadas nos 
artigos 807 e 808, devem ser celebrados por escrito, sob pena de nulidade, sendo 
vedado, tal qual no direito belga, estipular-se a possibilidade do julgamento por 
equidade, bem como a inimpugnabiliade do laudo arbitral. (LENZA, 1999, p. 66)

Dentre as características dos árbitros, importante relatar que os mesmos, decidem 

segundo a norma de direito, salvo se as partes os autorizarem a decidir de acordo com a 

eqüidade; o laudo é proferido por maioria de votos, com os seguintes requisitos: indicação das 

partes; indicação do ato de compromisso ou da cláusula compromissória e dos seus requisitos; 

a exposição sumária dos motivos; o dispositivo; a indicação da sede da arbitragem, do lugar e 

do modo como foi deliberada; a subscrição por todos os árbitros, com indicação do dia, mês e 

ano, podendo ocorrer em lugar diverso ou no exterior; se os árbitros forem mais de um, as 

várias subscrições podem acontecer em lugares diversos. (ALVIM, 2007)  

Quanto ao laudo, é objeto de ação de nulidade, revogação ou oposição de terceiros; a 
primeira sendo proposta no prazo de noventa dias da notificação do laudo; o tribunal 
pode declarar a nulidade de todo o laudo ou parte dele, pronunciando também sobre 
o mérito, quando a causa esteja em condições de receber julgamento, salvo 
manifestação de vontade em contrário das partes; 26. disciplina a arbitragem 
internacional; a forma da cláusula compromissória; normas aplicáveis ao mérito e 
linguagem da arbitragem; recusa dos árbitros; prolação do laudo; e impugnações; 27. 
disciplina também o reconhecimento e execução dos laudos estrangeiros; e as 
oposições contra o decreto que lhe concede ou nega eficácia. (ALVIM, 2007, p. 
9/11)    

 Houve um longo processo de reforma que iniciou no anos 80, continuando na década 

de 90, encerrando em 2006, no que tange a igualdade de efeitos entre as decisões arbitrais e os 

julgamentos ordinários, a ampliação do rol de litígios passíveis de resolução pela arbitragem e 

um procedimento arbitral mais simples e flexível. O Sistema adotado na Itália, é idêntico ao 

adotado pela Legislação Brasileira. E foram os paradigmas italianos que auxiliaram na 

instituição e modernização do sistema do juízo arbitral no Brasil.  

Pela arbitragem, as partes confiam a decisão de um litígio a um árbitro, ou grupos de 

árbitros, independentemente das vias recursais oferecidas pelo juízo ordinário, mas o número 

de árbitros deve ser ímpar, devendo conter na convenção arbitral eleita, todos os dados a 

respeito do procedimento adotado pelos litigantes, não possuindo o julgador ou julgadores, 

poderes cautelares, que devem ser requeridos aos juízes togados. Pode ser árbitro, o cidadão 

italiano, como o cidadão estrangeiro, em conformidade, com a Convenção de Genebra.  
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 Tanto na Itália como no Brasil, o objeto submetido ao sistema arbitral, é aquele que 

pode ser transacionado, sendo a convenção realizada por meio da cláusula compromissória e 

do termo de compromisso arbitral que devem vir escrito, excluindo da competência do Poder 

Judiciário a apreciação daquela demanda, bem como seu julgamento por equidade. 

Igualmente, desde suas regulamentações, existem dúvidas quanto à sua natureza jurídica: 

Seria um procedimento judicial, negocial ou pertenceria a outro genus?  

 A doutrina divide-se em três correntes, a negocial, a processual e a mista. A teoria de 

caráter privado defende que a arbitragem, não sofre relação direta ou imediata com a função 

jurisdicional-processual, sendo essencialmente negocial, e reconduzida à esfera da autonomia 

privada. A sentença somente é válida após o decreto de executividade. A outra corrente 

disciplina que o compromisso arbitral é um negócio de direito privado que produz efeitos 

processuais imediatos, prevalecendo a natureza da arbitragem e o poder dos árbitros na 

vontade da lei. A terceira corrente representaria uma mistura de elementos de caráter privado 

e público. (LENZA, 1999) 

 Nesse diapasão, no sistema italiano, a primeira forma de arbitragem é disciplinada 

pelo Código de Processo Civil, a segunda, por regras de negociações, e a terceira, por 

convenções internacionais e regras de direito internacional privado. Todas concretizam um 

modelo de arbitragem denominado ad hoc, que possui características específicas, com o 

objetivo de integrar a disciplina procedimental da arbitragem com ulteriores disposições 

específicas, ou seja, as partes decidem cumprir o que foi estabelecido por elas.  

  O ponto fundamental da reformas de 1983, na arbitragem italiana, foi de 

conferir a eficácia vinculante entre as partes, do laudo arbitral, o que se assemelha com a 

sentença judicial, desde a sua assinatura. Da mesma forma, existe este efeito no Brasil, 

independente de homologação judicial, em que pesem as correntes divergentes, cabendo ao 

laudo arbitral a declaração direta de nulidade. Outra importante alteração foi a possibilidade 

de execução internacional do laudo italiano, permitindo o efeito entre os demandantes sem a 

intervenção do ordenamento jurídico interno. (SZKLAROWSKY, 2006) 

 No ano de 1994, houve a modificação da natureza e da efetividade do próprio laudo 

arbitral, que estabeleceu que o Tribunal, o Pretore
12, declararia a executividade do laudo, 

mediante a emissão de um decreto. Mas trata-se de um reconhecimento apenas formal, pois o 

efeito do laudo, era condicionado ao reconhecimento pela Autoridade Judiciária. Nesta 

                                                          
12 Pretore corresponde a um juiz de pequenas causas nas esferas civis e penal. 
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reforma se priorizou a autonomia da vontade das partes, dentre outras facilidades, como, a 

possibilidade de apresentar um pedido de arbitragem via fax, fixar na cláusula o local que se 

daria o procedimento, e se seria possível o recurso ao Colégio Arbitral. (SZKLAROWSKY, 

2006) 

 O Decreto Legislativo 40, de 02 de fevereiro de 2006 promoveu a mais recente 

reforma na arbitragem italiana, intervindo diretamente sobre o Código de Processo Civil, com 

a introdução de mais 14 (catorze) artigos, que modificaram os aspectos formais do instituto, 

como a admissão e aquisição de provas testemunhais, a pluralidade das partes no 

procedimento, possibilidade de o árbitro pedir informações à Administração Pública, e 

inclusive, permitindo, a suspensão da demanda em caso de prejudicialidade da matéria, em 

razão de seu objeto, que por legislação expressa, deve ser apreciada pelo Judiciário. 

(SZKLAROWSKY, 2006) 

 A finalidade da reforma foi de permitir a execução de um juízo arbitral do litígio de 

forma racional, para conferir à sentença, os mesmos efeitos imediatos da decisão judicial, que 

se trata de uma luta antiga, e ainda, de ampliar o objeto do procedimento arbitral, 

possibilitando tramitar nas Cortes, questões não contratuais, atribuindo às partes um papel 

ativo, pois essas escolheriam as regras a serem seguidas. 

 As Cortes Arbitrais da Itália são também conhecidas por Corte di Bianco Segno, ou 

Corte de Assinatura em Branco, pois os envolvidos que acorrem a ela assinam, 

conjuntamente, uma folha de papel em branco dando ciência e concordância antecipada da 

decisão que o Árbitro ou o Tribunal Arbitral adotar para a pendência posta por eles. (LENZA, 

1999, p. 66)  

   

2.1.2 – Na França 

No sistema francês, como nos demais e principalmente no Brasil, a arbitragem prevê 

tanto a convenção da cláusula compromissória, como o compromisso arbitral, que na verdade, 

são os requisitos essenciais para que uma demanda seja processada, junto às Cortes Arbitrais. 

A cláusula compromissória irá disciplinar, conforme a vontade das partes. 

O Código Napoleônico vigorou em França até o início do século XVII, o qual já 
disciplinava a arbitragem como forma de solução de litígios. O Decreto 354, de 14 
de maio de 1980, alterou a lei napoleônica de 1806. Com a promulgação de 
Nouveau Code Procédure Civile, cujo Livro IV foi inteiramente dedicado à 
disciplina da arbitragem, tanto interna quanto internacional, sendo a interna 
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disciplinada nos artigos 1.442 a 1491, e a internacional, nos artigos 1.492 a 1507, 
tratou-se, também, da arbitragem internacional e do reconhecimento e execução das 
sentenças arbitrais estrangeiras. (LENZA, 1999, p. 67/68) 

 O litígio submetido ao tribunal, pela cláusula compromissória, que prevê uma 

demanda no futuro, deverá ser resolvido por uma banca composta de um ou de vários árbitros, 

mas em número ímpar. Já no compromisso, haverá a disposição sobre o objeto, a designação 

dos árbitros e a modalidade, sob pena de nulidade. 

 Os árbitros aplicam as regras de direito ao caso concreto, devendo possuir conduta 

ilibada, e informar qualquer fato que desabone sua conduta em determinado caso. Inexistindo 

prazo de duração por convenção das partes, a arbitragem não pode ultrapassar seis meses, 

contados da aceitação dos árbitros. O procedimento arbitral será estabelecido pelos árbitros, 

salvo se as partes tiverem decidido de outra forma. (ALVIM, 2007) 

 Como causa de extinção do procedimento existem os seguintes fatos: “revogação da 

instituição, falecimento e impedimento de um dos árbitros, ou perda do exercício de seus 

direitos civis, pela abstenção ou pela recusa de um dos árbitros; e pela expiração do prazo da 

arbitragem.” (ALVIM, 2007, p. 12) 

 A sentença arbitral prevalece por maioria de votos, devendo conter relatório sucinto, 

com as pretensões das partes e suas provas. Deve haver motivação, não sendo suscetível de 

execução forçada. Os vícios formais são causas de nulidade, e se encontram previstos no 

artigo 1.480, do Code de Procédure Cilive. (ALVIM, 2007) 

Dois pontos são relevantes, no que tange a arbitragem na França, o primeiro é que da 

sentença arbitral cabe apelo, se não houver renúncia das partes, e de oposição de terceiro, 

perante a jurisdição competente; e o segundo, é que o Direito francês autoriza as partes 

conferirem ao juiz arbitral a prerrogativa de julgar por equidade, quando estatuído na cláusula 

compromissória, além de regular a arbitragem internacional, quanto ao comércio 

internacional. 

2.1.3 – Na Bélgica 

A criação de estruturas federais na Bélgica levou à regulamentação do Tribunal de 

Arbitragem, em 1972, no Code Judiciaire Belge e acolheu o princípio universal, 

consubstanciado na regra de que a nulidade do contrato não se estende à cláusula 

compromissória. Este modelo confere ao árbitro amplos poderes, tendo a sentença os mesmos 
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efeitos da sentença judicial e o tribunal pode diligenciar vários atos, inclusive o de acolher o 

juramento a título decisório. A diferença com o direito brasileiro é a não previsão de 

embargos contra a decisão arbitral. (LENZA, 1999) 

Existe um Tribunal de Arbitragem para toda a Bélgica, cuja composição, competência 

e funcionamento são determinados por lei, possuindo competência para apreciar os conflitos 

referentes a competência entre a lei, o decreto, e o despacho, no que tange à violação das 

regras estabelecidas pela Constituição ou em virtude desta para determinar as competências 

relativas do Estado, das Comunidades e das Regiões.

Aprecia também, as disposições constitucionais que consagram o princípio da 

igualdade, o princípio da não discriminação e o princípio da liberdade de ensino, além de 

questões que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Ministros, os governos das comunidades 

e das regiões, os presidentes das câmaras legislativas federais, dos parlamentos comunitários e 

regionais (a pedido de dois terços dos membros), relativamente aos quais se presume a 

existência de um interesse. 

Foi o primeiro país a adequar sua legislação aos termos da Convenção de Estrasburgo, 

de 1966, sob a égide do Conselho da Europa. Esta convenção, teve por objetivo unificar as  

leis nacionais sobre a arbitragem. (LENZA, 1999) 

Pelo sistema arbitral belga é permitido o uso de medidas cautelares, urgentes e 
assecuratórias de direitos que possam perecer. Os poderes instrutórios dos árbitros, 
pela inteligência do artigo 1696, são amplos: “ o tribunal arbitral pode ordenar uma 
investigação, uma vistoria, uma inspeção, comparecimento pessoal das partes, 
acolher o juramento a título decisório ou deferi-lo a título supletório.” (LENZA, 
1999, p. 69/70) 

2.2 - NA ALEMANHA 

As características da arbitragem no direito alemão, são semelhantes às características 

do direito brasileiro, pois para celebrar o compromisso ou a cláusula compromissória, 

necessário se faz que o objeto seja litigioso, admitindo-se, tanto um como o outro para a 

convenção do instituto.  

A Alemanha faz parte dos países da Europa em que não se faz mais a distinção entre 
a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, havendo uma clara e nítida 
tendência em eliminá-la. A experiência chamada Stuttgarter Modell, desenvolvida 
desde 1967, é adotada em aproximadamente 150 Cortes Civis. O procedimento 
desse sistema permite às partes, aos advogados e aos juízes participarem da solução 
das questões de fato e de direito, envolvidas na controvérsia, através da mediação, 
conciliação e arbitragem, via amplo diálogo. (LENZA, 1999, p.76)  
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 Inexistindo, disposição a respeito dos árbitros, seja na cláusula ou no compromisso, 

cada parte, poderá nomear um árbitro. Não havendo sido nomeado pela parte, pode o Tribunal 

arbitral nomear, e os árbitros que foram escolhidos, nomeiam um terceiro árbitro. Da mesma 

forma procedimental do direito brasileiro, o árbitro pode ser recusado, em razão da 

imparcialidade e da independência. O árbitro deixa de atuar no caso concreto, quando não 

cumprir o prazo razoável para suas atividades, quando abdicar o caso, ou quando as partes o 

destituírem, em comum acordo. (ALVIM, 2007) 

 O próprio Tribunal arbitral, é quem vai diligenciar no sentido de decidir sobre a 

competência arbitral, bem como quanto aos requisitos e pressupostos de validade da 

convenção, sob pena de anulação da sentença arbitral. Na Alemanha, o ordenamento jurídico, 

tem o costume de ouvir o que as partes desejam, todavia, o ajuste entre elas, não tem validade 

perante as leis. Não há necessidade de debates orais, mas o requerido sempre deve ser ouvido. 

 Os árbitros podem ouvir testemunhas e peritos que aparecerem voluntariamente, como 

também, podem a pedido das partes, providenciar medidas provisórias, devendo a sentença 

ser proferida por maioria de votos, caso as partes não tenham acordado ao contrário. Como no 

Brasil, a sentença, que produzirá efeitos de uma sentença judicial, deverá ser fundamentada e 

por escrito, não podendo ultrapassar os limites do pedido, e violar a ordem pública. A 

motivação do ato sentencial, somente será desnecessária, se assim as partes convencionaram. 

(ALVIM, 2007) 

 No que tange a execução, será forçada, sendo que esta decisão é provisória. O 

procedimento arbitral se extingue com a sentença arbitral definitiva, ou por uma decisão do 

tribunal arbitral. Por ser irrecorrível, a sentença, as partes podem requerer ao tribunal, a 

correção de erro material, de cálculo, obscuridade, contradição e omissão. 

Na Alemanha existem as Cortes locais ou Amtsgerichte e a Corte Distrital ou 
Landgerichte. A primeira julga as questões de locação, alimentos e outros cujo valor 
monetário seja inferior a 3.000 marcos. Nessa Corte deve sempre haver um juiz de 
carreira. As partes podem ser representadas por um profissional ou podem elas 
mesmas conduzir a causa ou ainda estar representadas por uma terceira pessoa. 
Agindo dessa maneira, as custas processuais ficam reduzidas, facilitando, 
consideravelmente o acesso às vias judiciais. 

A Corte Distrital Landgerichte decide controvérsias relativas a causas de família, 
assim como matérias especiais dispostas no GVG parágrafos 71 e 23, envolvendo 
um montante superior a 3.000 marcos. As decisões proferidas nessa Corte são 
geralmente resultado de apreciação por três juízes de carreira. Nessa corte as partes 
necessitam ser representadas por advogado, segundo o parágrafo 78 do ZPO. 

Uma decisão proferida na Corte Local pode ser reapreciada em nível recursal, pela 
Corte Distrital.  (LENZA, 1999, p. 76/77)   
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2.3 - NA ESPANHA – (Lei nº 36, de 05 de dezembro de 1988) 

A Espanha substituiu, em 1988, o sistema jurídico da arbitragem de direito privado 
vigente, vez que, embora a Lei de 22 de dezembro de 1953, representasse um grande avanço, 
não se prestava a resolver, em sua plenitude, conflitos de direito civil, nem de direito 
comercial e comercial internacional. 

Pela sistemática do judiciário na Espanha, não há ingresso de qualquer ação em 
juízo sem a prévia tentativa de conciliação das partes. Contudo, na prática, 
raramente as partes vão aos juízes de Paz e aos Juízes de Direito. Essa sistemática é 
imposta pela Lei de Enjuiciamiento Civil de Espanha, em seus artigos 460 a 480.  

Na Espanha, a Lei n. 1979 criou o Instituto de Mediciación, Arbitraje y 
Conciliación, organismo autônomo ligado ao Ministério do Trabalho. Esse órgão é 
obrigado a propor a conciliação nos conflitos individuais e coletivos de trabalho. Os 
juízes espanhóis são totalmente proibidos de funcionar como árbitros e, nas 
arbitragens que envolvem matéria de direito, o árbitro deve ser obrigatoriamente um 
advogado em regular exercício profissional. (LENZA, 1999, p. 77) 

A arbitragem constitui, na expressão dos legisladores espanhois, o equivalente 

jurisdicional, em que as partes podem atingir os mesmos objetivos que conseguiriam com a 

jurisdição estatal, ou seja, a decisão que ponha fim ao conflito com efeito de coisa julgada.  

 Seguindo as regras da arbitragem no estrangeiro, os árbitros podem decidir por 

equidade, salvo o não consentimento das partes litigantes. A denominação que se dá à 

convenção é de Convênio Arbitral, que insere tanto a cláusula compromissória, como o termo 

de compromisso arbitral, que pode ser visto, inclusive nos contratos de adesão. O Convênio 

pode ser complementado por acordos complementares, porém, impede qualquer juiz togado 

ou Tribunal de intervir nas questões subjugadas à arbitragem, ao contrário do Brasil. 

 O árbitro pode ser tanto pessoa física como jurídica, mas quando a matéria em litígio 

tiver que ser decidida mediante as regras do direito, o árbitro, necessariamente precisa ser um 

advogado. A suspeição existe também na Espanha. O número de julgadores deve ser ímpar, e 

a administração do instituto pode ser submetida a corporações de direito público e a 

associações ou entidades sem fins lucrativos, que podem exigir das partes, antecipadamente, 

as custas e honorários arbitrais. (ALVIM, 2007) 

 As partes não precisam de contratar advogados para serem representadas. Dessarte, os 

árbitros podem solicitar auxílio do juiz de primeira instância, quando se tratar de atos, que não 

são de sua competência. Corroborando o entendimento da França, a sentença arbitral deve ser 

proferida em seis meses, se as partes não estipularam outro prazo. Prevalece o laudo e decisão 

por maioria de votos, que produzirão efeitos idênticos á coisa julgada. (ALVIM, 2007) 
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 Nesse país, surge uma modalidade diferente que é a “Formalização Judicial da 

Arbitragem”, que surge quando houver divergências sobre os árbitros designados, quando não 

se proferir um laudo arbitral, semelhante a uma sentença, sendo de competência para julgar a 

formalização, o juiz de primeira instância do lugar onde se deva proferir o laudo. (ALVIM, 

2007) 

 “Garante-se a execução de laudos arbitrais estrangeiros, considerando-se como tais os 

que não tenham sido proferidos na Espanha”; (ALVIM, 2007, p. 16), estabelecendo regras de 

direito internacional privado. 

2.4 - NA ARGENTINA 

 O juízo arbitral na Argentina, vem regulamentado no Código de Processo Civil e 

Comercial da Nação nos artigos 736 a 765. A convenção se dá pela cláusula compromissória 

e pelo termo de compromisso arbitral, das questões que possam ser transacionadas. Deve está 

inserido na convenção o procedimento a ser seguido, caso contrário, os árbitros deverão 

observar o juízo sumário ou ordinário, levando-se em consideração, a importância econômica 

da causa. (FIQUEIRA JÚNIOR, 1999) 

Na Argentina, principal parceiro do Brasil no Mercosul, a negativa de uma das 
partes em firmar o compromisso arbitral, após haver assinado a cláusula 
compromissória, dá ensejo a que a outra  parte peça ao juiz competente que outorgue 
o compromisso, “em lugar de La parte renuente”. Merece menção o sistema de 
arbitragem implementado pela Bolsa de Comércio de Buenos Aires, que consiste em 
um Tribunal de Arbitraje General integrado por três membros permanentes, dotados 
de grau universitário (dos quais dois advogados e um secretário). Esse Tribunal 
funciona como órgão revisor dos laudos arbitrais, e suas decisões são definitivas, 
porque, ao se submeterem à arbitragem da Bolsa de Comércio, as partes renunciam a 
todo e qualquer outro foro e ao direito de apelar e, inclusive, se for o caso, à 
imunidade diplomática. (LENZA, 1999, p.71) 

 As medidas compulsórias e de execução não são de competência dos árbitros, como no 

Brasil, todavia, as partes podem lançar mão na arbitragem, de todos os recursos cabíveis nos 

mesmos casos em que são admitidos nas sentenças de juízes togados, podendo haver renúncia 

pelas partes, que não impede a ação de nulidade, e a admissibilidade de recurso de 

esclarecimento da sentença proferida. Conhecerá dos recursos o tribunal hierarquicamente 

superior ao juiz a quem caberia originariamente o julgamento da causa. 

2.5 – EM PORTUGAL 

Em Lisboa, Portugal, funciona o Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos de 
Consumo. Esse Tribunal arbitral institucional foi criado em 1989, sendo 
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especializado em reclamações relativas ao consumo, com duas limitações: ser o 
estabelecimento prestador do serviço ou fornecedor do bem sediado , e ainda, não 
ultrapassar o valor do litígio a importância de 500.000 $ 00 (quinhentos mil 
escudos), o equivalente a aproximadamente quarenta salários mínimos ou o mesmo 
valor da alçada dos nossos Juizados Especiais Cíveis, ou ainda, cerca de 
US$5,000.00 (cinco mil dólares norte americanos) (LENZA, 1999, p. 70) 

No Primeiro Ciclo de Conferências sobre Arbitragem, que houve na cidade de Porto, é 

que se admitiu nas relações de consumo, a aplicação desse instituto, tendo em vista que 

sobressaiu o entendimento de um melhor acesso à justiça para os consumidores e empresários, 

em face da morosidade da justiça comum no país, conforme boletim informativo da 

Associação Portuguesa de Direito de Consumo. 

A conclusão mais relevante, foi sobre a indispensabilidade da arbitragem institucional 

e voluntária, na cooperação junto ao Poder Judiciário quando necessária e à possibilidade de 

se atribuir aos Tribunais arbitrais competência para executar suas decisões. 

Este pensamento está em harmonia com a Lei Portuguesa do Consumidor nº 24, de 31 

de julho de 1996. O artigo 14, 1, explicita que incumbe aos órgãos e departamentos da 

Administração Pública promover a criação e apoiar centros de arbitragem, visando resolver os 

conflitos de consumo. (CARMONA, 1999) 

Informa Carlos Manuel Ferreira da Silva que, desde sua fundação em 1989 até 
meados de 1995, o órgão arbitral em questão resolveu cerca de 2.400 conflitos de 
consumo, “dos quais 1.010 através de sentença proferida pelo tribunal arbitral”. 
Observa ainda que o sucesso do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de 
Lisboa deve ser atribuído ao fato de não haver outro meio de resolver rapidamente 
controvérsias de consumo, cujo, “escasso valor acarretaria muitas vezes que se não 
recorresse aos tribunais quer pelos custos envolvidos quer, até, pela inoperância 
deles face à rigidez de formas que utilizam”. Considerando que os lusitanos ainda 
não contam com órgãos judiciários nos moldes das Small Claims Courts, fica fácil 
entender a conclusão do citado autor. No Brasil, de qualquer sorte, os Juizados 
Especiais superam com vantagens, as dificuldades apontadas em Portugal, sendo 
desnecessário recorrer à arbitragem para obter um julgamento rápido, gratuito e 
flexível em matéria de consumo.  (LENZA, 1999, p. 70/71) 

Inferiu pela imparcialidade da arbitragem, nas questões entre empresa e consumidor, e 

pelo culto aos princípios sagrados do Direito, carecendo apenas de algumas correções 

legislativas tanto no plano legislativo interno dos países europeus, quanto na esfera da União 

Européia. 

2.6 - HOLANDA 
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A Holanda, signatária da Convenção de Nova Iorque, pauta-se por ter um sistema de 

arbitragem eficiente, fundado na jurisprudência, que para muitos doutrinadores brasileiros, 

trata-se de uma fonte do direito. O Direito holandês faz nítida distinção entre a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral, o que facilita a convenção de arbitragem neste 

país. (SZKLAROWSKY, 2006) 

Por mais que haja essa diferenciação no Brasil sobre a cláusula e o termo de 

compromisso, o problema maior do instituto, é a aceitação dessa cooperação junto ao Poder 

Judiciário, entre ambos os países. 

2.7 – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

A arbitragem, nos Estados Unidos da América, é regulada pelo US ARBITRATION 

ACT, de 1925 (Anexo VI), e goza de grande prestígio. Este diploma confere às cláusulas 

compromissórias caráter de irrevogabilidade, executoriedade e validade, aplicáveis a todo tipo 

de contrato, inexistindo, limitações quanto ao objeto da demanda. (YOSHIDA, 2006) 

A autonomia da cláusula arbitral foi reconhecida pela Corte Maior dos Estados Unidos 

da América, no caso PRIMA PRINT CO. US. Flood & Conklin MFG.CO, julgado em 1967. 

(LENZA, 1999) 

Uma das entidades de maior respeitabilidade nos EUA, no campo da arbitragem, é a 

American Arbitration Association - AAA, com sede em Nova Iorque e ramificações em todo 

o País, sendo lá o centro universal da arbitragem, no Mundo, onde são realizadas inúmeras 

ações que desafogam o Poder Judiciário, e que são de grande relevância jurídica. Existem 

várias leis federais e estaduais que tratam do processo arbitral, com a particularidade de versar 

sobre questões que versam sobre direitos disponíveis, de família, trabalhistas, após junho de 

1947, envolvendo, inclusive funcionários Públicos. (COLAIÁCOVO, 1999) 

O árbitro não fica sujeito ao princípio da stare decisis, a que se subordinam os órgãos 

do poder judiciário. A sua decisão pode desconsiderar as diretrizes adotadas na solução de 

casos anteriores, gozando na formação de seu juízo, de liberdade equiparável aos juízes, 

quando autorizados a decidir por equidade. Tal fato, não implica, que suas decisões possam 

ser contrárias à lei, pois esta violação enseja anulação do laudo arbitral, junto ao judiciário. 

(GOULD, 1984) 
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O Estado-Juiz pode prestar a tutela jurisdicional antes ou durante a tramitação do 

procedimento arbitral, nos casos de execução forçada da sentença arbitral, para obter 

suspensão do processo que tramita na justiça comum, para constituir ou completar o tribunal 

arbitral, e até para declarar a invalidade da convenção de arbitragem. ((FIGUEIRA JÚNIOR, 

1999). 

Igualmente ao Brasil, o cumprimento da decisão arbitral, ocorrerá no local da 

arbitraem , estando condicionada a sentença ao exequatur cumpra-se do Poder Judiciário 

2.8. – MERCADO COMUM DO SUL - MERCOSUL 

O MERCOSUL foi constituído pelo Tratado de Assunção, com o objetivo de 

constituir um mercado comum, cognominado Mercado Comum do Sul, fundado na 

reciprocidade de direitos e obrigações recíprocas. (LENZA, 1999) 

Trata-se de um dos mais valiosos blocos econômicos do mundo contemporâneo, sendo 

sua influência de grande proporção no mercado comunitário, representando um fenômeno 

expressivo na globalização econômica para o desenvolvimento dos países da America  Latina. 

(LENZA, 1999) 

 Prevê o Tratado de Assunção que as controvérsias entre as partes, em virtude da 

aplicação desse tratado, resolvem-se, mediante negociação direta. Em caso de malogro, os 

Estados-partes poderão submeter o dissídio ao Grupo Mercado Comum para, se for o caso, 

convocar painéis de especialistas ou peritos, com a finalidade de prestar-lhe o assessoramento 

técnico. Estipula, ainda, o comprometimento das partes em adotar um sistema de solução de 

controvérsias para vigorar no período de transição.

 Esse documento internacional tem como seus atuais integrantes, Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai, criando zonas de livre comércio com o Chile e a Bolívia, em que pese 

pertencerem ao Pacto Andino. (LENZA, 1999) 

O Protocolo de Brasília, cumprindo o artigo 3º do Tratado de Assunção, cuida das 

formas de negociações e mediações diretas de soluções de controvérsias, sugerindo a 

intervenção do Grupo Mercado Comum, que após a observância do princípio do contraditório 

divulgará a recomendação a ser seguida. Caso o dissídio não tivesse tido solução ou apenas 

parte dele se resolveu, adotaria um recurso a um procedimento arbitral, que tramita perante 
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um Tribunal ad hoc, composto por três árbitros, que dará a sentença final e irrecorrível. 

(LENZA, 1999) 

Com o Protocolo de Ouro Preto surgiram inovações, principalmente no que tange a 

estrutura e atribuições. Nele assinalava que se submeteriam aos procedimentos traçados, no 

Protocolo de Brasília, as controvérsias, surgidas entre os Estados participantes, sobre a 

aplicação ou o descumprimento do Tratado de Assunção, dos acordos, das decisões do 

Conselho do Mercado Comum, das resoluções desse Grupo e das diretrizes da Comissão de 

Comércio do Mercosul. (LENZA, 1999) 

A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai firmaram esse acordo, visando 

aperfeiçoar, em caráter definitivo, o sistema de solução de controvérsias entre os Estados 

participantes do MERCOSUL. Prevê a criação do Tribunal Permanente de Revisão, composto 

de 5 (cinco) árbitros titulares e 5 (cinco) suplentes, para mandato de 2 (dois) anos, renovável, 

por no máximo, dois períodos consecutivos. O quinto árbitro exercerá a função, por três anos, 

proibida a recondução, segundo procedimento descrito no artigo 18. (LENZA, 1999) 

Os árbitros são juristas, de reconhecida competência nas especialidades sobre o que 

terão que decidir, bem como acerca das normas do Mercosul. (ALVIM, 2007) 

O Tribunal ad-hoc, composto de três árbitros, julga a discórdia entre as partes, quando 

se tornou impossível a solução, através da negociação direta ou da intervenção do GMC - 

Grupo Mercado Comum.(ALVIM, 2007) 

O Protocolo e o Regulamento disciplinam, minuciosamente, o processo e as diversas 

formas de solução da controvérsia, como a negociação direta, a intervenção do Grupo 

Mercado Comum, o procedimento arbitral ad-hoc e o recurso ao Tribunal Permanente de 

Revisão, que funciona como segunda instância permanente. (LENZA, 1999) 

Os laudos do Tribunal Arbitral Ad Hoc e do Tribunal Permanente de Revisão serão 

adotados por maioria e deverão conter a fundamentação e ser assinados pelo presidente e 

pelos demais árbitros. Os árbitros deverão manter sigilo sobre seus votos e sobre as 

deliberações tomadas. Os votos dissidentes não poderão ser fundamentados. A arbitragem é 

de natureza confidencial, o que se verifica nas maiorias das regras de Cortes Internacionais. 

(LENZA, 1999) 
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CAPÍTULO III 

ORIGEM DA LEGISLAÇÃO DA ARBITRAGEM NO BRASIL 

3.1 - RESISTÊNCIA À UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM ANTES DA LEI 9.307/96 

 Necessária para a compreensão da Lei de Arbitragem, fazer uma retrospectiva, que 

demonstre as resistências sofridas pela legislação desde o ano de 1973, quando o Código de 

Processo Civil, criava à utilização deste instituto. Os dois grandes obstáculos, na época, eram 

a ignorância da cláusula compromissória, já que tanto o diploma acima mencionado, como o 

Código Civil de 1916, não exibiam qualquer dispositivo a esse respeito, e a tradição de nosso 

direito, que exigia a homologação judicial do laudo arbitral. 

 Fazendo já um comparativo com os nossos dias atuais, importante registrar que, por 

mais que exista, dispositivos que disciplinem a cláusula compromissória, a ignorância e a 

falta de conhecimento dos operadores do direito ainda continuam. 

 A cláusula compromissória, também chamada de cláusula arbitral, vinha disposta nos 

contratos convencionados pelas partes, que pactuavam que qualquer problema eventualmente 

surgido naquele negócio jurídico, seria resolvido por meio da arbitragem, o que foi totalmente 

desprestigiado no direito interno brasileiro até o advento da Lei 9.307/96, de tal sorte que o 

Código de Processo Civil não permitia a instauração do juízo arbitral a não ser na presença do 

compromisso arbitral. 

 Os Tribunais pátrios entendiam que o desrespeito à cláusula arbitral não permitia a 

execução específica de obrigação de fazer, resolvendo-se o inadimplemento em perdas e 

danos, reconhecidamente de difícil liquidação. Ou sejam, a doutrina e a jurisprudência 

praticamente transformaram o pacto de contrahendo (Cláusula compromissória) em pactum 

nundum,
13 contribuindo para que os agentes do comércio abandonassem a escolha arbitral de 

controvérsias no Brasil, principalmente os agentes internacionais. (ALVIM, 2007) 

No que tange a homologação do laudo arbitral, o segundo obstáculo da arbitragem no 

país, era de que o ato deveria ser apresentado ao juiz togado, para que se produzisse eficácia 

jurídica, o que na verdade descaracterizava o instituto, já que seu objetivo, era não ter 

                                                          
13 Pactum nundum- pacto nu. Acordo que não tenha a consideração para assinar um contrato válido. 
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interferência do Poder Judiciário, que lhe retirava várias vantagens, como o segredo, que 

costuma abranger a arbitragem, o custo, e a celeridade, tendo em vista, que abria a 

possibilidade de um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o que causaria a morosidade. 

Assim começaram a surgir os Anteprojetos de Lei. 

3.2– O ANTEPROJETO DE LEI DE 1981 

 Em 1981, o governo federal, ao perceber o atraso da legislação nacional em relação 

aos demais países, como Bélgica, frança, Portugal, Itália, Espanha e os países Sul 

Americanos, solicitou a elaboração do anteprojeto de lei sobre a arbitragem, publicado no 

Diário Oficial da União de 27.5.81, para a apresentação de críticas e sugestões.(CARMONA, 

2009) 

 Este primeiro anteprojeto composto de 28 artigos, foi elaborado pelo extinto 

Ministério da Desburocratização, e procurava dotar a arbitragem de mecanismos que 

permitissem amplamente a utilização do instituto, podendo assim retirar do aparelho 

judiciário parte substancial do trabalho que lhe era imposto, ou seja, cumpriria o papel da 

justiça privada e acabaria com o monopólio do Poder Judiciário, já falido. (ALVIM, 2007) 

 O anteprojeto dava equiparação de efeitos entre compromisso e cláusula arbitral, de 

modo que na presença de um ou de outra, poder-se-ia afastar a competência do juiz estatal; 

além disso, era desnecessária a homologação de laudo arbitral, que ficava equiparado a um 

título executivo extrajudicial. 

 Nesse sentido, foram atacados os dois males de que padecia o instituto, pois além do 

disposto acima, estabelecia disciplina própria para a execução específica de cláusula 

compromissória na hipótese de haver resistência de alguma das partes quanto à convenção da 

arbitragem, o que é um relevante problema hodiernamente.  

Apesar de cuidadoso em alguns pontos, o anteprojeto deixava a desejar quanto à 
precisão técnica, sendo certo que as sugestões remetidas ao Ministério para o seu 
aperfeiçoamento, poderiam ter preenchido algumas lacunas e aparado as arestas 
notadas. Infelizmente, o trabalho acabou esquecido em Brasília e foi simplesmente 
abandonado. (CARMONA, 2009, p. 6) 

 Mesmo que esquecido o referido projeto, cinco anos depois, alguns estudiosos do 

direito, tentaram reverter este projeto em lei, surgindo o de 1986. 
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3.3 - O ANTEPROJETO DE 1986 

 O anteprojeto de lei de 1986, que foi publicado no DOU de 27.2.87 (Portaria 76/87 do 

Ministério da Justiça) para receber sugestões, previa que a presença da convenção de 

arbitragem seria suficiente para afastar a competência do juiz togado, dispondo 

minunciosamente sobre o procedimento da ação de cumprimento de estipulação arbitral, que 

era a execução específica da obrigação de celebrar compromisso. (CARMONA, 2009) 

 Um dos grandes problemas relativos ao tema e que não foi solucionado pela comissão 

relatora foi no que concerne a escolha dos árbitros na ação de execução específica, pois 

inexistindo acordo entre as partes para a nomeação de árbitro, cada parte deveria indicar o 

seu, cabendo a estes a indicação do árbitro desempatador, sem levar em consideração eventual 

previsão diversa da cláusula compromissória que, restaria superada. (CARMONA, 2009) 

 Apesar de ser mais aperfeiçoado que o primeiro anteprojeto, continha alguns defeitos 

técnicos. Especificamente quanto ao disposto no art. 1º, onde se confundia arbitragem (meio 

de solucionar controvérsias) com arbitramento (meio de integrar um elemento faltante em um 

contrato). Não foi amplamente discutido, principalmente no que tange a participação da 

sociedade.  (CARMONA, 2009) 

 O termo “Convenção de Arbitragem” não foi mencionado no estudo feito pelos 

operadores do direito, e sim, referia-se a cláusula compromissória e à estipulação da 

arbitragem por instrumento ou termo, num total apego ao modelo do Código de Processo 

Civil que exigia o compromisso arbitral, que o projeto denominava de termo ou instrumento, 

para constituir a arbitragem. 

 Outro ponto que restava sem disciplina adequada dizia respeito ao laudo proferido no 

exterior, considerando-se a equiparação do laudo aos títulos executivos extrajudiciais, não se 

previa reconhecimento judicial, limitando-se o único artigo a afirmar que o laudo estrangeiro, 

desde que constante de documento autenticado (Consularizado e traduzido), teria eficácia 

executiva no Brasil. 

Ainda assim, caso o anteprojeto mencionado tivesse sido objeto de discussão ampla, 

com a participação ativa da sociedade e da comunidade científica, sem dúvida poderiam ter 

sido superadas as falhas mencionadas. 
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3.4 – ANTEPROJETO DE LEI de 1988 

 Em 1988, o Ministério de Estado da Justiça, através da Portaria 298-A, de 20.6.88, 

convidava a sociedade a discutir mais um anteprojeto de lei sobre a arbitragem, e que seria o 

último oferecido a debate pelo governo. 

A comissão relatora, com o intuito de evitar mutilação no Código de Processo Civil, 
pretendia preservar sua unidade, alterando dez artigos daquele Estatuto, para ali 
encartar os novos dispositivos que tornariam viável a arbitragem no Brasil. 

Com tal intenção, procurou o anteprojeto procurou disciplinar a cláusula 
compromissória juntamente com o compromisso, estauindo que este e aquela 
poderiam servir para a instituição da arbitragem. O resultado mostrou que não houve 
atenção e cuidado necessários para a reforma do Código de Processo Civil então 
pretendida: O artigo 1.074, na redação sugerida, disporia que tanto a cláusula 
arbitral quanto o compromisso deveriam conter, sob pena de nulidade, o objeto de 
litígio, o que não era razoável, já que a cláusula compromissória estabelece a 
solução arbitral para litígios eventuais e futuros, decorrentes de certa relação 
negocial, sendo impossível descrever o objeto do litígio antes mesmo de haver 
litítio. (CARMONA, 2009, p. 7) 

 Outro grande equívoco do anteprojeto foi o que resultou da redação que se pretendia 

dar ao art. 1078, §§1º e 2º, do Estatuto Processual, em que se estabelecia que o laudo arbitral 

poderia estar sujeito a recurso de aplicação, que seria julgado pelo Tribunal de Justiça local. 

Tal dispositivo não agilizaria nem simplificaria o procedimento arbitral. (CARMONA, 2009) 

 Ainda tentou-se inserir no artigo 1.079 do Código de Processo Civil, a obrigatoriedade 

de ser o árbitro ou árbitros bacharéis em direito, o que desestimula a arbitragem, já que há 

matérias técnicas a serem dirimidas que dispensam o bacharel de direito. (CARMONA, 2009) 

 Além disso, o anteprojeto não tratou da questão da homologação do laudo arbitral e 

nem dos problemas ligados ao laudo estrangeiro. Por causa de tantas imperfeições o 

anteprojeto foi definitivamente arquivado. 

3.5 – OPERAÇÃO ARBITER 

 Após a edição do último anteprojeto do governo a respeito da arbitragem, que foi o de 

1988, houve um desânimo por parte dos estudiosos da arbitragem. Eles perceberam que para 

haver alteração do Código de Processo Civil, a iniciativa não partiria de setores 

governamentais e sim da própria sociedade nela interessada. 

 No final de 1991, por iniciativa do instituto Liberal de Pernambuco, começou a 

Operação Arbiter com o objetivo de discutir o instituto abandonado, unindo a experiência 
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prática aos conhecimentos científicos, podendo assim preencher os anseios daqueles que 

precisam de um meio alternativo e eficaz para a solução de controvérsias. (CARMONA, 

2009) 

O convite do Instituto Liberal, cuja iniciativa foi apoiada, desde logo, pela 
Associação Comercial de São Paulo e promovida pela Associação dos Advogados 
de Empresa de Pernambuco, foi aceito por diversas entidades, entre elas a FIESP e 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, a ele aderindo também professores da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito 
Cândido Mendes (Rio de Janeiro), representantes de grandes escritórios de 
advocacia de São Paulo e do Rio de Janeiro, para mencionar apenas alguns. 
(CARMONA, 2009, p. 9) 

  

 Em 5 de novembro de 1991, foi constituído um grupo de trabalho composto por Selma 

Maria Ferreira Lemes, Pedro Antônio Batista Martins e Carlos Alberto Carmona para 

apresentação do texto até o dia 9 de dezembro, contando com o apoio de diversas entidades e 

representantes de grandes escritórios de advocacia. (CARMONA, 2009) 

 O anteprojeto foi apresentado em reunião realizada na data aprazada, recebendo 

sugestões dos mais diversos setores de atividades. As sugestões aprovadas pela comissão 

relatora foram incorporadas ao texto, cuja versão final foi apresentada e discutida no 

Seminário Nacional sobre Arbitragem Comercial, realizado em Curitiba, PR, em 27 de abril 

de 1992. (CARMONA, 2009) 

3.6 – A CONVERSÃO DOS ANTEPROJETOS EM LEI E SUA TRAMITAÇÃO 

 A comissão relatora não ignorou os anteprojetos anteriores, porém o terceiro 

anteprojeto de 1988 não pôde contribuir em quase nada para o trabalho que se realizou, assim 

a comissão limitou-se ao que havia de útil nos dois primeiros resumos de lei de 1981 e 1986 

os quais serviram de guia para a redação do anteprojeto da Operação Arbiter. A comissão 

baseou-se na legislação espanhola de 1988 e na Lei - Modelo sobre a Arbitragem Comercial 

da UNCITRAL, além das disposições das Convenções de Nova Iorque de 1958 e do Panamá 

de 1975. (ALVIM, 2007) 

 Concluído o trabalho de redação do anteprojeto operação arbiter, teve início o 

processo legislativo para sua conversão em lei. Foi apresentado pelo Senador da República 

Marco Maciel ao Congresso Nacional em junho de 1992. A Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania do Senado aprovou o projeto e publicou-o no Diário do Congresso Nacional de 
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3.6.93. Aprovado assim o projeto no Senado Federal, foi ele enviado em 14.6.93 à Câmara 

dos Deputados. Na Câmara o projeto teve processamento bastante lento, pois somente em 

1995 o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 

determinou a sua divulgação para recebimento de eventuais emendas. (LENZA, 1999) 

 Aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias o 

projeto de lei foi submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 

que por sua vez o aprovou em 28.5.96. Assim que a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal aprovaram o projeto, o Presidente da República sancionou a Lei de Arbitragem em 

sessão solene fazendo publicar o texto no DOU de 24.9.96. (CARMONA, 2009) 

  

3.7-  A VIGÊNCIA DA LEI 9.307 DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

 A arbitragem, instituída pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, está composta de 

7 (sete) capítulos e 44 (quarenta e quatro) artigos. Tem o fim de dirimir de forma 

simplificada, econômica, célere, e quase informal, com grande flexibilidade no procedimento, 

litígios que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, retirando uma quantidade infinita de 

demandas do Poder Judiciário. São justamente esses, os pontos fortes, que sustentam a eleição 

da arbitragem como alternativa de solução de conflitos, nas mais diversas espécies de 

contratos ao redor do Brasil. (Anexo VIII) 

A Lei estabelece novos parâmetros para que o procedimento da arbitragem no Brasil, 

finalmente se torne uma realidade, não só por uniformizar num único diploma legal a sua 

sistemática; mas, principalmente por avançar em relação ao regime anterior que inviabilizava 

e mantinha no limbo o desuso desta alternativa de solução de conflitos. Refere-se a realidade 

inconteste que movimenta o mundo inteiro em caráter evolutivo, pois vem se destacando nas 

relações econômicas tanto nacionais quanto internacionais. 

 Constitui um dos temas mais relevantes na resolução de controvérsias, sem a 

intervenção estatal, já que possui longa tradição em países desenvolvidos, ganhando estrutura 

no Brasil, mesmo com pouca credibilidade após sua vigência, pois, para que se conseguisse 

atingir seus objetivos, necessitaria de quebrar a falta de tradição e de paradigmas, no que diz 

respeito à utilização da Lei 9.307/96 aos casos concretos.  

 Quando se fala em arbitragem, muitos, principalmente aqueles que não são do ramo do 

direito, pensam que se trata de uma inovação, isso, quando não acham, se tratar de algo 
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relacionado ao futebol. Contudo, o que se pode perceber, na evolução histórica desse instituto, 

é que tal observação não procede, pois a arbitragem já existe desde a antiguidade clássica, ou 

seja, desde os gregos e romanos, e antes disso, até a lei mosaica, já cogitava, o uso deste 

mecanismo de controvérsia, nos diferentes litígios da época.  

O que se observa com os estudos dos anteprojetos, foi que os legisladores, ao invés, de 

adequarem os dispositivos às necessidades da sociedade, baseados nas críticas apresentadas, 

as eliminaram, e aproveitaram somente os artigos ditos como úteis e mais fáceis de serem 

aprovados pelo Congresso Nacional para entrar em vigor no ordenamento jurídico.  

 Todavia, muitas críticas feitas e engavetadas, vieram compor a legislação vigente, mas 

sem qualquer solução viável, devendo cada Corte ou Câmara Arbitral, ao ser instituída, 

regulamentar seu regimento interno, para que haja uma harmonia junto aos anseios da 

sociedade, para que se produza o efeito jurídico, que é o título executivo judicial, previsto no 

Código de Processo Civil. (ALVIM, 2007) 

Alguns fatos foram de grande importância para a legislação da arbitragem no Brasil. O 

primeiro, foi o ocorrido em 2001, quando foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no 

AgRg da Sentença Estrangeira 5.206, cujo Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, o 

reconhecimento da Constitucionalidade da Lei 9.307/96, por seis votos contra quatro, 

entendendo aquela Corte que o acesso à Justiça é uma garantia do cidadão e não uma 

obrigatoriedade ou imposição. (Anexo VII) 

A Arguição de Inconstitucionalidade se deu, logo após a promulgação da Lei, em 

1996, quando o Supremo Tribunal Federal ao avaliar uma decisão arbitral espanhola, na 

pessoa do Ministro Moreira Alves, considerou que o artigo 7º, tratava-se da execução da 

cláusula compromissória inconstitucional, pois violava o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Matéria esta já criticada no anteprojeto de Lei de 1981, porém não 

solucionada. (AMORIM, 2009)  

Outro fato importante, foi o reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras – a chamada Convenção de Nova Iorque, de 1958 que ocorreu em 2002, dando 

um suporte maior e significativo para a aplicação mais adequada do instituto da arbitragem no 

país. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

Evidente pois, que a arbitragem, quando utilizada adequadamente, favorece para um 

bom andamento da Justiça Estatal, e sua descentralização, uma vez que é um meio paralelo e 
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de cooperação, para solução de controvérsias, que vem sendo aceita e utilizada durante toda 

história da humanidade sob diferentes formas, bastando que haja um pouco mais de 

conhecimento e cultura sobre a Lei. 

As nações mais desenvolvidas, a praticam com mais intensidade. Apenas a título de 

exemplificação, recentemente, passou despercebido por grande parte da sociedade brasileira, 

o acordo que o Brasil tem com a Bolívia em relação à refinaria de Petróleo, onde qualquer 

pendência será resolvida, mediante a arbitragem. Tal possibilidade se deu em razão da 

vigência da Lei 9.307/96. 

Em caso de litígio, de um diferendo, há um recurso para instância de arbitragem 

internacional com sede em Nova Iorque, o que, aliás, foi um bom caminho, regulamentado 

pelas organizações internacionais. E o Brasil tem recorrido agora e com freqüência a esse 

instituto para resolução de pendências mais relevantes, inclusive no campo internacional, que 

é de extrema utilidade e viável para a solução de conflitos brasileiros. (LENZA, 1999) 

Noutro ponto, e mais recentemente, os esportes brasileiros também procuraram a 

solução de seus conflitos que não podem aguardar longa discussão, via arbitragem. Caso 

emblemático, foi do atleta brasileiro, parado no final de sua corrida, nas últimas olimpíadas, 

assunto decidido pelo Tribunal Arbitral du Sport, criado pelo Comitê Olímpico Internacional, 

em 1990, em Lausanne, na Suíça, do qual tivemos a honraria de participar. 

 Da mesma forma, o caso da nadadora Rebeca Gusmão, que foi pega, no exame de 

urina, utilizando substâncias não permitidas, o que a desclassificou no campeonato mundial, e 

ainda a proibiu de participar de outros campeonatos durante um certo tempo. Todas essas 

decisões foram de cunho arbitral, e são cumpridas pelas partes demandantes espontaneamente, 

o que raramente ocorre no Poder Judiciário, tendo em vista, a inúmeras possibilidades 

recursais.  

A verdade é que os sistemas parajudiciais de solução de controvérsias já se firmaram 

no ambiente jurídico brasileiro, com grandes benefícios sociais e econômicos. Contudo, no 

que tange a aceitação da arbitragem, o processo continua lento, pois a sociedade já se 

acostumou com o Poder Judiciário, e não acredita por inteiro, na falta de interesse econômico, 

na imparcialidade e na competência dessa justiça privada e seus componentes. 

Com o desenvolvimento Brasileiro, esse posicionamento negativista vem se diluindo, 

ainda que lento, como já mencionado. É que nos demonstra o grande jurista abaixo. 
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A arbitragem não se revelou método selvagem e abuso de resolver litígios; os meios 
alternativos de solução de controvérsias floresceram no Brasil, na América Latina e 
no resto do planeta e não houve a tão propalada revolta do Poder Judiciário contra os 
mecanismos extrajudiciais de solução de litígios.(CARMONA, 2006, p. 20)  

Ademais, o Brasil nos últimos anos, passou a ser um centro internacional de negócios, 

pelo seu comércio exterior e pelo seu desenvolvimento industrial, financeiro e agrícola. Em 

consequência, o Brasil assume, cada vez mais, o papel de capital econômica e cultural da 

América Latina, o que pode ser dirimido mediante a arbitragem, por ser mais célere, e eficaz. 

Sem contradições, o fato é que de uma forma ou de outra, com o advento da vigência 

da Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996, o instituto da arbitragem ganhou um pouco mais 

de credibilidade no meio jurídico do país, em especial no Estado de Goiás, pois as Cortes de 

Conciliação e Arbitragem vêm desafogando o Poder Judiciário, demonstrando agilidade e o 

melhor, celeridade, além de ser uma justiça de baixo custo.  

Com a vigência da nova Lei de Arbitragem, a de n. 9.307, de 23 de setembro de 
1996, os Tribunais de Justiça, em especial o do Estado de Goiás, têm proposto 
parcerias com associações comerciais, sindicatos da habitação, sociedades de 
pecuária e agricultura e outras entidades de boa credibilidade, objetivando a 
descentralização judicial, em parcerias com esses órgãos de aglutinação e 
reapresentação sócia e classista.(LENZA, 1999, p. 11) 

Necessário trabalhar e gerar uma cultura da arbitragem, ou seja, é fundamental que a 

sociedade brasileira assimile esse instituto, saiba como aplicá-lo adequadamente, tanto nas  

demandas internas como nas externas, para que a partir daí, possamos gerar empregos, bons 

árbitros, bons peritos e uma boa prestação jurisdicional realizada com rapidez e agilidade. 

Grande parte deste desenvolvimento, está sendo visto e exercido pelo Estado de Goiás, 

onde as Cortes de Arbitragem, possuem uma roupagem diferente, das demais Cortes 

Brasileiras, e por isso, de grande evidência para os Brasileiros, e estrangeiros, que procuram o 

Estado, para conhecer os novos métodos aplicados. 

3.7.1 – Dos Princípios da Jurisdição Arbitral 

Utilizando-se da visão reformadora que versa sobre a possibilidade de se dirimir 

conflito de interesses por meio de julgamento privado, independente e imparcial, fundamental 

o reconhecimento do ato proferido nas Cortes de Conciliação e Arbitragem, tendo em vista 

alguns princípios norteadores do instituto, que servem de ancoradouro para o entendimento da 

ciência e do sistema jurídico. 
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O Princípio da Investidura tem por escopo o exercício da função ou encargo arbitral 

por quem foi nomeado pelas partes, seja em caso de acordo prévio (cláusula compromissória), 

ou através de termo de compromisso assinado pelos demandantes. Já o princípio do 

Contraditório, devidamente respeitado, e de fundo constitucional, garante as partes o direito 

(ou faculdade) de se manifestarem, reciprocamente, uma sobre as alegações da outra, ou seja, 

é o princípio que impõe a participação, no processo, dos destinatários dos efeitos do ato final, 

que é a sentença, para dizer e contradizer, da mesma forma como existe no procedimento 

ordinário.  

A lei de arbitragem prima pelo princípio da igualdade das partes, que visa um 

tratamento paritário, evitando que uma seja beneficiada em detrimento da outra, pelo 

princípio da Imparcialidade do árbitro, que se trata de uma garantia, primeiramente das partes, 

que desejam um julgamento imparcial, e do Estado, que quer e espera que a arbitragem 

proporcione a resolução do litígio de acordo com a estipulação das partes. Por último, 

necessário mencionar o princípio do livre convencimento do árbitro, que deverá valorar as 

provas, de acordo com suas convicções, legislações, encontrando limites na autonomia da 

vontade das partes, expressa na convenção arbitral.

Uma das grandes diferenças entre o processo arbitral e o judicial está no exercício de 

autonomia da vontade das partes, que lhes permitem, a escolha dos árbitros e as regras do 

procedimento arbitral, o que não se admite no processo judicial. É o que se chama de facultas 

agendi. 

Pode-se afirmar que a arbitragem é um equivalente jurisdicional, porque atua no lugar 

da jurisdição, mas jamais com ela se confundindo, pois a solução do conflito é confiado a 

terceiros, e mesmo a decisão arbitral que vier a ser tomada, se ocasionalmente resistida, a sua 

execução se fará pela via habitual da jurisdição. Trata-se de uma forma de justiça, realmente 

complexa, visto que seus fundamentos são um ajuste de vontades, o seu resultado guarda, por 

outro lado, similitude com a prestação jurisdicional do Poder Judiciário. 

Como toda legislação vigente no país, a Lei 9.307 de 1996 impõe limites ao uso da 

arbitragem, afirmando que poderá ser utilizada por pessoas capazes de contratar e somente 

com o fim de solucionar litígios, cujo objeto diga respeito a direitos patrimoniais disponíveis, 

possíveis de transação, renúncia ou cessão. 
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3.7.2 – O sigilo na Arbitragem 

Independente de se tratar de lenda ou verdade, houve antigamente um primeiro 

acordo de confidencialidade que se tem notícia. Trata-se de um negócio entre o Rei Midas, 

aquele que, ao tocar as coisas, transformava em ouro, e o seu confidente, o barbeiro. O 

segredo que deveria ter sido guardado e não o foi, era de que o Rei tinha orelha de asno, que 

vinha coberta por uma tiara. Tais orelhas foram implantadas no Rei, em razão de uma 

vingança do Deus Apolo, que não se conformou com a perda de um concurso musical, em que 

o Rei Midas era o árbitro. 

A dificuldade de se guardar um segredo, não é fato da sociedade contemporânea, é 

uma característica da natureza humana, e por isso, mesmo naquela época, o barbeiro não 

conseguiu guardar o segredo. Foi até o jardim, cavou um buraco, sussurrando no mesmo, a 

informação confidencial. A lenda finaliza, que daquele buraco, nasceu uma linda roseira, que 

murmurava o segredo do Rei Midas, todas as vezes em que lhe batia um vento. Esse, não 

aguentando o vexame, suicidou, bebendo sangue de touro. 

Extrai-se que o sigilo não é uma modalidade moderna, os contratos pactuados 

hodiernamente, em via de regra, possuem cláusula de confidencialidade, o que torna um 

importante princípio e diferencial da arbitragem, principalmente na internacional, que 

normalmente tem como objeto de litígio, valores muito altos no que tange, ao capital de uma 

empresa, indenizações e negociações realizadas. 

O sigilo na arbitragem é tido como um atributo intrínseco, estendendo-se não apenas 

às partes, mas também a todas as documentações, depoimentos, informações, provas 

testemunhais e periciais, que dizem respeito a demanda e à sentença arbitral. Deve vir 

regulamentado nas regras escolhidas pelas partes, conforme a legislação nacional. 

Importante asseverar que o acordo de confidencialidade tem limites de eficácia, 

essencialmente aqui no Brasil, pois a sentença se não cumprida voluntariamente, deve ser 

executada na Justiça Comum, que tem como princípio basilar a publicidade de seus atos. 
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CAPÍTULO IV 

DA ARBITRAGEM  

A arbitragem vem se desenvolvendo como uma tentativa simples e eficaz para 

solucionar controvérsias, utilizando para tanto, a intervenção de um ou mais terceiros que 

recebem poderes das partes litigantes, para a solução de um problema de ordem privada, com 

a desburocratização do Estado, sendo que a decisão proferida trata-se de um título executivo 

judicial. 

Para conceituar a arbitragem, muitos doutrinadores e juristas se empenharam em tal 

tarefa, mas os conceitos mais aceitos no ordenamento jurídico, são os esposados por Carmona 

e Mujalli. 

A arbitragem, é uma convenção privada, celebrada entre duas ou mais pessoas, para 
solução de suas controvérsias, através da intervenção de uma ou mais pessoas 
(árbitros), que recebem os seus poderes dos seus convenientes, para com base nesta 
convenção, decidirem os seus conflitos, sem a intervenção do Estado, sendo que a 
decisão destinada às partes tem eficácia da sentença judicial. (MUJALLI, 1997, p. 
52) 

A Arbitragem, de forma ampla, é uma técnica para a solução de controvérsias 
através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma 
convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do 
Estado, sendo decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial. 
(CARMONA, 1993, p. 19) 

O mesmo autor ainda relata: 

José Cretella Júnior, em interessante busca ao conceito categorial da arbitragem, 
formula definição genérica e abrangente, contendo todos os elementos necessários (a 
seu ver) para a definição do instituto, concluindo ser a arbitragem o “sistema 
especial de julgamento, com procedimento, técnica e princípios informativos 
próprios e com força executória reconhecida pelo direito comum, mas a este 
subtraído, mediante o qual duas ou mais pessoas fiscais, ou jurídicas, de direito 
privado ou de direito público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo, 
contratualmente, uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver-
lhes a pendência, anuindo os litigantes em aceitar a decisão proferida. (CARMONA, 
1993, p. 19) 

Extrai-se, que a arbitragem é uma justiça privada, em função de um regime 

contratualmente estabelecido pelas partes, com o fim de dirimir conflitos entre pessoas de 

direito privado ou público, sobre direitos patrimoniais disponíveis, mediante procedimentos 

próprios, que ao final, possui força executória perante os tribunais estatais. 
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 Foi com a Lei 9.307/1996, que a arbitragem se consolidou, causando verdadeira 

revolução em relação às regras até então vigentes na matéria, sendo seguida por outros dois 

marcos, igualmente importantes, para o desenvolvimento do instituto no país: o 

reconhecimento da constitucionalidade da Lei 9.307/1996 pelo STF, em 2001, e a ratificação 

da Convenção de Nova Iorque, em 2002, aprovada pelo Decreto Legislativo 52, de 

25.04.2002, e internalizada por meio de Decreto 4.311, de 23 de julho de 2002. 

 A arbitragem passou, assim, a ser cada vez mais conhecida e utilizada no Brasil, com 

grande contribuição de nossos tribunais, sobretudo do STJ e do STF, que adotaram 

nitidamente uma postura em favor do instituto, e proferiram importantes decisões sobre a 

matéria, inclusive sobre pontos controvertidos em âmbito internacional, participando, de 

forma decisiva, desta evolução. (AMORIM, 2009) 

 As decisões demonstram que as sentenças arbitrais têm sido, em regra, respeitadas 

pelas partes e pelos tribunais, e que a maioria delas é voluntariamente cumprida, sem 

necessidade de recurso ao Poder Judiciário. Este fato foi recentemente confirmado por 

pesquisa realizada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem em conjunto com a Escola de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a qual, entre 2001 e 2007, foram 

proferidas 678 (seiscentos e setenta e oito) decisões em matéria de arbitragem pelos Tribunais 

Estaduais, nas quais apenas 14 (catorze) sentenças arbitrais foram invalidadas, conforme os 

gráficos em anexo.  (Anexo X)  

 Ainda assim, deve-se observar que as poucas sentenças arbitrais que foram invalidadas 

pelos tribunais brasileiros continham vícios que justificavam a sua nulidade, com base em 

hipóteses previstas pela Lei 9.307/96, concentrando-se, em geral, em áreas sensíveis, como o 

direito do trabalho e o direito do consumidor, e envolvendo, em muitos casos, irregularidades, 

praticadas por algumas poucas instituições arbitrais despreparadas. 

 Esta situação vem se agravando, nos dias atuais, desde 2008, pois em razão das 

deficiências das convenções de arbitragem, as sentenças arbitrais estão sendo declaradas 

nulas, pelos juízes togados, perdendo-se todo o trabalho e procedimento realizado nas Cortes, 

para se iniciar uma demanda nova no Poder Judiciário, já tão acumulado de ações. 

 O controle Estatal, pelo Judiciário não é prejudicial à arbitragem, pelo contrário, 

permite o seu desenvolvimento com segurança jurídica. Mas ainda existem preconceitos, e 

desconhecimento da lei e procedimento, o que acaba gerando a ineficácia de algumas 

sentenças arbitrais, quando por pequenas irregularidades formais, passíveis de retificação, 
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declaram nulos os atos ali prolatados, perdendo-se todo um procedimento realizado na justiça 

privada. 

 Pode-se acrescer ainda, a este fato negativo, as várias pessoas jurídicas e físicas que 

tentam levar vantagens econômicas em cima da Lei de Arbitragem. Isto é, lançam cursos 

prometendo ao corpo discente serem juízes de direito, sem prestar concurso, o que na 

realidade não pode ser cumprido, e que só desanimam a comunidade, e desqualificam as 

Cortes ou Câmaras Arbitrais.  

 Ora, como conseguir tal proibição? Infelizmente, as propagandas e divulgações sobre 

a Arbitragem, na maioria das vezes, é de forma negativa, pois os dados estatísticos, não saem 

nesses panfletos, o trabalho realizado com responsabilidade, também não é divulgado, ficando 

o instituto, muitas vezes, nas mãos de pessoas que somente agem de má-fé, e não pensam nas 

consequências. 

 Também há um grande despreparo das partes e dos advogados que lhes assistem, pois 

as partes ao realizarem um negócio jurídico, assinam o que lhes mandam, sem ter ciência do 

que estão se comprometendo, e daí, surgem as cláusulas compromissórias, normalmente, 

feitas pelos advogados da contratante, mas que são vagas e vazias, passíveis de nulidade. 

 Por outro lado, o positivo, cediço é, que as instituições de arbitragem brasileiras estão 

evoluindo, sendo que o número de casos a elas submetidos tem se multiplicado 

significativamente nos últimos anos, tendo praticamente dobrado entre 2007 e 2009, 

sobretudo no que tange às principais câmaras nacionais. 

 No final de 2008, haviam 117 arbitragens comerciais de grande ou médio porte em 

curso nas principais instituições brasileiras, que incluem o Centro de Arbitragem da Câmara 

de Comércio no Brasil-Canadá (CCBC), a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo 

(CIESP), a Câmara de Arbitragem da FGV (Rio de Janeiro), a Câmara de Arbitragem 

Empresarial Brasil – CAMARB (Minas Gerais), a Câmara de Arbitragem da Câmara 

Americana de Comércio (AMCHAM), e o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 

(CBMA), ligado à Associação Comercial do Rio de Janeiro. A distribuição dos casos entre 

essas instituições é mostrada no gráfico em anexo de número VI, conforme estatísticas do ano 

de 2008 fornecidas pelas instituições acima mencionadas, e vista na Revista de Arbitragem e 

Mediação, 2009, publicada pela editora revista dos tribunais. (Anexo XI) 
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 Adita-se que no Brasil já existe a aceitação, mesmo mínima, de um espírito diferente 

do processo judicial, marcado por uma maior litigiosidade e por um clima mais belicoso entre 

as partes, e entre estas e o juiz, enquanto na arbitragem prevalece um espírito conciliatório, 

em que as demandantes e os árbitros colaboram para dar solução ao litígio e, ao mesmo 

tempo, tentam resguardar as relações futuras entre elas, predominando, um certo diálogo 

construtivo. 

 Além disso, cada vez mais, prevalece, nas arbitragens realizadas no país, uma visão 

mais internacionalizada, tanto no que tange à condução do procedimento quanto em relação 

ao direito aplicável ao mérito, de forma que, qualquer que seja a lei nacional eleita pelas 

partes, a mesma sofre influência do direito internacional e do direito comparado, por meio da 

doutrina, da legislação e, até mesmo, da jurisprudência, arbitral ou estatal. 

 A Lei 9.307/96, é também chamada de Lei Marco Maciel, por ser de sua autoria, 

possui vários pilares que não podem ser esquecidos, tais como, a segurança jurídica, que no 

Estado de Direito é de competência do Judiciário; a difusão cultural, no sentido de 

conscientizar a sociedade da existência de métodos extrajudiciais de soluções de conflitos, 

como a mediação, conciliação, negociação, arbitragem e justiça restaurativa, que demandam 

ampla divulgação na sociedade e nos meios de comunicação. 

 Outros pilares relevantes são: a conscientização dos advogados, que são os operadores 

do direito, para se afeiçoarem aos novos princípios e conceitos da arbitragem; e a manutenção 

de regras flexíveis, com a observância na autonomia da vontade, o devido processo legal, da 

não violação da ordem pública e dos bons costumes, além da diligência e operabilidade dos 

árbitros.  

  A observância desses princípios, é a forma mais adequada de se constituir um Estado 

de Direito Democrático, com uma justiça eficaz, rápida e menos onerosa, principalmente após 

o julgamento da ADIN, que declarou constitucional a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, 

(Lei de Arbitragem) 

  

4.1 – DOS INSTITUTOS AFINS 

Não se pode empreender um estudo sobre a arbitragem, sem compará-la com institutos 

afins ou quase afins, com os quais é amiúde confundida. 
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 Em muitas situações de conflito, é útil contar com a participação de uma terceira 

pessoa para auxiliar no encaminhamento da solução, e que não esteja diretamente envolvido 

na situação, devendo ser aproveitada para resolver aquela situação. A terceira pessoa dever ser 

imparcial, podendo ser ou não um profissional, habilitado para exercer esse tipo de atividade.  

  A arbitragem de forma ampla, diz Carmona, “é uma técnica para solução de 

controvérsias por meio da intervenção de uma ou mais pessoas, que recebem seus poderes de 

uma convenção privada, proferindo, com base nesta convenção e sem intervenção do Estado, 

uma decisão destinada a adquirir eficácia de sentença judicial.” (CARMONA, 1993, p. 19) 

 Os principais tipos de solução de conflitos por intermédio de um terceiro são: 

mediação, que é a intervenção pacífica de acerto de conflitos para produzir um acordo, sendo 

a solução sugerida e não imposta às partes interessadas; a conciliação, onde o conciliador age 

no sentido de conduzir as partes a um consenso, sem afastar a sua vontade; e a justiça 

restaurativa, que é utilizada no direito criminal, e visa desenvolver processos onde vítima e 

ofensor, bem como demais outros indivíduos ou membros da comunidade que foram afetados 

pelo conflito em questão, participam ativamente na resolução das questões oriundas desse 

conflito, com a ajuda de um facilitador.  

 Outros institutos afins que não devem ser esquecidos, porém não necessitam de um 

terceiro para intervir na relação são: a negociação, que é um tipo de competitividade entre as 

partes, que tentam alcançar um melhor acordo, mas nem sempre através de um terceiro; e a 

transação, que é um negócio jurídico pelo qual os interessados, por meio de concessões 

mútuas, previnem ou terminam o litígio. Alguns estudiosos entendem se tratar de um mesmo 

método extrajudicial de solução de conflitos. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998)  

 Inexistem dúvidas, de que os defensores destes mecanismos, tentam uma forma de 

minimizar o mal funcionamento da justiça, tanto no âmbito privado, como no público. Trata-

se de uma forma de cooperação para mitigar a forma primitiva dos procedimentos 

jurisdicionais, pois atingem resultados céleres, em razão da existência de um terceiro neutro, 

como os árbitros, conciliadores, mediadores. Normalmente são institutos resultantes da 

autonomia da vontade das partes, que querem resolver os seus conflitos, de uma forma mais 

rápida, em razão da informalidade, do sigilo e do menor ônus. 

 Basta que haja um conhecimento maior pela sociedade destes institutos, 

principalmente pelo Poder Judiciário, que é o melhor beneficiado, com estes métodos 

alternativos de controvérsias. 
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Ao examinar historicamente o monopólio estatal de dizer o direito, compondo 
soluções de litígios e exercendo o que chamamos de jurisdição, constatamos, com 
surpresa, que a função julgadora surgiu muito antes da legislativa. 
Não foi o Estado que implantou os seus fundamentos nas sociedades politicamente 
organizadas, pois antes disso as partes, de forma livre e soberana, escolhiam seus 
árbitros para solucionar as suas pendências. 
A Intromissão do Estado nesse assunto de natureza privada (até então), 
particularmente no sistema romântico, ocorreu a partir do século II a. C., isto é, na 
época da Lei das XII tábuas, porque a intervenção do pretor (no julgamento de 
causas cíveis) dava-se na condição de mero observador, num processo em que as 
partes interessadas, após prestarem o compromisso de estilho, escolhiam um árbitro 
(judex) que gozasse da confiança mútua. Esse judex, escolhido em razão dos seus 
dotes morais e habilidades profissionais, deveria decidir a causa de acordo com a lei 
ou a equidade, não se admitindo a intervenção do Estado nos assuntos de natureza 
privada, visto que se consagrava o princípio da arbitragem como parte dos direitos 
individuais de escolher um juiz que fosse de estrita confiança contrapondo-se ao juiz 
imposto autoritariamente por Roma. 
Essas regras só foram alteradas a partir do momento em que o Estado romano 
fortaleceu-se e, diante do receio de perder o controle das massas populares, em 
território de constante expansão, investiu-se na capacidade de exercer a função 
jurisdicional plena (cível e criminal). Ocasião em que o pretor, invadindo a área 
própria da iniciativa privada e contrariando o ordenamento jurídico da época, passou 
a conhecer do mérito dos litígios entre os particulares, proferindo sentenças sem que 
houvesse sido aceito pelas partes como árbitro. 
Essa mudança passou a ser incorporada entre os povos dominados pelos romanos, 
com repercussões até nos nossos dias em com a idéia que a função jurisdicional é 
atribuição exclusiva do Estado. (LEMOS, 2001, p. 79/80) 

 Daí surgiram as consequências conhecidas por todos, pois foram publicadas normas de 

procedimentos complexos à solução das causas cíveis e criminal, o que se percebe até os dias 

atuais. Os estudo dos institutos afins à arbitragem, vem como uma solução de resgate de 

formas extrajudiciais de dirimir conflitos, e como uma forma de cooperação ao Poder 

Judiciário. 

   

4.1.1 -  A mediação 

A mediação nada mais é do que uma negociação extrajudicial assistida. Trata-se de 

regras e procedimentos preestabelecidos, onde o objetivo do mediador é ajudar as partes a 

negociarem de maneira mais efetiva. Por isso, a assistência segue determinadas regras, 

utilizando técnicas de resolução de conflitos que procuram alcançar um acordo embasado nos 

interesses reais dos indivíduos envolvidos. 

São as partes que mantem seu poder de decisão e tentam chegar à solução de seus 

problemas, e não o mediador, que terá o controle do processo, mas não dos resultados. Nesse 

sentido, a função do mediador é ajudar as partes encontrar o melhor caminho, principalmente 

na facilitação da comunicação, que é um dos pontos mais difíceis deste instituto, pois o 
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diálogo já é complexo entre pessoas que se entendem, imagina, entre àquelas que possuem um 

conflito a ser dirimido. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

Em muitos estudos observa-se que a causa do conflito é a impossibilidade de 

conversar ou a errônea interpretação do que foi dito, por isso, a tarefa primordial do mediador 

é ser o canal do restabelecimento da comunicação entre as partes, para que consiga visualizar 

o real interesse dos envolvidos. Como se vê no direito civil, existe a vontade real e vontade 

declarada, esta sempre aparece em primeiro plano, mas após algumas técnicas e conversas, 

pode-se alcançar a verdadeira intenção. É necessário, outrossim, que o mediador faça com que 

as partes entendam que uma deve escutar a outra. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

Evidente que o mediador precisa desenvolver suas habilidades ao máximo, sem que 

haja a intervenção da solução e nos resultados do conflito. Possui um papel ativo no processo, 

visando estabelecer normas internas, para que as partes possam também definir algumas 

regras que as levem a uma negociação. Ouvir as duas partes, isoladamente e em conjunto, é de 

extrema validade para o mediador, e para que se possa chegar à fase final, que é um acordo, 

que pode ser público, mediante uma declaração, normalmente por escrito, e assinada entre os 

demandantes. 

As Características da Mediação é a voluntariedade, o confidencialismo, inexistência de 

adversários, a onerosidade baixa, e a imparcialidade do mediador. A aderência das partes é 

livre ao processo, da mesma forma que suas saídas. A confidencialidade alcança a todos que 

se encontram na sessão de mediação, não podendo inclusive, o mediador, ser testemunha em 

qualquer processo que demande os envolvidos. Não há que se falar em adversários, pois o 

objetivo da mediação é a restauração da harmonia, que se atinge, com a imparcialidade e 

neutralidade do mediador. (LENZA, 1999) 

É temeroso afirmar a duração de uma mediação, que vai depender da natureza e do 

grau de dificuldade associados ao conflito que podem ser no trabalho, no contrato pactuado, 

em pequenas exigências, em divórcios, disputas civis, no comércio, nas escolas e, 

principalmente em espaços comunitários. 

Para obter sucesso em uma mediação, alguns fatores são fundamentais, para que a 

mediação seja bem sucedida. 

O mediador tem que ser visto pelos envolvidos no conflito como sendo neutro, 
imparcial e sem vieses; o mediador deve ser um expert no campo no qual aquela 
disputa ocorre; tem que haver consciência por parte dos envolvidos de que o fator 
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tempo é fundamental para uma mediação; tem que haver disposição das partes 
envolvidas em fazer concessões e encontrar uma solução de compromisso.   
A mediação tende a ter sucesso entre 60 e 80 % dos casos nos quais ela é aplicada, 
de acordo com as estatísticas (Lewicki et alii, 1996:188). As situações nas quais as 
chances de sucesso são maiores, conforme Carnevale & Pruitt (1989, Apud Lewicki 
et alii:188), são aquelas nas quais: o conflito é características moderadas; o conflito 
não é excessivamente emocional ou polarizado; há alta motivação de ambas as 
partes envolvidas; as partes estão comprometidas a seguir o processo de mediação; 
os recursos não estão limitados de maneira muito séria; as questões não envolvem 
conflito básicos de valores; o poder entre as partes é equilibrado; a mediação é vista 
como vantajosa em relação à arbitragem ou à falta de acordo; os envolvidos têm 
experiência e compreendem o processo de dar e receber assim como os custos da 
não-obtenção de um acordo. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998, p. 74) 

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional dois Projetos de Lei que visam, cada tal 

com suas peculiaridades, disciplinar a mediação no Brasil, uma vez que se tem lei para a 

arbitragem e para a conciliação prévia da Justiça do Trabalho, não esquecendo dos 

ordenamentos que tratam dos Juizados Especiais e nada se regulamentou em relação à 

mediação, que é, talvez, o meio mais harmônico de resolução de conflitos. (ALVIM, 2007) 

Isto é muito importante, porque nas mediações com êxito, as partes em regra se 

comprometem a cumprir o acordo que foi produtivo, e de acordo com suas necessidades e 

interesses, mesmo dispendendo muito mais tempo do que na arbitragem, porque tem um 

desenvolvimento lógico e organizado no seu procedimento. 

4.1.2 - A Conciliação  

A conciliação é realizada em todas as fases de um processo judicial, pois tem o escopo 

de por fim ao litígio. Da mesma forma, a Lei 9.307/96, prevê nos seus procedimentos a fase 

conciliatória, como forma de extinção do processo. (parágrafo 4º, do artigo 21, da lei de 

arbitragem) (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

 Trata-se do instituto mais antigo e idôneos que é desenvolvido na solução de 

alternativa de controvérsias, com desenvolvimento de orientações aos conciliadores, para que 

estes possam adequar a matéria técnica junto ás partes, no sentido de redefinir o objeto do 

conflito, até que as partes se aproximem dos seus pontos de divergência e consigam encontrar 

um denominador comum. 

 Diferentemente do mediador, o conciliador intervém no conflito, sugerindo soluções, e 

intervindo no problema dos envolvidos para que se possam aproximar do ponto divergido, 

sendo impossível ter a característica de ser neutro. 
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O termo conciliação vem do latim conciliatione, com o sentido de ato ou efeito de 
conciliar, harmonizar, sendo o conciliador (coinciliatore) aquele que concilia ou 
harmoniza conceitos, opiniões ou pessoas, devendo, para tanto unir, aliar, combinar. 
Assim, dentro de uma posição muito difícil de estar neutro, equidistante e imparcial, 
e sem que emita qualquer pré-julgamento, deverá analisar a questão sob os aspectos 
técnicos, sopesar os pontos controversos e procurar encontrar no pleito de cada uma 
das partes a essência do animus com que cada um participa da controvérsia. A partir 
daí poderá construir uma proposta e oferecê-la às partes, projetando as 
consequências positivas e negativas do seguimento da disputa. (LEMOS, 2001, p. 
83) 

Dessarte, conclui-se que a conciliação possui traços bem diferentes da arbitragem, 

sendo que o conciliador age no sentido de conduzir as partes a um acordo, transmitindo sua 

vontade e intenção de realmente por fim ao litígio. Ademais, a eficácia da conciliação 

depende da voluntariedade dos litigantes. 

4.1.3 – Justiça Restaurativa 

Aplicada na justiça penal, ao contrário da arbitragem, refere-se a um novo modelo de

programa restaurativo que entre vítima e ofensor, bem como demais outros indivíduos ou 

membros da comunidade que foram afetados por um conflito. Inspirada em modelos de justiça 

tribal, instiga a desafios complexos voltados à ética baseada na inclusão, no diálogo e na 

responsabilidade social, no que tange aos valores fundamentais que condicionam as atuais 

práticas de Justiça, ressaltando o perdão e a paz. 

  É um modelo de solução de conflitos, mas sem regras rígidas e formais, partindo da 

autonomia da vontade dos envolvidos, com a intervenção de mediadores ou facilitadores,  que 

podem utilizar técnicas tanto da mediação, como da conciliação, e da transação, através do 

diálogo, nos chamados círculos restaurativos, câmaras restaurativas, ou mesmo encontro 

restaurativo.  

A justiça restaurativa cultua a paz e o perdão, definindo uma nova abordagem para a 

questão do crime e das transgressões, utilizando de métodos tradicionais de fazer justiça, de 

forma paralela com a justiça estatal. A voluntariedade do transgressor em abarcar neste 

instituto é de grande relevância, pois deve prevalecer a verdade dos fatos, bem como da 

concordância de todos os interessados na solução do problema. 
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Não se deve falar na impunidade, pelo contrário, nessa justiça, haverá uma 

corroboração de elementos sociais que irão difundir as razões dos crimes e das transgressões, 

através da assistência, controle, e afeto. 

No Brasil, existem três projetos de aplicação da Justiça restaurativa, abrangendo 

atividades relacionadas à Justiça da Infância e da Juventude, do Núcleo Bandeirantes, e dos 

Juizados Especiais Criminais, com a intenção de proporcionar nestes órgãos um maior 

diálogo sobre valores e princípios fundamentais entre transgressores, vítimas e comunidade. 

Será analisado sob o aspecto de reparação do mau causado pelo conflito e crime. 

O propósito é entender suas causas subjacentes e os efeitos naqueles que foram 

atingidos, endereçando as necessidades das partes de reparação e cuidado, pois não se trata de 

um conflito entre o criminoso e o Estado, como prevê a justiça tradicional.  

4.1.4 – A Negociação 

Raridade é se conseguir em um conflito, que as partes envolvidas consigam sair todas 

satisfeitas, em razão de sempre prevalecer as próprias necessidades, o que seguem lados 

antagônicos. Sempre levar vantagem foi e é a finalidade das partes, portanto, numa 

negociação, deve-se buscar um relacionamento mais ameno entre os negociantes, 

essencialmente, quando se pretende negociar no futuro com aquela mesma pessoa. 

(MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

Na negociação, importante é que ambas as partes ganhem, ou seja, possam dividir 

igualmente os ganhos. Relevante neste instituto é identificar as necessidades de cada uma das 

envolvidas, devendo atendê-las nos seus interesses. O terceiro, só poderia ser inserido nesta 

parte, quando os envolvidos não conseguem atinar para as necessidade alheias, precisando de 

nomear um terceiro para que amenize a situação. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

Nos conceitos de negociação, encontra-se as seguintes preposições, uso da 

informação e poder, influência, comunicação bilateral, decisão conjunta, acordo, existência de 

finalidade, atendimento às necessidades e flexibilidade. Assim, para que se consiga tais 

objetivos, o negociador deve ser proativo, pois deve tentar sempre o melhor. 

A regra dos doutrinadores é que na negociação, as partes chegam a uma conclusão, 

sem participação de estranhos na relação, é o que se denomina negociação direta ou a 
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autocomposição que se caracteriza pela solução da controvérsia pelas próprias partes. Cada 

uma delas renuncia aos interesses ou a parte deles, concretizando-se pela desistência, 

transação ou pelo reconhecimento, por parte da parte demandada da procedência do pedido, 

com o que se obtêm o acordo, pondo fim ao litígio. (MARTINELLI e ALMEIDA, 1998) 

Nesse processo, os envolvidos vão para mesa de trabalhos com idéias e concepções 

próprias, e sob uma liderança, terminando por encontrar uma idéia comum, que deva ir ao 

encontro do interesse de todos. Para que haja êxito, o planejamento da negociação é 

indispensável, e dentre os passos importantes, deve-se ressaltar a separação das pessoas e o 

problema, concentrar-se no interesse real, buscar alternativas mútuas e, por fim, encontrar 

critérios objetivos para a solução da lide, ou seja, buscar a melhor solução. 

4.1.5 - Transação 

Este instituto já possui características semelhantes com a arbitragem. Trata-se de um 
negócio jurídico, por meio do qual, as partes envolvidas, fazem mútuas concessões 
para prevenir ou finalizar um litígio, deve ter como objeto, direitos patrimoniais 
disponíveis, de caráter privado. É um instituto característico do Direito 
Obrigacional, mas utilizada em todos os ramos do direito, inclusive até no Direito 
Penal. (LENZA. 1999, p. 44) 

Alguns doutrinadores, como o ilustríssimo desembargador Vítor Lenza afirmam que a 

transação é uma Negociação, sendo a forma mais comum, conhecida e eficaz de 

autocomposição. Seus elementos de validade são o consenso, a extinção e preservação de 

litígios, a reciprocidade das concessões, e a individualidade, pios não pode ser separada em 

partes. 

4.2 - DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS 

A Lei de Arbitragem indica a teor do seu artigo 1º, duas condicionantes para que as 

partes, envolvidas em relação jurídica, possam pactuar a submissão de eventuais conflitos à 

arbitragem, a saber, que sejam capazes de contratar e que o litígio seja pertinente a direitos 

patrimoniais disponíveis. 

 O maior interesse de análise sobre tais pressupostos, foca-se ao seu objeto, isto é, 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis ou transigíveis. De uma análise mais 
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branda, possível afirmar que o direito é disponível, quando pode ser transacionado, vale dizer, 

seu titular pode dispor sobre o direito que detém. (CARMONA, 2009) 

Nesse diapasão, admite-se, portanto, uma categorização entre direitos disponíveis e 

indisponíveis, estes últimos dispostos numa esfera tal, geralmente, de natureza pública, que 

obsta, em princípio, a renúncia, a cessão, a transferência, ou genericamente, qualquer espécie 

de transação, já que este e a conciliação, são os principais objetivos da arbitragem. 

 Entretanto, a Lei de regência da arbitragem, como se nota, não se limita ao quesito 

disponibilidade do direito para admiti-lo ao processo arbitral, mas, acresce o conceito 

patrimonialidade, o que nessa linha, seria admissível considerar-se de plano, a exclusão do 

campo da mediação e dos direitos não disponíveis em geral. 

O Conteúdo patrimonial se expressa como conectado a uma percepção valorativa, em 

sentido econômico-financeiro, do direito invocado, usualmente vinculado às relações jurídicas 

de ordem contratual. Porém, todos os direitos disponíveis, quanto os indisponíveis, em geral, 

podem apresentar-se ou não, com expressão patrimonial, pensando-se aqui, para exemplificar, 

em determinados direitos trabalhistas que não admitem transação, mas, explicitam, por 

evidente, substrato valorativo patrimonial. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

Nessa simplificação, sempre que cessada a indisponibilidade do direito, isto é, 

admitida a transação de seu valor econômico, passa-se ao cabimento pleno da arbitragem. 

Em casos de direitos patrimoniais disponíveis, sempre que a pendência parecer mais 

complexa, de difícil resolução, requerendo pessoas especializadas no assunto, nada melhor do 

que acionar a arbitragem, estando livres as partes, sem injunções estatais, para decidir a lide. 

4.3 – DAS REGRAS DA ARBITRAGEM. NORMAS DE DIREITO. 

O procedimento na arbitragem é flexível, podendo ser escolhido pelas partes, a forma 

em que a demanda deve ser processada. Verifica-se três maneiras: de direito, por equidade, ou 

levando-se em consideração ambos os critérios, que não são antagônicos. 

 É de direito quando as partes decidem que o árbitro resolverá a lide mediante a 

aplicação das normas legais vigentes, enquanto que por equidade quando as partes decidem 

que o árbitro resolverá o conflito distanciando-se das normas legais, para observar o conceito 

do que seja o mais justo. 
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A equidade é a humanização do Direito. É a mitigação da lei, onde o árbitro ou o juiz 

togado ameniza o rigor das regras jurídicas, tempera com justiça a rigidez da norma de direito, 

fugindo da norma escrita, como se prevê, o novo princípio da operabilidade que veio apoiar o 

Código Civil de 2002. 

O que se constata nas sentenças arbitrais nacionais e estrangeiras, é a busca do bom 

senso, com adaptações possíveis à realidade social, para que prevaleça a solução mais justa e 

equilibrada, sem desprezar, naturalmente, a ética, a boa razão e, sem dúvida, a moral, 

princípio basilar da Constituição. 

Denote-se que, diversamente da prestação jurisdicional típica, está subordinada, 

compulsoriamente, ao texto jurídico positivo, e, subsidiariamente, aos princípios gerais do 

direito, à analogia, e aos costumes, nas hipóteses de lacunas ou obscuridade na lei, ou as 

regras internacionais.  

 Nesse sentido, as partes poderão optar na arbitragem, quais as regras de direito, ou 

parâmetros de equidade que irão adotar quando da realização dos negócios jurídicos, ou 

quando da assinatura do termo de compromisso arbitral, desde que não haja violação aos bons 

costumes e à ordem pública. 

 Nessa perspectiva, o juízo arbitral, em termos de sua atuação, poderá se pautar, pelas 

disposições do ordenamento positivo, ou, consoante a vontade expressa das partes, mediante 

critérios equitativos. 

 É o que se colhe do disposto no art. 2º e em seus parágrafos da Lei de Arbitragem: 

Art.2º. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 

§1º. Poderão as partes escolher, livremente, as regras do direito que serão aplicadas 
na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e á ordem pública. 

§2º. Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base 
nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de 
comércio. 

O artigo 2º da Lei de Arbitragem deve ser interpretado, de conformidade com a 

realidade e os ensinamentos doutrinários. A exegese literal desnaturará o instituto, tornando-o 

inócuo. Logo, o princípio central da liberdade de estipulação das partes, núcleo de arbitragem, 

leva à admissibilidade da convenção do juízo arbitral regido pelo direito ou pelo exame e 

decisão dos árbitros em termos de equidade. 
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Neste instituto há a exclusão, de imediato, do formalismo, realizando-se de forma 

sigilosa e célere, portanto, alicerçada na igualdade e no respeito ao direito de cada parte, onde 

a mútua concessão esteja presente, sem, porém, induzi-las ao dano irreparável, tendo em vista 

a conciliação que deverá estar sempre presente. 

O artigo 28 da Lei aventa a hipótese de as partes chegarem a acordo, no curso da 

arbitragem. Neste caso, deverá o juiz arbitral homologar tal ato mediante sentença, se assim 

desejarem as partes conflitantes, que sem dúvida é um benefício incomensurável. 

4.4 - NATUREZA JURÍDICA DAS CORTES ARBITRAIS 

O debate sobre este tema vem se alastrando por muito tempo, por existir 

posicionamento no sentido de que a arbitragem é uma atividade desligada da função estatal e, 

uma outra corrente, que entende ser o juízo arbitral o exercício da jurisdição. Considerada a 

dicotomia entre o Direito Público e Privado, trata-se de divergência histórica, desde o Direito 

Romano ou mais, pois sua aplicação já se dava nos primórdios do tempo. 

O assunto é conduzido a uma tríplice análise, apontada pelas Teorias Privativistas, 

Jurisdicionalistas e Intermediárias ou Mistas, afastando dos debates contratualistas, nos quais 

se debruçam os estudiosos no Brasil. Portanto, as divergências se propugnam pelo 

reconhecimento de sua natureza pública e processual, e ainda, pela sua natureza privada e 

contratual. (ALVIM, 2007) 

Os privativistas entendem que a arbitragem se refere a um acordo, onde se renuncia a 

jurisdição. Afirmam que o erro está em dizer que o poder atribuído pelas partes ao árbitro seja 

de cunho jurisdicional, uma vez que os árbitros não podem coercivamente ouvir testemunhas 

e praticar demais atos pertencentes ao magistrado. A falta de investidura do árbitro e a base 

contratual são os fundamentos utilizados pelos seguidores desta corrente. (ALVIM, 2007) 

A essência dessa teoria é a de considerar a arbitragem como criação da autonomia da 

vontade, o que a associa à idéia de negócio jurídico e, de modo mais específico, como já dito, 

de contrato. Sua origem vem da Roma antiga, quando a solução dos conflitos, eram feitos 

pelos ofendidos, ou pelos grupos a que eles pertenciam, mas com o passar do tempo, 

verificou-se que o melhor seria usar um terceiro para fixar uma justa solução ao caso, do que, 

utilizar de uma vingança individual ou coletiva contra o ofensor. 
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Esse terceiro, a princípio era facultativo, mas passou a ser obrigatório, dependendo da 

vontade das partes, sem nenhuma interferência do Estado. A diferença da etapa facultativa 

para a obrigatória do arbitramento, nesse período, era que no último, o Estado não só obrigava 

os litigantes a escolher um árbitro, como também assegurava a execução da decisão arbitral 

se, porventura, não houvesse o seu voluntário cumprimento. 

Nas duas formas de arbitramento, entretanto, encontramos a preponderância da 

vontade, e o contrato, no qual se baseiam os autores modernos para sustentar suas posições, 

mas ressaltamos, que as mais atuais teorias privatistas não se limitam ao contrato, pois olham 

a arbitragem como algo similar a transação.  (LENZA, 1999) 

Noutro ponto, a corrente publicista, ressalta o aspecto processual do contrato de 

compromisso arbitral, cujo principal efeito seria a derrogação das regras de competência 

estatais, acentuando-se as semelhanças entre o laudo proferido pelo árbitro e a sentença do 

juiz togado, devendo, no entanto, balizar, definir e especificar melhor a origem contratual do 

instituto, demonstrando ser fundamental o papel dos árbitros. (ALVIM, 2007) 

Assim, os defensores das teorias Jurisdicionalistas da arbitragem partem da premissa 

não da vontade das partes e sim da vontade do legislador para fundamentá-la. Entendem que a 

arbitragem revela acima de tudo, vontade do próprio Estado, traduzida na disposição legal 

para resolver conflitos de interesses. (ALVIM, 2007) 

Os seguidores desta tese sustentam que o Estado outorga poderes ao juiz e ao árbitro, e 

ambos exercem a mesma função de resolver conflitos, com a diferença apenas de que 

incumbe às partes a escolha dos árbitros. A igualdade das funções de árbitro e juiz redundaria 

na idéia de um sentido único para essa função, que se denomina jurisdição. (ALVIM, 2007)   

Essa distinção do que seria a arbitragem para o direito não é nova e infundada. 

Tampouco está associada aos efeitos que a jurisdição e o contrato ou a transação, oferecem 

aos seus defensores e aqueles que acreditam que estejam tratando da mais célere e flexível 

forma de se resolver conflitos. Ela remonta ao fenômeno que se convencionou chamar de 

divisão dicotômica do Direito: a vetusta problemática do direito, especialmente o denominado 

Direito Continental, ou Civil Law, que se contrapõe ao Commom Law, em vigor nos países 

anglo- saxônicos. (CARMONA, 2009) 

De tudo o que se expôs, conclui-se que a coisa pública, desde os tempos de Roma 

antiga, com a figura da res publica, continua a merecer atenção singular. Um distintivo 
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específico da atualidade é a mistura entre o público e privado, já que se pretende a titularidade 

do particular para o que é público e particular. (ALVIM, 2007) 

O argumento mais decisivo é o de que a arbitragem inicia-se por um negócio jurídico, 

e é exercida com poderes que se assemelham com a jurisdição, por tal feito, importante a 

adoção de uma teoria intermediária, que adota como elementos conceituais aspectos tanto da 

jurisdição, como do contrato, o que denomina-se de teoria mista. Neste grupo, enquadram-se 

teorias sincréticas e ecléticas, segundo a maior ou menor mistura da identificação dos 

elementos que as compõem, o que é de direito público, entenda-se a jurisdição, e o que é de 

direito privado, traduzido na figura do contrato. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

A palavra de ordem dos adeptos dessa forma de pensar, se revela na locução jurisdição 

convencional, pois seria uma criação da vontade dos particulares, e, portanto de feições, 

contratuais, que se desenvolve em bases jurisdicionais, na busca de justiça. Ou seja, a idéia é 

de que a arbitragem é uma instituição contratual nas suas origens e jurisdicional nos seus 

efeitos. (ALVIM, 2007) 

De qualquer sorte, o posicionamento majoritário, afasta da arbitragem o exercício de 

jurisdição, que é a função, a atividade e o poder do estado de aplicar o ordenamento jurídico 

ao caso concreto. 

Ademais, o juízo arbitral, não se limita à aplicação do direito, podendo se realizar por 

equidade, ou ainda pela praxe, como por exemplo, as práticas comerciais. A sistemática pode, 

inclusive, obedecer às cláusulas convencionadas pelos litigantes em formas totalmente 

divergente do direito em vigor, o que afasta a jurisdição. 

As principais críticas à Teoria Jurisdicional é a falta de imperium no poder dos 

árbitros, e a falta do elemento executivo, ou seja, não dá a ele, o poder de tornar concreta a 

solução encontrada, por mais, que a decisão do árbitro tenha poder obrigatório, todavia, a 

execução se dá no Poder Judiciário, apesar de já existirem projetos para modificar essa 

situação. (ALVIM, 2007) 

A dupla perspectiva processual e contratual não afasta a persistência de que o enfoque 

deve ser ampliado, de forma global, como um todo. A sua consistência privada complexa, de 

conteúdo aparentemente público, não pode ser fragmentada, segundo a origem de seus 

estudos. 
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Marcada por novas e apaixonadas reflexões, a delimitação da natureza jurídica da 

arbitragem sempre será medular na elaboração teórica desse instituto, que está, sem dúvida, 

em permanente construção, não existindo, no estado atual do conhecimento jurídico, uma 

opinião comum. 

 O fato é, que o Poder Judiciário tem a obrigação constitucional a prestação 

jurisdicional, sendo um erro de estratégia afirmar que a arbitragem é privativista e ponto final. 

Ora, a interferência do Poder Público, mais especificamente do Judiciário, seria importante 

para a eficácia da sentença proferida pelo instituto, daria uma maior segurança jurídica, mas 

apenas como um sistema de cooperação e não como um sistema de destruição. 

 As doutrinas espanholas, ainda trazem uma quarta teoria, em que afirma que a 

arbitragem não enquadra completamente, nem na natureza jurídica publicista, contratualista 

ou mista, e sim possui seus próprios característicos, sendo uma instituição autônoma, 

conforme diz o estudioso espanhol: 

Y de ahi surge la pregunta – ya – clássica:¿ qué es essencial en el arbitrage: la 
voluntad de las partes, la liberdad de someterse a arbitraje, sin la cual no es posible 
hablar em arbitraje, o la función de los árbitros de solucionar el litigio planteado y 
ofrecer el ordenamiento jurídico un cauce - el proceso – para su ejercício? ¿ Puede 
haber arbitraje sin convenio? ¿Puede haber arbitraje sin proceso? ¿Puede haber 
laudo con efectos de cosa juzgada sin el ejercício de la función heterocompositiva 
de los árbitros por medio del proceso? 

Todas las respuestas a las cuestiones planteadas conducem a la misma solución: no 
es possible un arbitraje sin alguna de las piezas que se han expuesto. Ello no lleva a 
concluir que “el arbitraje es el arbitraje“ y esa es su naturaleza jurídica. Afirmar 
esto supone –ciertamente – assumir parte de los argumentos que se esgrimen desde 
la posición eclética, como consecuencia de que efectivamente en el arbitraje 
coexisten componentes contractuales, jursidicionales y procesales. A partir de este 
dado de complejidad, quizás, el erros es insistir en categorizar a la instituición, 
incadinándola en una única categoria existente. En consecuencia, puede afirmarse 
que el arbitraje es una categirua autónoma. (MOTILLA, 2007, p. 29)  

4.4.1- Jurisdição Estatal e Jurisdição Arbitral: Conflito Aparente. 

 Países desenvolvidos têm procurado dar impulso à arbitragem, que entendem originar 

da jurisdição privada, por se revelar uma instância alternativa à realização jurisdicional do 

Estado, comprovadamente demorada, como ocorre no Brasil, não só por entraves processuais, 

como também pelo invencível volume de demandas que tramitam em todo o país, máxime 

após a Constituição de 1988. 
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 Trata-se da multiplicidade de soluções palatáveis à vista do mesmo fato, ou melhor, da 

mesma causa subjacente, a divergência no comportamento que resulta da interpretação 

individual do modo de usar. 

 Como se poderia recordar Montesquieu:  

Não haverá liberdade, se o Poder de julgar não estiver separado do Legislativo e do 
Executivo. Se estivesse junto com o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade 
dos cidadãos seria arbitrário: pois o juiz seria Legislador, ser estivesse junto com o 
Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opressor”. “ Estaria tudo perdido se um 
mesmo...corpo...exercesse os três poderes: o de fazer as leis; o de executar as 
resoluções públicas e o de julgar...as demandas dos particulares ( MONTESQUIEU, 
1985, p. 165) 

 Infelizmente, a resistência de órgãos judiciários a decisões que não provenham de seus 

quadros, é imensa. O que mais se depara, é com situações em que o magistrado, preso ao 

preceito do monopólio da jurisdição, de matriz constitucional, entende que a jurisdição se 

concentra exclusivamente no Poder Judiciário. 

 A realidade é essa, de um lado o Tribunal de Justiça declarando-se competente, e do 

outro, o Tribunal arbitral detendo plena, válida e eficaz jurisdição para decidir sobre todo ou 

qualquer litígio ou divergências entre as partes envolvidas na arbitragem, oriundas de 

contratos e de direitos patrimoniais disponíveis. De acordo com os precedentes dos Tribunais 

Superiores, trata-se de conflito positivo de competência entre o órgão judicial e órgão que não 

integra os quadros do Poder Judiciário. 

 Válido acrescer, que diversos artigos da Lei 9.307/96, atribuem à arbitragem caráter 

jurisdicional: Art. 18: “o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica 

sujeita a recurso ou à homologação pelo Poder Judiciário”; art. 31: “a sentença arbitral 

produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”; art. 8º, parágrafo 

único, e art. 20, os quais asseguram ao árbitro decidir, em primeiro lugar, sobre a existência e 

eficácia da cláusula compromissória arbitral, em corolário ao princípio da competência-

competência. 

Por tal feito, reveste o Tribunal Arbitral de natureza jurisdicional, como destaca a 

doutrina, à luz dos referidos dispositivos legais, sendo viável a instauração de conflito de 

competência entre atos decisórios provenientes de juízo arbitral e de órgão judicial. 

Importante ressalvar, que a arbitragem não quebra o princípio da inafastabilidade da 
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jurisdição estatal. A regra de máxima amplitude da Constituição Federal, em seu inciso 

XXXV, do artigo 5º, preconiza que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito, sendo evidente que não cogita só de lei, mas também abrange os atos dos 

agentes públicos, que tencionem obstar o acesso à justiça.  

Esse acesso formal aos órgãos judiciários não impede que o legislador, possa fixar um 

novo modelo de solução de litígios antes de eventual ingresso em juízo, uma instância 

alternativa, mas que esteja em ordem a poder se observar outro ditame de matriz 

constitucional. 

A Constitucionalidade da Lei está em vigor, e nessa linha de raciocínio temos que 

envidar-se de esforços para retrair a cultura tradicional entre os órgãos do Poder Judiciário, de 

que a jurisdição é una e privativa. 

A Justiça arbitral e a Justiça Estatal são complementares no limite de suas 

competências, o que não pode ocorrer, é o exercício dessas competências concomitantemente, 

já que a presença de uma, afasta a da outra. 

Ao contrário da decisão judiciária, o dever de prestar na arbitragem nasce quando da 

eleição do regime arbitral, onde o poder de decidir  é outorgado pelos interessados ao árbitro, 

ao invés da utilização da tutela jurídica processual oferecida pelo Estado. 

No processo advindo da tutela estatal, a relação jurídica processual aperfeiçoa-se com 

a citação, enquanto a relação jurídica arbitral tem início com a convenção de arbitragem, tanto 

que a revelia não pode induzir a culpabilidade, nas não impede o processamento da 

arbitragem pois considera-se a relação jurídica perfeita pela convenção arbitral, uma vez que a 

ela acorreram os interessados, antes mesmo da existência da controvérsia. 

Não há superposição normativa processual, como já dito, tão somente há que existir 

uma perfeita harmonia interjurisdicional em benefício da justiça e da sociedade como um 

todo, sendo necessário que se difundam as vantagens do novo sistema entre os órgãos Estatais 

e entidades empresariais, pela sua manifesta utilidade, em ordem de desafogar o Judiciário, 

com menos ações, e soluções mais céleres e aprimoradas de conhecimentos técnicos. 

4.5 – ARBITRAGEM E SUA CONSTITUCIONALIDADE  

Tradicionalmente se entende que a jurisdição é monopólio e função do Estado que, 

assim, substitui as partes na solução do conflito que os envolve, mediante aplicação do direito 
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material através do processo. (DINAMARCO, 1994, p. 125) 

 A assertiva acima, se funda no princípio constitucional da inafastabilidade da tutela 

jurisdicional pelo Poder Judiciário prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

posição adotada por Guido Soares, com argumentos irrespondíveis, nestes termos: 

A Interpretação falaciosa de que a arbitragem reduziria a abrangência do Poder 
Judiciário, pelos efeitos de impedir o exame pelo juiz das demandas a ela 
submetidas, levou no Brasil, a sustentar-se a tese de que a arbitragem seria 
inconstitucional, por ferir a norma tradicional no Direito brasileiro de que ‘a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito‘ (CF, art.5º, 
XXXV). Ora, a prevalecer tal entendimento, qualquer ato de resolução de 
controvérsia (uma renegociação, uma transação extrajudicial, uma confissão, uma 
cessão de direitos...) somente seria válido se validado pelo juiz! Na verdade a 
jurisprudência do STF já admitiu, conforme examinado no presente trabalho, que a 
solução pela via arbitral de pendências de caráter patrimonial e transigíveis não 
apresenta qualquer violação da norma constitucional.(SOARES, 2006, p. 31) 

 Ora, não há falar-se na exclusão do Poder Judiciário, e na inconstitucionalidade da Lei 

9.307/96, pois a arbitragem é facultativa, as partes voluntariamente convencionam a cláusula 

compromissória, quando celebram algum contrato de direito patrimonial disponível, para 

resolverem suas pendências que futuramente possam surgir no contrato, via juízo arbitral. 

Caso não seja do interesse da parte manter a referida cláusula, deve a mesma tentar revisar a 

cláusula do pacto, porém com argumentos plausíveis para o deferimento do pedido. 

 No caso do termo de compromisso arbitral o litígio já foi instaurado, e, por via de 

regra já foi convencionada a cláusula compromissória voluntariamente, fixando a 

competência das cortes para processar e julgar a demanda. 

 A arbitragem é a jurisdição exercida fora do âmbito do Estado, por isso se trata de uma 

justiça privada, estando as partes livres para transigir. A transação é um ato jurídico bilateral 

que visa extinguir ou prevenir litígios mediante concessões recíprocas das partes interessadas, 

ou ainda, a composição com troca de vantagens pecuniárias. 

 Estando as partes livres para transigir e para contratar, podem decidir pela extinção 

dos conflitos pela via arbitral, e para dar mais credibilidade ao instituto, que se ancorou após o 

Supremo Tribunal Federal, ter consagrado a sua constitucionalidade, por maioria de votos, no 

dia 12 de dezembro de 2001, julgando o recurso em processo de homologação de sentença 

estrangeira (SE 5206). 

 O Ministro Carlos Veloso, ratificou a aplicabilidade da arbitragem, quando o objeto da 

demanda tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis, renunciando ao direito, que não lhes é 
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tolhido, de recorrer à justiça, afirmando que o inciso XXXV do artigo 5º, da Carta Magna, 

representa um direito de ação, e não um dever, podendo os litigantes ajuizar ação, tanto no 

Judiciário, como optar pela via arbitral. 

Neste mesmo processo, manifestou-se o então Procurador Geral da República, Dr. 
Geraldo Brindeiro, que resumiu todo o pensamento adotado no histórico julgado: 
“(...) o que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional estabelece é que 
a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não 
estabelece que as partes interessadas não excluirão da apreciação judicial suas 
questões ou conflitos. Não determina que os interessados devem sempre levar ao 
Judiciário suas demandas. Se se admite como lícita a transação relativamente a 
direitos substanciais objeto da lide, não se pode considerar violência à Constituição 
abdicar direito instrumental de ação através de cláusula compromissória. E, em se 
tratando de direitos patrimoniais disponíveis, não somente é lícito e constitucional, 
mas, é também recomendável aos interessados-diante dos acúmulo de processos e do 
formalismo excessivo que têm gerado a lentidão das demandas judiciais – abdicarem 
do direito ou do poder de ação e buscarem a composição do conflito por meio de 
sentença arbitral cujos efeitos sejam idênticos àqueles das decisões prolatadas pelo 
Poder Judiciário“. (SCAVONE JÚNIOR, 2008, p. 70)      

Existem ainda, algumas causas determinantes para que a Lei nº 9.307/96 tenha sido 

reconhecida pelo STF como constitucional, que é a possibilidade de as partes poderem buscar 

junto ao Poder Judiciário a declaração de nulidade da sentença arbitral, tanto por ação de 

nulidade como por embargos à execução, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, c/c art. 741, do 

CPC. 

Por ser a sentença arbitral, título executivo judicial, executada no Poder Judiciário, 

quando não cumprida voluntariamente, pode o prejudicado alegar a exceção de pré-

executividade, caso entenda haver alguma nulidade no título. Assim, a intervenção Estatal, é 

por demais exercitável, pois se o objeto da demanda for de direitos patrimoniais indisponíveis 

e verificando-se sua existência, caberá ao juiz togado julgar o caso. E ainda, havendo 

resistência sobre a instituição da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral, da 

mesma forma, o Poder Judiciário será convocado. 

Com efeito, correto afirmar que a cláusula de eleição de foro nos contratos não afasta e 

sequer colide com a cláusula arbitral, tendo em vista que em várias hipóteses, como as acima 

mencionadas, torna-se imprescindível, a atuação do Poder Judiciário 

Já no que tange a sentença estrangeira, necessário se faz sua homologação pelo 

Supremo Tribunal Federal para ter força executiva no Brasil. Mas independerá de citada 

homologação se foi proferida no Brasil por vontade das partes, ainda que tenha sido 

desenvolvida no exterior, pois neste caso, será a decisão de cunho nacional. 
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Concluindo: a maior segurança da decisão arbitral está na sua jurisdicionalização, 
mas não a obtida através de simples homologação – em que a atividade do juiz se 
limita ao exame do aspecto formal da decisão – senão através de uma atividade 
orientada pelos princípios jurisdicionais (contraditório, igualdade das partes, 
imparcialidade e livre convencimento do árbitro). E isso, sem se descuidar da ação 
de nulidade, em que o juiz togado é chamado a exercer, a posteriori, o controle da 
legalidade da própria arbitragem.(ALVIM, 2007, p. 31) 

Destarte, inexiste a malgrada inconstitucionalidade da lei de arbitragem, que vem 

exercendo o seu papel no Brasil, cooperando com o Poder Judiciário, na prestação 

jurisdicional, porém de forma privada. 

4.6 - PROCESSO ARBITRAL 

As espécies de arbitragem podem ser institucional ou avulsa para a produção de 

efeitos jurídicos. A institucional ou administrada é formada quando as partes escolhem uma 

entidade especializada em funcionamento, que administrará e dedicará à atividade arbitral, 

com regras procedimentais, conforme o artigo 5º, da Lei 9307/96. 

 Noutro ponto, existe a arbitragem avulsa, ou a conhecida como ad hoc, que se realiza 

sem qualquer participação de uma entidade especializada e, neste caso, as partes contratariam 

um árbitro, devendo dispor sobre o procedimento e, no caso de omissão, os árbitros deverão 

decidir, provocando, inevitavelmente, um risco maior de nulidade da sentença arbitral. 

(AMORIM, 2009) 

    

4.6.1– Convenção de Arbitragem 

A convenção de arbitragem é a fonte ordinária do processo arbitral, voltada à solução 

privada de conflito de interesses, baseada na autonomia da vontade das partes, concretizada 

pela cláusula compromissória e/ou pelo compromisso legal. Não se admitindo a convenção 

genérica, tendo em vista que seu objeto deve ser certo e determinado. 

Na era contemporânea é muito comum constatarmos nos contratos convencionados 

entre os sujeitos de direitos e obrigações (pessoas físicas e pessoas jurídicas), a cláusula 

compromissória. Sua existência nos pactos, não induz que vá haver um procedimento arbitral, 

o que é de desconhecimento da sociedade em geral. O efeito desta cláusula estará vinculado a 
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um evento futuro e incerto, de inadimplência de uma das partes contratantes. É o que está 

previsto nos artigos 3º e 4º da Lei de Arbitragem: 

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. 

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. 

Assim, a cláusula compromissória é o pacto, por meio do qual as partes, em um 

contrato, comprometem-se a submeter eventuais e futuras controvérsias que possa vir a 

ocorrer, por meio da arbitragem. Essa cláusula deverá ser sempre por escrito, estar contida no 

contrato, ou em documento apartado. 

O compromisso arbitral previsto no artigo 3º, ao contrário da cláusula, surge durante a 

lide, sendo a convenção mediante a qual, as partes submetem um litígio concreto e atual à 

arbitragem ou à solução dos árbitros, podendo ser judicial ou extrajudicial. É um negócio 

jurídico processual. Contudo a diferença entre as duas formas de ajuste consiste no momento 

de seu surgimento. 

 Não há necessidade da presença dos dois institutos para a eficácia do processo arbitral. 

A distinção da cláusula, para o termo de compromisso, é que na primeira, as partes celebram 

um pacto que irá tratar de conflitos que possam ocorrer na execução do contrato ou por 

qualquer outro motivo, enquanto que, no compromisso, as partes submetem a esse juízo 

pendência já existente, aforada ou não, mas já suscitada, isto é, já lida com o caso concreto. 

 A previsão de uma cláusula compromissória ou a vontade de convencionar o termo de 

compromisso arbitral, são as principais fases do processo arbitral, eis que podem ser definidas 

como a gênese deste procedimento. 

 A convenção da arbitragem deve ser bem individualizada, devendo as partes escolher 

sobre a arbitragem ad hoc, ou apontar um órgão arbitral institucional, onde deverão levar em 

conta o quadro de árbitros e suas experiências técnicas, versados nas questões que a relação 

jurídica se envolver. 

 O Custo do procedimento, igualmente, deve ser levado em consideração, já que os 

árbitros, em regra, recebem honorários de conformidade com as horas despendidas, e que são 

cotadas em R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). Outras regras são 
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admitidas nesse sentido, principalmente no órgão arbitral institucional, através de seus 

Regimentos Internos, que tentam se adequar às necessidades da sociedade, para que as partes 

sejam as menos prejudicadas. (AMORIM, 2009) 

4.6.2 – Autonomia da vontade – Cláusula Compromissória 

A recuperação da autonomia da vontade das partes, como uma forma de integração da 

comunidade, busca o incentivo de soluções inter partes, sem necessidade de intentar ações 

judiciais. É relevante para a quebra de paradigmas, com o fim de mudar os conceitos 

tradicionais obsoletos, e desvinculados da realidade prática. 

 As modalidades de instituição de arbitragem ocorrem através da cláusula 

compromissória e do compromisso arbitral. A lei 9.307/96, está fulcrada na autonomia da 

vontade, porém, com responsabilidade, pois não se institui o Juízo Arbitral obrigatoriamente, 

já que inexiste na lei qualquer tipo de imposição. 

 A autonomia da vontade implica dizer que as partes são livres para criar suas 

obrigações, com respeito às normas de ordem pública, criando obrigação de não fazer, que é, 

não ingressar com pedido junto ao Judiciário e, consequentemente, a de fazer, que consiste 

em levar os conflitos à solução arbitral.  

 Em termos mais técnicos, importa afirmar que a Lei de arbitragem, supervalorizou a 

cláusula compromissória, deixando esta de ser um pré-contrato do compromisso, a ponto de 

reconhecer sua eficácia, como fator de afastamento do juiz togado, mas por autonomia de 

vontade das partes, devendo ser observado a forma como a cláusula é convencionada.  

 Em obediência ao parágrafo primeiro e segundo do artigo 4º, da Lei de Arbitragem, a 

cláusula deve ser estipulada por escrito, no próprio documento, ou em documento apartado 

que a ele se refira. Nos contratos de adesão, para que tenha eficácia, necessário se faz, a 

anuência expressa do pacto especialmente para esta instituição, e deverá vir em negrito, em 

documento anexo, para que a parte aderente tome a iniciativa de anuir à arbitragem ou com 

ela concordar, expressamente. O visto ou a assinatura, neste caso, é essencial para sua 

validade. É o que dispõe o art. 4º, § 2º da Lei de Arbitragem. 

A cláusula compromissória, também denominada por alguns doutrinadores como 

cláusula arbitral, é uma espécie de convenção da arbitragem, dispondo o artigo 853 do Código 
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Civil, sua admissão nos contratos, para resolver futuras divergências entre os pactuantes, por 

meio de uma legislação especial. 

 Ratifica-se, é uma promessa de natureza de contrato de cláusula compromissória, em 

que consta entre as partes a possibilidade de, havendo controvérsia, essa será resolvida por  

meio da arbitragem, que pode ser institucional ou avulsa, com regras procedimentais 

estabelecidas pelas partes, e para que isso aconteça, o ideal seria que a cláusula fosse cheia. 

(AMORIM, 2009) 

Por oportuno, ressalva-se a autonomia da cláusula arbitral, que não se trata de uma 

obrigação acessória, de tal sorte que a nulidade do contrato, não implica necessariamente na 

nulidade da cláusula contratual, nos termos do artigo 8º da Lei de Arbitragem. O parágrafo 

único deste dispositivo rege que “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”  

4.6.2.1 – Cláusula Compromissória Cheia 

Clausula Compromissória cheia é quando as partes indicam de modo exaustivo como 

querem fazer para resolver suas eventuais e futuras disputas, especificando, em primeiro 

lugar, como deve ser escolhido ou indicado o árbitro, estipulando, depois, quais normas deve 

o árbitro aplicar (ou se pode julgar por equidade), o local onde os atos deverão ser praticados, 

e a remuneração dos julgadores.  

 Importante mesmo é a previsão da forma de nomear o árbitro, pois todos os outros 

elementos poderão ser deixados a critério do próprio árbitro se as partes nada dispuserem a 

respeito. Por conseguinte, quanto mais vaga for a cláusula, mais dificuldades terão as partes 

em fixar a competência, pois a parte prejudicada com a convenção, com certeza, irá arguir a 

nulidade da mesma, sendo interessante, pois, que contenha os requisitos mínimos para que 

possa ser instaurado o procedimento arbitral, previstos no artigo 10º da Lei 9.307/96. 

 Outra forma de convencionar a cláusula arbitral cheia ocorre mediante as regras de 

uma entidade especializada, caso evidente de uma arbitragem institucional, onde os 

demandantes se vinculam ao procedimento regulamentar da entidade eleita, reportando às 

cláusulas do regimento interno da instituição. O que não pode ocorrer, em nenhum dos casos, 

é a violação das normas de ordem pública, sob pena de nulidade da sentença. 



88 

 Para evitar esta celeuma, recomenda-se anexar o respectivo regulamento da entidade 

especializada, com o visto das partes, ou elaborar a cláusula cheia, com todos os requisitos 

indispensáveis ao procedimento arbitral, principalmente no que tange aos julgadores e a 

forma de julgar, para que caracterize e haja o respeito pelo princípio do ato jurídico perfeito, 

previsto no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Instalando o litígio, e havendo a cláusula arbitral vazia, as partes deverão firmar o 

compromisso arbitral. Caso uma das partes não queira aderir ao processo de arbitragem 

espontaneamente, a outra cabe recorrer ao juiz estatal para que se esse faça cumprir a cláusula 

pactuada anteriormente, mesmo que vazia. 

Pode ainda, uma das partes recorrer diretamente ao Judiciário para decidir sobre 

direito material, mesmo havendo sido pactuada a cláusula compromissória quando da 

formação do contrato. Neste caso, o réu poderá argüir, em sua contestação, a existência da 

convenção de arbitragem e solicitar a extinção do processo, nos termos dos artigos 267, VII e 

301, IX, do CPC. 

Extrai-se, pois, que a cláusula cheia por si só, é suficiente para que o árbitro assuma 

sua função e dê início ao processo arbitral, sem que haja necessidade de qualquer outra 

providência. Tanto é verdade, que o artigo 301, IX, do Código de Processo Civil, dispõe sobre 

a eficácia deste pacto, podendo o MM. Juiz reconhecer de ofício, a referida cláusula, e 

extinguir o feito sem resolução do mérito, quando a demanda estiver sendo processada no 

Poder Judiciário. Neste caso, o compromisso arbitral, fica sendo mera formalidade. 

4.6.2.2 – Cláusula Compromissória Vazia 

A cláusula arbitral vazia ou em branco, é aquela que as partes apenas discorrem sobre 

a eleição de dirimir qualquer eventual problema resultante daquele pacto, junto às Cortes 

Arbitrais, não estabelecendo, as regras mínimas para o desenvolvimento da solução do 

conflito, ou de uma entidade especializada. 

O artigo 7º, da Lei 9.307/96, dá uma interpretação ambígua para o dispositivo, no que 

tange a estipulação da cláusula ou do compromisso para a ação ser processada e julgada na 

Câmara Arbitral. O legislador estipula que para as cláusulas vazias, havendo resistência de 

uma das demandantes, em continuar com o procedimento, pode a parte interessada em 

instituir a arbitragem, promover demanda judicial com o objetivo único de ver instituída a 
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competência do Juízo Arbitral, deixando transparecer que, apesar da cláusula, ainda seria 

viável o complemento, ou seja, seria necessário o compromisso arbitral. 

Por isso, instalando o litígio, e havendo a cláusula arbitral vazia, as partes deverão 

firmar o compromisso arbitral. Caso uma das partes não queira aderir ao processo de 

arbitragem espontaneamente, a outra cabe recorrer ao juízo estatal para que esse faça cumprir 

a cláusula pactuada anteriormente, mesmo que vazia. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

Exemplo de cláusula compromissória vazia é quando as partes convencionam tão 

somente a justiça arbitral para dirimir qualquer problema futuro, esquecendo de informar qual 

seria a Corte competente, caso, se adote a arbitragem institucional, ou sendo ad hoc, deixam 

os contratantes de indicarem os procedimentos e regras a serem seguidas, o número de árbitro, 

a possibilidade de se julgar por equidade, e local escolhido da audiência. Neste caso, vai haver 

a obrigatoriedade de se firmar um compromisso arbitral, que estabelecerá as normas a serem 

utilizadas no procedimento.  

Daí surge um problema, que é a resistência de uma das partes em assinar o termo, 

podendo, conforme artigo 7º da Lei Arbitral, propor a ação perante ao Poder Judiciário, para 

firmar ou não a competência das Cortes Arbitrais para julgar e processar aquela demanda. 

 Deve-se, pois, evitar os inconvenientes de uma cláusula compromissória vazia, o que 

evitaria o procedimento disposto no artigo 7º da lei, no que tange a prazos e procedimentos, e 

a controvérsia futura, e logicamente a intervenção do Estado. 

  

4.6.3 – Termo de Compromisso Arbitral  

Apesar da cláusula compromissória, desde que pactuada corretamente, já fixar a 

competência do processo arbitral, prudente também seria, a instituição do termo de 

compromisso arbitral, de que se trata o artigo 19, parágrafo único, da Lei 9.307/96. 

 Trata-se de um documento público, ou documento particular, desde que seja 

formalizado com duas testemunhas, ou termo nos autos, já que estabelece os elementos 

essenciais e obrigatórios, bem como, os elementos acidentais, que deverão ser cumpridos 

pelas partes. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

 Nessa seara, pode ser judicial, quando as partes decidem por termo no 

procedimento judicial em andamento e submeter o conflito a arbitragem, ou pode ser 
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extrajudicial, firmado depois do conflito, mas antes da propositura da ação. O que caracteriza 

um ou outro, é o momento de seu nascimento, podendo concluir que ainda que a controvérsia 

não decorra de um contrato, poderá ser viável a solução por meio da arbitragem. A liberdade 

concedida aos litigantes tem que ser bem aproveitada, de tal modo que a forma de resolver o 

litígio seja a mais ágil e a mais adequada ao caso concreto. (ALVIM, 2007) 

 No termo de compromisso arbitral realizado após a cláusula, serão melhor 

esclarecidas, todas as eventuais lacunas deixadas pelo pacto compromissório, de sorte a evitar 

futuros problemas dos contendentes, podendo inclusive, fazer modificações os demandantes, 

para modelar melhor o procedimento a cada causa, com ativa participação dos interessados.  

  

4.6.3.1 – Requisitos do Termo de Compromisso Arbitral  

 Partindo da premissa dos contratos e dos negócios jurídicos, de que requer forma 

prescrita e não proibida em lei, mister se faz observar que o artigo 9º, da Lei da Arbitragem, 

também estipula seus requisitos e pressupostos de validade e existência. 

 Deverá conter obrigatoriamente: o nome, a profissão, o estado civil e o domicílio das 

partes; o nome, a profissão, e o domicílio do árbitro ou, se for o caso, a identificação da 

entidade que recebeu a delegação para indicação dos árbitros; a matéria, objeto da arbitragem; 

e o local onde será proferida a sentença e realizar a arbitragem. Estipula-se, ainda, o prazo 

para prolação da sentença, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis, se 

assim for ajustado. (LENZA, 1999) 

 Essencial, portanto, é forma escrita, tanto por temos nos autos no compromisso arbitral 

judicial, como por documento particular, com duas testemunhas, e por documento público, 

sem as testemunhas no compromisso extrajudicial. 

 Seguindo as regras do Direito Civil, faltando os requisitos de validade do 

compromisso arbitral, será declarada sua nulidade, e utilizando-se da analogia, o mesmo se 

aplica á cláusula compromissória cheia. 

 As formas de extinção do compromisso arbitral são: a substituição de um árbitro, por 

ser defesa, já que devidamente pactuado entre as partes; a apresentação do laudo 

intempestivamente, desde que seja notificado o árbitro, nos termos do inciso III, do artigo 12 
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da Lei de Arbitragem, falecendo ou tornando-se incapaz alguns dos árbitros, e recusando-se as 

partes em substituí-los. 

4.6.4 – Questões relevantes na Arbitragem que levam à nulidade da sentença arbitral. 

Após uma análise mais perfunctória da convenção de arbitragem, através da cláusula 

compromissória e do termo de compromisso arbitral, fica mais evidente demonstrar, as razões 

pelas quais, não existe no Poder Judiciário um posicionamento unânime, a respeito das Cortes 

Arbitrais, e uma cooperação mútua entre os órgãos com o fim de amparar os anseios da 

sociedade para uma prestação jurisdicional mais célere, sigilosa e menos onerosa. 

 Na maioria das ações ajuizadas nas Cortes Arbitrais, a parte prejudicada pelo 

andamento mais célere, sempre alega questões pertinentes à existência, à validade e à eficácia 

da convenção e do contrato que contenha cláusulas abusivas. 

 Quando da assinatura do pacto, nada é questionado pelas partes contratante e 

contratada, felizes com o fim colimado, assinam todos os papéis, e tentam cumprir as 

obrigações ali assumidas. Mas este cumprimento nem sempre chega ao fim, e a partir daí 

começa o litígio. 

 Ter um julgamento rápido, onde a parte sabe que se encontra inadimplente mas não 

consegue cumprir com o convencionado, pode não ser uma boa solução. É quando no 

momento oportuno alega que o contrato assinado é de adesão, e a cláusula compromissória foi 

imposta pela parte adversa, devendo, pois, ser declarada nula de pleno direito. 

 Como já dito, a cláusula compromissória é autônoma, no referente ao contrato, tanto é 

que deve vir em documento apartado do negócio jurídico principal, devidamente escrita, em 

negrito, com a ciência de todos os contratantes, possuindo caráter consensual, motivo pelo 

qual, a nulidade do contrato de adesão, não estenderia à cláusula compromissória. 

 Sendo redigida corretamente a referida cláusula, nada deve temer a parte que elegeu 

originariamente as Cortes Arbitrais para dirimir qualquer problema futuro, que eventualmente 

pudesse surgir com a execução do contrato, pois dificilmente, o Poder Judiciário, poderia 

declarar a nulidade daquela cláusula, prevalecendo, no entanto, o julgamento célere proferido 

na arbitragem.  
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O problema central, encontra-se neste ponto, pois as convenções de arbitragem vistas 

nos casos concretos, nem sempre estão de acordo com o que determina a legislação vigente. 

As causas podem ser, por desconhecimento da lei pelo procurador, descaso com o instituto de 

arbitragem, ou qualquer outra razão. O fato é que, se é ajuizada na Justiça Comum, uma ação 

de nulidade de cláusula arbitral, pode esta, ter  julgado procedente o pedido, com a extinção o 

processo que tramitou na Câmara arbitral, para começar uma nova demanda naquele Poder. 

As fundamentações consignadas nas sentenças declaratórias de nulidade de sentença e 

de cláusula arbitral, na maioria das vezes, não condizem com as normas do ordenamento 

jurídico. Baseiam-se em pequenos erros materiais, que poderiam ser sanados de uma maneira 

simples, sem a intervenção e o total descaso pelo Poder Judiciário. 

Muitas das vezes são fundamentadas na inconstitucionalidade da lei, e na violação do 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o que já foi decidido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 

Já no concernente ao termo de compromisso arbitral, as partes entendem que não 

devem assinar o ato, uma vez que a cláusula compromissória foi imposta no contrato de 

adesão, e não existe possibilidade jurídica de a demanda tramitar naquela Corte ou Câmara, 

por falta de autonomia de vontade. 

Ora, a convenção da arbitragem pode ser feita de um jeito ou de outro, pela cláusula 

compromissória ou pelo termo de compromisso arbitral. Se a cláusula preencheu os requisitos 

de validade e existência, não havendo nenhuma comprovação de vício social, no momento da 

formação do contrato, nada impede que a eleição do foro seja atendida. 

Inexiste a parcialidade do árbitro nas demandas das Cortes ou Câmaras Arbitrais, não 

havendo sido nenhuma sentença declarada nula, por este motivo. Cada Corte institucional 

possui o seu regimento interno, que é obedecido tanto pelos árbitros, como pelas partes.  

No Estado de Goiás, e mais especificamente na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem, 

para evitar qualquer dúvida e nulidades de sentenças, os árbitros realizam cursos técnicos de 

aperfeiçoamento sobre arbitragem semestralmente, não julgam por equidade, e todos devem 

ser bachareis em direito, para que se prolate uma decisão digna de um título executivo 

judicial, ou seja, com os requisitos necessários para o ato. 

A realidade é que o Poder Judiciário não quer perder seu monopólio, e por tal feito, 

vem declarando nulas algumas sentenças arbitrais, sem qualquer fundamentação jurídica, o 
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que vem amedrontando os procuradores e conhecedores das Cortes, que muitas das vezes 

tentam acelerar uma solução de conflito, mas esbarram nas formalidades Estatais, inclusive, 

nos inúmeros recursos cabíveis das decisões na justiça comum, que constituem a causa maior 

do atravancamento da prestação jurisdicional. 

4.6.5 - A escolha dos árbitros 

Existem certos critérios, na eleição da arbitragem, que muitas vezes não são 

levados em consideração, como por exemplo, a escolha dos árbitros. E da mesma forma, que 

se tem conhecimento de qual é o posicionamento de um juiz togado a respeito de certa 

matéria, é que as partes e seus patronos, selecionam um árbitro, para dirimir o seu litígio. 

(ALVIM, 2007) 

 Em assim sendo, quando a matéria objeto da demanda, se trata da divergência de uma 

vistoria em um imóvel, preferem as partes, escolherem um corretor de imóveis, para 

solucionar o seu conflito, reduzindo essa abordagem, a seleção de árbitros a um jogo de 

adivinhação, ignorando algumas particularidades de certos indivíduos, que são fundamentais 

para esta escolha, que certamente, é uma das mais importantes etapas do processo arbitral. 

 Os principais requisitos de um árbitro são: a imparcialidade, a independência, e a 

competência para analisar e decidir um caso concreto, tendo como imperativo legal de que o 

número desses julgadores seja ímpar. (CARMONA, 2009) 

 As dúvidas quanto a essa imparcialidade e independência sempre irão existir, o que 

pode colocar em risco a credibilidade do procedimento arbitral. E para que isso não aconteça, 

relevante é, a observação do interesse deste terceiro na causa, tanto de cunho pessoal, como 

de cunho financeiro, político ou de outra natureza.

 Não havendo qualquer tipo de suspeição a este respeito, necessária se faz, a 

verificação da competência do árbitro, no que tange a matéria, objeto da controvérsia, que 

pode ser de ordem técnica e ou contratual. Neste último, a escolha de advogados, juristas e 

estudantes de direito seria a mais indicada, enquanto, para apreciação de uma questão de 

ordem técnica, apropriado seria a escolha de um profissional técnico especializado da área 

específica. 
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 Da mesma forma, deve-se considerar a experiência destes profissionais nos 

procedimentos arbitrais, por isso, a importância de um tribunal arbitral, composto de três 

árbitros, onde cada um poderia ser um expert, nos requisitos acima mencionados.   

 Para o procedimento de seleção, existem duas situações: aquela em que as partes 

definem no contrato o procedimento de seleção dos árbitros, ad doc, e aquela na qual o 

contrato invoca as regras da instituição especializada que determinam todos os detalhes da 

seleção, institucional. (SCAVONE JUNIOR, 2008) 

 No primeiro caso, as partes de comum acordo podem escolher um árbitro para resolver 

o seus conflitos. Já no segundo, em regra, as instituições estabelecem que o julgamento será 

feito por um ou por três árbitros. 

 Inexistindo acordo entre as partes sobre o número dos árbitros, algumas regras 

determinam que a entidade administradora, nomeie um árbitro apenas, exceto quando 

considerar complexa a controvérsia. (CARMONA, 2009)

 Nos casos concretos, é grande a divergência das partes em nomear apenas um árbitro, 

o que as leva, na maioria das vezes, a seleção de três, mesmo apesar dos custos que terão. 

 A seleção de árbitros em procedimentos arbitrais envolvendo múltiplas partes, seguem 

os seguintes métodos: a cooperação parte-árbitro na seleção do terceiro árbitro, e a assistência 

de uma entidade administradora na seleção do terceiro ou de vários árbitros. 

No método de cooperação parte-árbitro na seleção de um terceiro árbitro, as partes, 
juntamente com seus respectivos árbitros, selecionam, em comum acordo, aquele 
que deverá atuar como terceiro árbitro no procedimento arbitral. 

De outra parte, o método que utiliza a assistência de uma “entidade administradora” 
é geralmente adotado nos casos em que não é possível que as partes e seus 
respectivos árbitros acordem na seleção do terceiro árbitro ou nos procedimentos 
arbitrais envolvendo múltiplas partes. Nestes casos, a seleção do árbitro será feita 
por uma “entidade administradora” . Note-se que dependendo das regras adotadas 
pelas partes no contrato, a forma da seleção do árbitro pela “entidade 
administradora”  poderá variar. (BRODSKY FILHO e MADEIRA, 2009, p. 199)  

Os árbitros após selecionados, assinam uma declaração de independência e de 

informação de qualquer circunstância que envolve o caso concreto. Esta declaração é 

mostrada para as partes, para qualquer manifestação. Posteriormente a este ato, a corte irá 

proferir decisão, nomeando, ou recusando os árbitros selecionados. (ALVIM, 2007) 
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Como se vê do parágrafo acima, as partes podem impugnar qualquer árbitro, por 

motivos relevantes, já que a sentença proferida, não é passível de recurso. Ocorrendo a 

impugnação, o árbitro é substituído, obedecendo a regra interna das entidades ou das 

Câmaras. 

A nomeação do árbitro é concreta, casual e não permanente, visto que sua designação 

é feita para julgar um caso específico, sendo absolutamente nula a convenção de arbitragem, 

em que o interessado na decisão é um dos árbitros. 

Importante, pois frisar, que deve haver uma cautela na seleção destes árbitros, 

conforme dito em linhas volvidas, sendo válido registrar que, as sentenças arbitrais são 

irrecorríveis, e havendo falhas formais, poderão ser anuladas pelo Poder Judiciário, numa 

verdadeira perda de tempo e dinheiro. 

   

4.6.6 - Início do Procedimento arbitral 

 Aceitando o árbitro ou o órgão arbitral, tem-se início a arbitragem propriamente dita, 

seguindo a partir daí, as normas procedimentais estipuladas pelas partes, juntamente com o 

regimento interno de cada Câmara, ou órgão indicado. 

 Normalmente, as partes, reclamante e reclamada, são chamadas para uma audiência 

inicial, a fim de tentarem uma conciliação ou, caso esta não tenha êxito, para firmarem o 

termo de compromisso arbitral. A Instrução processual, será bastante flexível, não estando o 

árbitro ligado às regras do Código de Processo Civil, mas sim às regras devidamente 

convencionadas pelas partes, ou, às normas internas quando se tratar de uma arbitragem 

institucional.  

A arbitragem é uma justiça privada, que tem sua base na permissão do Estado, 
através da lei, conjugada com o acordo das partes, formalizado na convenção 
arbitral. Já que é produto de consenso, deveria funcionar sem sobressaltos, agindo as 
partes de acordo com o estipulado na convenção, pois os incidentes processuais só 
atrasam o procedimento, neutralizando a celeridade. Por ser consensual, deveria a lei 
tratar com maior rigor a parte contumaz, no juízo arbitral, do que no juízo judicial, 
mas infelizmente não é o que acontece. (ALVIM, 2007, p. 305)  

 A ausência das partes a algum ato configura contumácia ou a revelia. A Lei de 

arbitragem, apenas dispõe sobre a revelia da parte, no artigo 22, § 3º sem especificar, 

reclamante ou reclamado, todavia, o posicionamento adotado nas cortes quando dessas 

ausências, é no sentido de incidir em confissão ficta, porém seus efeitos geram presunção 
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juris tantum, como disposto no Código de Processo Civil, devendo as consequências serem 

semelhantes ao Codex.  

 A presença do autor e ou do seu procurador na instrução arbitral é indispensável, e 

estando a parte que ajuizou a ação, ausente na segunda audiência, sem qualquer justificativa,  

a medida cabível é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do 267, do CPC. 

Passando para a fase de instrução comprobatória, os árbitros podem realizar oitiva de 

depoimentos técnicos, ouvir testemunhas, requerer prova pericial, podendo valer-se de 

mecanismos desconhecidos ao juiz togado, de modo que o julgamento tenderá a ser de melhor 

qualidade. 

 Tomados os depoimentos, quando necessários, não havendo mais provas a serem 

produzidas, os árbitros estão prontos para proferir a sentença arbitral, que deve ter, relatório, 

motivação e dispositivo, portanto, todos os requisitos previstos no artigo 458, do Código de 

Processo Civil, e ainda, o lugar e data em que a sentença foi prolatada, tendo em vista que 

pode ser estrangeira, e deverá ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, para ter 

eficácia no Brasil. 

 Havendo obscuridade, contradição ou omissão na sentença, a parte prejudicada pode 

opor os Embargos Declaratórios, nos termos do artigo 30, da Lei de Arbitragem. 

4.6.7 – Forma de solicitar o Concurso do Poder Judiciário. 

 A Lei 9.307/96, é omissa acerca da forma de o árbitro solicitar o concurso do Poder 

Judiciário, já que existem situações em que ele, não poderá abusar de seu poder, como por 

exemplo, no caso de resistência injustificada de testemunha para inquirição, ou quando a 

cláusula compromissória for vazia, e uma das partes resistir em comparecer na audiência 

inicial. 

 Importante foi o Convênio, já revogado, e assinado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, juntamente com os representantes do Ministério Público, e alguns Sindicatos, que 

previa um juiz togado e supervisor das cortes de conciliação e arbitragem para sanar tais 

omissões, o que foi muito bem exercido tanto pelo Dr, Salomão Afiune, como pelo Dr. 

Aureliano Albuquerque Amorim. 
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 O Convênio até pouco tempo vigente no Estado de Goiás, infelizmente abandonou a 

figura do juiz supervisor, e, por conseguinte, várias sentenças arbitrais estavam sendo 

declaradas nulas pelo Poder Judiciário. Ainda assim, não se pode deixar de mencionar, que 

houve um avanço do judiciário, quando formalizou novo convênio, já que este, apesar de 

posicionamentos contrários, traz mais segurança às partes, e aos procuradores atuantes na área 

da justiça privada. 

 Válido lembrar, que o juiz togado e o árbitro devem estar em posição de colaboração, 

e não de subordinação, não podendo o primeiro examinar o mérito da decisão, tampouco, o 

segundo ultrapassar os limites de sua competência. Dessa forma, o árbitro deve dirigir-se ao 

juiz togado, por meio de ofício, e cópias dos documentos necessários para o deslinde da 

demanda. 

 Ao juiz togado, caberá, a execução da sentença arbitral, caso não seja cumprida 

voluntariamente, sendo que esta sentença condenatória, é título executivo judicial, devendo 

obedecer o que dispõe o Código de Processo Civil. 

 Por fim, pode a sentença arbitral, ser atacada perante o Poder Judiciário, nos termos do 

artigo 33, da Lei de Arbitragem, que permite a impugnação do ato, caso haja alguma falha à 

forma do procedimento arbitral. 

Na execução da sentença arbitral pela Justiça Estatal, várias são as tentativas das 

partes, de invalidação da convenção de arbitragem, e automaticamente, da declaração de 

nulidade da decisão proferida na Corte. 

4.7 – NATUREZA JURÍDICA E REQUISITOS DA SENTENÇA ARBITRAL 

A assertiva da Legislação arbitral, é no sentido de que a decisão do árbitro constitui 

uma sentença, que após transitada em julgado, passa a ser um título executivo judicial. As 

sentenças arbitrais podem ser terminativas, quando reconhecem a invalidade da convenção 

arbitral, ou podem ser definitivas, ao reconhecer o direito das partes, podendo ser 

constitutivas e declaratórias.  

Existem três correntes doutrinárias a respeito da fixação da natureza jurídica da 
sentença arbitral. 

A primeira desvincula a convenção arbitral da sentença arbitral, colocando-a no 
mesmo patamar da sentença proferida por juiz togado da justiça estatal. 
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A segunda considera a convenção e a sentença arbitral como fases de um mesmo 
negócio jurídico, e nesse entendimento a sentença arbitral teria um caráter contratual 
apenas, não podendo ser comparada à sentença jurisdicional. 

A terceira é considerada mediadora ou intermediária entre a primeira e a segunda, 
uma vez que subordina a assimilação da sentença arbitral às sentenças judiciais, a 
seu prévio exequatur ou homologação judicial. (...) 

A grande maioria dos doutrinadores brasileiros adotam a primeira tese, a defendida 
por Lainé, corroborada agora pela L.A., que inclusive, não fala mais em laudo 
arbitral, mas, sim, em sentença arbitral. Este é também, o nosso entendimento. 
(LENZA, 1999, p. 60 e 61) 

De acordo com exposição a respeito da convenção de arbitragem, fácil é a constatação 

da sua diferença, com a sentença arbitral, visto que a primeira só existe em função da 

segunda, ou seja, a partir da convenção de arbitragem se inicia o procedimento privado, sendo 

os árbitros equiparados aos juízes togados. 

Os requisitos da sentença arbitral são idênticos aos da sentença judicial, devendo 

conter relatório, o qual deverá especificar o nome das partes e o resumo da questão objeto da 

dissidência; os fundamentos da decisão com a apreciação das questões, de fato e de direito, 

sob pena de nulidade nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e com a 

especificação da forma e procedimentos escolhidos pelas partes, no que tange, a opção pela 

equidade, pelo direito, ou pelo método misto. 

Obrigatório ainda são as disposições utilizadas pelo árbitro que embasaram seus 

fundamentos para apreciar o conflito e o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. 

Com a data e o local, em que foi proferida a sentença, qualificando-a ou não como sentença 

arbitral estrangeira, devendo ser assinada pelo árbitro ou árbitros. 

Havendo acordo quanto ao objeto do litígio, mister se faz a sentença homologatória, 

que em razão da convenção de arbitragem, dever ser feita por um árbitro, para que se produza 

os efeitos jurídicos de um título executivo judicial. 

A sentença arbitral é irrecorrível, e se caso for necessário deve manifestar sobre a 

responsabilidade das partes acerca das custas e despesas da arbitragem e, em caso de 

litigância de má-fé, sobre a verba dela decorrente, além dos honorários advocatícios, e 

arbitrais, que se tratam de custas processuais. 

Na arbitragem é assegurado sempre o princípio do contraditório e da ampla defesa, 

inexistindo qualquer abuso de poder, ou práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico 

da lealdade processual. A comunicação da sentença arbitral dever ser realizada pelo correio 

ou por qualquer outro modo, mediante prova do recebimento da cópia da decisão, ou ainda 
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mediante entrega direta desta às partes, que firmarão o recibo, já que cabe embargos 

declaratórios da mesma, ação de nulidade e, mandado de segurança. 

4.8 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL OU FORMAL 

A sentença arbitral é irrecorrível, entretanto, cabe embargos declaratórios, ou podemos 

dizer, pedido de esclarecimento, quando presentes erros materiais ou formais. O prazo para 

esta medida é de 5 (cinco) dias da ciência da sentença, para solicitar ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral, a correção de erro material, de esclarecimento de alguma obscuridade, de dúvida de 

alguma matéria controvertida, ou de um pronunciamento sobre algum ponto omitido e sobre o 

qual se deveria pronunciar. 

O prazo para a apreciação do árbitro ou Tribunal arbitral é de dez dias, devendo as 

partes serem notificadas da decisão para providenciarem o que for cabível. Da rejeição dos 

embargos de declaração, não cabe qualquer recurso. 

Os incisos I e II do artigo 30 da Lei 9307 assemelham-se aos embargos de declaração 

que se constituem em pedido de esclarecimentos da decisão para sanar contradição, 

obscuridade ou omissão. Trata-se de “ recurso de retratação“, não podendo ser extra petita, o 

que na realidade as partes tentam buscar. 

Neste caso, a oportunidade de se levar a efeito correções da sentença se dá 
inexoravelmente no prazo concedido pelo art. 30 da Lei de Arbitragem: “ Art. 29. 
Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem (...). 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 matéria da sentença 
arbitral; II- esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença 
arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 
decisão. 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“ 
(SCAVONE JUNIOR, 2006, p. 195) 

Alguns doutrinadores discutem a possibilidade de efeitos infringentes. A 

admissibilidade seria no caso de erro material, dúvida fundada, omissão, contradição e 

obscuridade, o que se resolveria nos embargos de declaração. O importante ressaltar é que 

pela Lei de Arbitragem, seja qual for o remédio cabível contra a sentença arbitral, não se deve 

chamar de recurso. Por ser este ato irrecorrível. 
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4.9 - NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL 

A ação de nulidade de sentença arbitral resta cabível nas hipóteses previstas no 
artigo 32 da Lei de Arbitragem, à qual faz referência ao vocábulo “nulidade“, 
quando certo seria “anulabilidade“. Grande parte dos oito previsivos legais dizem 
respeito tecnicamente á anulabilidade, situação onde a falta de reclamação pelos 
meios e formas previstos em lei, gera preclusão, desaparecendo o defeito que restou 
sanado pela inação do prejudicado.  

Já a nulidade não resta possível a sua correção, pouco importando que o tempo passe 
ou não se use as formas procedimentais para a impugnação no tempo e forma 
previstos em lei. No entanto, para a perfeita análise e compreensão da ação de 
nulidade de sentença arbitral, pouco importa a correta utilização do vocábulo, desde 
que, na prática, se tomem as medidas exigidas pela legislação para ser possível o 
reconhecimento do defeito da sentença.(AMORIM, 2009, p. 117) 

Da sentença arbitral, não cabe recurso, por tal feito, a legislação permite a ação de 

nulidade do ato, no prazo de noventa dias contados da ciência da sentença ou de sua 

complementação, sob pena de decadência. 

A lei 9.307/96, prevê oito casos de nulidade de sentença arbitral, que não podem ser 

interpretados extensivamente. O primeiro deles, é quando ocorre a nulidade na convenção de 

arbitragem, na cláusula compromissória ou no compromisso arbitral, matéria já discutida 

anteriormente. 

A nulidade ocorre quando violados alguns dos elementos previstos no artigo décimo 

da Lei de arbitragem, principalmente no que tange as formalidades, e mais especificamente, 

quando se trata de contrato de adesão, pois para se ter eficácia da cláusula compromissória, o 

aderente deve concordar com a convenção por escrito, em documento anexo ou em negrito, 

com assinatura especial ou visto, para esta cláusula. 

O problema é que não existe no ordenamento jurídico, um posicionamento unânime a 

respeito dos contratos de adesão. O conceito é claro, ao afirmar sobre as cláusulas já 

estipuladas, mas se depender dos consumidores, todos os contratos são caracterizados, de 

adesão, o que não é verdade. 

Sendo a cláusula estipulada pelo aderente, fácil será a eficácia da mesma, em razão do 

princípio do benefício ao aderente, não podendo o sistema arbitral ir ao contrário daqueles 

interesses, mas a realidade dos fatos ao caso concreto é outra, pois os aderentes aproveitam a 

situação de “vulneráveis“ para tirarem vantagens sobre o instituto, e desconstituí-lo junto ao 

Poder Judiciário. 
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O sistema arbitral no Brasil, pela falta de cultura de nossa gente quanto à sua 
utilização, eficácia e seriedade que deve sempre se revestir, não pode ser 
considerado como algo que traga prejuízos automáticos ao aderente ou consumidor, 
posto que assim estaremos fazendo um pré-julgamento do sistema, generalizando 
situações esporádicas que podem muito bem ser corrigidas em sede de ação de 
nulidade de sentença arbitral. Abortar o procedimento arbitral sob a simples alegação 
de prejuízo ao aderente decorrente da utilização do próprio sistema, é desconhecer 
que a arbitragem tem o dever de observar os princípios da moralidade, do 
contraditório e da ampla defesa, como se exige de qualquer magistrado, togado ou 
não. 

O próprio sistema dos Juizados Especiais foi inicialmente considerado como 
prejudicial às partes em face de sua agilidade e independência de seus julgados, não 
sujeitos à análise pela segunda instância, mas somente por uma turma recursal 
composta por juízes de primeiro grau. O tempo e o bom senso demonstraram a 
inverdade de tais considerações, o que pode muito bem ser aplicado ao sistema 
arbitral brasileiro. (AMORIM., 2009, p. 122) 

   

Com efeito, deve ser analisado cada caso concreto, para que se declare nula uma 

sentença arbitral, nos contratos de adesão, e nos contratos onde haja relação de consumo, 

quando realmente houver prejuízo objetivo ao aderente ou ao consumidor, já que é 

perfeitamente possível, que esses não estejam com a razão nas suas intenções. Por mais que o 

Superior Tribunal de Justiça, (STJ-216690) já tenha manifestado pela nulidade da cláusula 

compromissória nas relações de consumo, deixou de enfrentar as questões relativas às 

formalidades previstas no artigo 4º, § 2º, da Lei 9.307/96, o que dificulta a interpretação do 

ato, que não pode ser generalizada. (AMORIM, 2009) 

Igualmente ao posicionamento unânime a respeito do que vem a ser um contrato de 

adesão, não existe o entendimento majoritário sobre quais contratos possuem relações de 

consumo, existindo jurisprudências em todos os sentidos. 

Num segundo plano, temos a nulidade da sentença prolatada por quem não podia ser 

árbitro. O artigo 13, da L.A., dispõe que qualquer pessoa pode ser árbitro, independente de 

sua formação jurídica. Tal fato se dá, em razão e da necessidade de se resolver questões 

técnicas e não jurídicas numa demanda arbitral, o que funciona perfeitamente, a nível 

internacional, já que um profissional do direito, não seria capaz de descobrir sobre as 

fórmulas químicas de um determinado conteúdo, o que seria, indispensável para o deslinde de 

uma demanda. 

Todavia, é por isso, que tanto na justiça estatal, como na arbitral, é permitido a 

produção de provas periciais, apesar do aumento de custo. Ora, se um profissional do ramo 

jurídico não tem capacidade para entender de fórmulas químicas, pode ele nomear um perito, 

para desvendá-la. Por isso recomendável seria, a formação jurídica de um árbitro nas Cortes 
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Arbitrais, para aplicar corretamente a lei ao caso concreto, e proferir dentro dos requisitos 

legais, uma sentença válida e com eficácia. 

Os impedidos nesse aspecto, seriam os incapazes, os que podem ser declarada a 

suspeição, nos termos dos artigos 134 e 135, do Código de Processo Civil, e os que foram 

nomeados de forma inadequada, por se tratar de uma atividade personalíssima. 

O artigo 20 é cristalino, quando determina à parte, que for arguir questões relativas à 

competência, suspeição ou impedimento, faça-o, na primeira oportunidade, após a instauração 

da arbitragem. A comprovação deverá ser feita, de forma categórica e inequívoca. 

A ausência dos requisitos obrigatórios da sentença arbitral, também é causa de 

nulidade do ato, conforme prevê o dispositivo 26, da Lei de Arbitragem. Caso seja proferida 

fora dos limites da convenção, em prevaricação14, concussão15, corrupção passiva16, ou não 

tenha decidido todo o litígio, cumprindo com o rigor técnico, também poderá ser declarada 

nula a decisão. 

O árbitro, para os efeitos penais, equipara-se a funcionário público, quando no 

exercício da função ou em razão dela. Por fim, registre-se que se o árbitro proferir sentença 

fora do prazo estabelecido entre os demandantes, lhe é permitido um prazo suplementar de 10 

dias para a prolação e apresentação da decisão. 

Os princípios dispostos no artigo 21, § 2º, da Lei 9.307/96, também devem ser 

respeitados, sob pena de nulidade. Tratam-se dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, do respeito às normas convencionadas pelas partes ou pela instituição conveniada, da 

imparcialidade e livre convencimento do árbitro, da igualdade e confiança das partes e, da 

violação da ordem pública 

Assim, inexistindo recurso da sentença arbitral, perfeitamente possível o pedido de 

nulidade do ato, caso não sejam cumpridos os elementos acima mencionados. Pedido é feito 

ao juiz togado, ou perante o órgão competente do Poder Judiciário, no prazo de noventa dias 

contados da ciência das partes, da decisão arbitral. 

                                                          
14 Prevaricação é retardar ou deixara de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa 
disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.  
15 A concussão é o crime praticado pelo funcionário público, ao exigir para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
16 Caracteriza-se a corrupção passiva quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida 
ou aceitar promessa de tal vantagem. 
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Concluindo, a nulidade será decretada, pelo órgão judiciário, através da ação de 

nulidade ou de embargos do devedor, se houver embargos contra a sentença, no momento de 

sua execução; através de exceção de pré-executividade, podendo ainda, o juiz togado 

determinar ao árbitro, caso entenda, que seja proferida nova decisão. 

4.10 - EXECUÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL 

A execução da sentença arbitral far-se-á perante o Judiciário. Aquela tem força 

executiva e só poderá ser desfeita, mediante a interposição de embargos do devedor, quando, 

então, poderá ser arguida a nulidade, na forma do artigo 737, do Código de Processo Civil e 

seguintes. 

O princípio da efetividade  das decisões judiciais é uma eterna preocupação do Poder 
Judiciário, surgindo formas processuais cada vez mais eficientes pra esta 
concretização. A falta do poder coercitivo do árbitro, como já mencionado 
anteriormente, o impede, na maioria das vezes, de tornar realidade sua própria 
decisão, restando necessária a busca do auxílio do juiz togado, detentor do poder de 
coerção, para fazer valer a sentença arbitral de modo prático. 
A preocupação com a efetividade esteve sempre ligada à segurança jurídica das 
partes, muitas vezes restringindo a aplicação prática do direito reconhecido 
judicialmente, justamente para propiciar condições da parte contrária em demonstrar 
a sua incorreção. O pressuposto não era de acerto da sentença, mas sim de esta 
poderia conter vícios que justificassem restringir a sua aplicação, concedendo à 
parte contrária meios processuais para evitar sua concretização na realidade. A 
exceção era levada em consideração de forma mais contundente do que a regra. 
(AMORIM, 2009, p. 171/172) 

 São cabíveis os antigos embargos à execução, ou a impugnação, quando da execução 

da sentença arbitral condenatória, nos termos do artigo 33, § 3º da Lei de Arbitragem, e do 

artigo 475 - L, do Código de Processo Civil, mas que a priori, não será recebida com efeito 

suspensivo. Este somente poderá ser deferido, caso a parte demonstre a existência de ação de 

nulidade de sentença . 

 Da execução das sentenças declaratórias, constitutivas e mandamentais, devem ser 

respeitados os artigos 461 e 461 A, do Código de Processo Civil, devendo o MM. Juiz de 

Direito, determinar o cumprimento da sentença, com o seu poder coercitivo estatal.    

4.11 - SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA 

A sentença arbitral estrangeira, ou seja, proferida fora do território nacional deve ser 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, para produção de efeitos  jurídicos no Brasil, 
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sem a necessidade de prévia homologação no país de origem, sendo válido ressaltar que a lei 

brasileira adotou o local onde é proferida a sentença como critério para identificar a 

nacionalidade da sentença. (SCAVONE JUNIOR, 2011) 

Após a homologação pelo STJ, será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os Tratados Internacionais, ou seja, estes com eficácia no ordenamento 

interno e, na sua falta, a Lei 9307/96, artigo 34, servirão de suporte, para essa homologação, 

que deverá ser requerida pela parte interessada, com todos os requisitos e documentos 

necessários de uma petição inicial. 

Oportuno ressaltar ainda, que a homologação de sentenças arbitrais estrangeira pelo 

STJ, decorre de dispositivo constitucional, (artigo 105, I, i), hierarquicamente superior aos 

Tratados Internacionais, portanto, não decorre do artigo 35, da Lei de Arbitragem, ou do 

artigo 483, do Código de Processo Civil   

A denegação da homologação da sentença estrangeira, mercê de vícios formais, 

permite ao interessado fazer novo pedido, desde que, sanados os referidos vícios. 

 Destarte deve-se observar os requisitos do artigo 37, da Lei de Arbitragem, além 

daqueles impostos pelo artigo 3º, da Res. 9⁄2005, do STJ. 
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CONCLUSÃO 

 As transformações no ordenamento jurídico vêm redefinindo as funções do Poder 

Judiciário na sociedade contemporânea, já que o mundo exige rápidas inovações. O aumento 

significativo das demandas no Judiciário, os custos dos conflitos e a insatisfação do povo 

brasileiro com a Justiça foram alguns dos motivos pelos quais se instituiu a arbitragem no 

país. 

A busca incessante por uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, em face dos 

entraves existentes no Poder Judiciário é motivo e incentivo dessa dissertação, não obstante as 

diversas correntes doutrinárias contrárias a este modo alternativo de controvérsia, disposto na 

Lei 9.307/96, que é a lei de arbitragem. Mas uma lei perfeita sem críticas e que atenda às 

necessidades de um povo, não existe, principalmente no Brasil.  

A Justiça arbitral é uma forma alternativa de composição de litígio entre as partes, 

sobre direitos patrimoniais disponíveis, por meio da intervenção de um terceiro que se 

denomina árbitro ou árbitros, indicados pelas demandantes por gozarem da confiança de 

ambas. Trata-se de um direito que deveria andar de mãos dadas com a realidade, e os órgãos 

públicos, sob pena de permanecer solitário e, em desuso, mas é visto, de uma maneira geral, 

como um rival, e não como parceiro. 

A instituição arbitral tem por objetivo velar pelo correto, competente e efetivo 

processo arbitral e seu desinterato, que é a sentença arbitral. Diante disso, a convenção de 

arbitragem em contrato, ou em apartado, que lhe outorgue competência para administrar o 

processo arbitral, deve conter regras obrigatórias a serem obedecidas, para que não haja 

qualquer surpresa junto ao Poder Judiciário e um dispêndio de trabalho excessivo. 

A Convenção de arbitragem é instituída através da cláusula compromissória cheia ou 

do termo de compromisso arbitral, que assume a partir daí um caráter obrigatório, porém 

voluntário, de uma decisão fora do Poder Público, que gerará uma sentença de força judicial, 

que será executada, junto à jurisdição Estatal. 

A inquietude permanece, pois a Lei de Arbitragem que entrou em vigor em 23 de 

setembro de 1996, não é utilizada com frequência, por total desconhecimento, falta de 

informação a respeito de suas regras e normas, e pela falta de cooperação da Justiça Estatal, 

que continua com o seu grande problema de onerosidade e morosidade da prestação 
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jurisdicional, mesmo constatando na evolução histórica, um certo número de projetos de leis 

que procuraram dinamizar, atualizar e até mesmo atravancar o sistema legal brasileiro. 

Mas de nada adianta, todas essas tentativas de desburocratizar a justiça, se o próprio 

Poder Judiciário parece não aceitar por unanimidade, com bons olhos, os novos meios de 

solução de conflitos extrajudiciais, pelo contrário, através de suas decisões, mesmo que 

ínfimas, vem apontando e demonstrando um descrédito da justiça privada, declarando nulos 

alguns poucos atos praticados no instituto de arbitragem e institutos afins.  

 Os questionamentos iniciais foram refletidos, analisados, pensados e repensados, e a 

relevância do assunto sobre a convenção da arbitragem e sua íntima relação com os 

fenômenos sociais e econômicos restam cada vez mais próximos, porém, sem qualquer 

resultado eficaz junto à sociedade. 

Sendo a arbitragem um instrumento altamente salutar e flexível, que afasta de pronto o 

exagerado formalismo que se vê na Justiça Comum, processando-se com a máxima 

celeridade, sem ferir, obviamente os Cânones legais e a Constituição Federal, é inaceitável o 

fato de o movimento de acesso a justiça não ter encontrado razões decisivas para mover-se em 

direção deste novo método de solução de controvérsias, que é um dos melhores caminhos 

para ensejar a vindicação efetiva de direito. 

 Vários fatores econômicos, sociais e culturais contribuíram de forma decisiva para a 

elaboração da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, apesar da pouca assimilação de uma 

maneira geral, principalmente no que tange a sua convenção, ou seja, no referente à 

celebração da cláusula compromissória e do termo de compromisso arbitral, motivos os quais, 

algumas sentenças arbitrais vem sendo declaradas nulas pelos juízes togados. 

As cláusulas compromissórias são ferramentas eficazes e rápidas, as quais as partes, 

voluntariamente instituem para solução de problemas futuros no contrato pactuado, a 

submissão pelas Cortes de Conciliação e Arbitragem. Todavia, esse pacto, não está atendendo 

de uma forma geral, as formalidades legais exigidas, para que produzam sua eficácia, e por tal 

feito, vem sendo destruídas pela Justiça Comum, sem fundamentação jurídica para tal. O 

ápice do problema encontra-se neste ponto, já que a cláusula arbitral, em via de regra, é 

pactuada de acordo com a autonomia da vontade das partes, e do princípio da boa-fé. 

 Não deve assistir razão àquele que aceita as estipulações contratuais e depois, quando 

não lhe convém ou interessa a validade da cláusula, pugna pela sua nulidade. O pacto deve 
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impor os deveres e obrigações assumidas, vinculando as partes a agirem de modo 

colaborativo, no intuito de dar ao contrato seu real cumprimento. 

 Portanto, advirta-se, deixar de acatar a cláusula compromissória regularmente 

pactuada e cheia, pode, à luz dos deveres de conduta que defluem da cláusula de boa-fé, em 

especial da lealdade contratual, incidir em duplo ilícito, tanto legal e contratual. Partindo-se 

desse princípio, e buscando tutelar esse duplo ilícito, é plausível que o Poder Judiciário 

interfira menos nas relações privadas que vem produzindo grandes números na solução de 

controvérsias. 

Não se põe mais em dúvida a necessidade de reforçar a cultura da arbitragem, como 

remédio necessário e suasório, acompanhando o avanço econômico, científico e técnico do ser 

humano que, em segundos, comunica-se com seu semelhante em qualquer ponto da Terra e 

realiza contratos em minutos, sem contato pessoal, graças aos modernos meios de 

comunicação. 

O termo de compromisso arbitral, também proveniente da convenção de arbitragem, 

trata-se de mera formalidade, quando a cláusula é pactuada de maneira correta, ou seja, 

quando for cheia, não havendo necessidade, de mais esta diligência para se valer das Cortes 

Arbitrais para julgar e processar uma demanda sobre direitos patrimoniais disponíveis. 

Posicionamento este, que infelizmente não é majoritário entre os Tribunais Superiores do 

País.  

Ao contrário disso, em se tratando de cláusula vazia, necessária a realização do termo 

de compromisso arbitral que fixará a competência da Corte, para que se julgue a demanda de 

uma maneira mais rápida e eficaz. Talvez seja este o problema dos inadimplentes, que não 

tendo como arcar com suas obrigações, não querem uma justiça célere. Havendo a recusa, em 

assinar o termo por uma das partes, necessária a intervenção da Justiça Estatal. 

Impende ressaltar a importância das informações a respeito da convenção de 

arbitragem, tanto para as partes como para os advogados e procuradores. Pois, não é pelo fato 

de se tratar de uma justiça privada, com menos solenidades, que não existam regras a serem 

seguidas, principalmente no concernente à cláusula compromissória e o termo de 

compromisso arbitral. Com isto, o Poder Judiciário somente agiria, quando da execução da 

decisão que é título executivo judicial. 
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Por derradeiro, não se pode deixar de enaltecer que a sentença arbitral reforça a 

esperança e certeza em termos de arbitragem efetiva e corretamente incorporada à lida 

jurídica, para que se possa cumprir seu mister coadjuvante na administração da justiça. 

A arbitragem vem sendo difundida no Brasil afora, e agora espera-se que os 

advogados bem informados, percam o medo de encararem um instituto até então 

desconhecido, e passem a utilizá-lo, na intenção de resolver um litígio fora das muralhas do 

Poder Judiciário. 

 O notório recrudescimento da crise do processo e da crise do Poder Judiciário deu um 

impulso considerável para que a arbitragem vicejasse, embora, estamos longe de obter um 

mecanismo exemplar, que possa ser considerado funcional. Mas inegável é o avanço 

observado no ordenamento jurídico, quanto à elaboração de leis que visam regulamentar os 

meios alternativos de resolução de conflitos e tornar mais célere o “fazer justiça”. 
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