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RESUMO 

E cedico que a prestagao do servigo jurisdicional por parte do Estado se encontra 
bastante deficiente, tamanha a morosidade com que e obtida, na pratica, uma 
resposta estatal, resultando em prejuizos para a sociedade, gerar gastos 
improdutivos, desestimular possiveis investimentos de capitals e produzir, enfim, 
perdas economicas relevantes. Ademais, nao sendo atendida com presteza em suas 
necessidades, a populagao desacredita na justiga, formando-se urn ambiente de 
inseguranga jurfdica bastante nocivo a vida social. A Lei n° 9.307/96, transforma o 
instituto da arbitragem em verdadeira alternativa a jurisdigao tradicional, 
proporcionando aos cidadaos a rapida, eficaz e pouco onerosa solugao dos conflitos 
de interesses patrimoniais, mediante a atuagao instrumental e adjetiva do Estado, 
trouxe tambem ao juizo arbitral inovagoes a sua aplicabilidade, despertando opinioes 
antagonicas e favoraveis a cerca da sua inconstitucionalidade face aos principios 
constitucionais. Pela acuidade da discussao na seara jurfdica, houve a escolha do 
tema. A pesquisa tern como objetivos alem de esclarecer a polemica existente entre 
os estudiosos do direito, estudar os aspectos gerais e especificos do instituto e a 
legislagao pertinente a materia, atraves dos metodos bibliograficos, historico-
evolutivo e exegetico-jurfdico, delimitados entre os tres capitulos do trabalho. Quanto 
a conclusao em resposta a problematizagao proposta: se ha ou nao 
inconstitucionalidade na Lei n° 9.307/96? fora feito urn paralelo entre os dois 
posicionamentos a respeito do tema. Proporcionando resultados satisfatorios, os 
quais o leitor constatara durante a leitura do trabalho. 

Palavra-chave: Composigao dos conflitos - jurisdigao - arbitragem - princfpios 
constitucionais - inconstitucionalidade. 



SUMMARY 

E cedigo that the installment of the service jurisdicional on the part of the State is 
quite deficient, such the slowness with that it is obtained, in practice, a state answer, 
resulting in damages for the society, to generate unproductive expenses, to 
discourage possible investments of capitals and to produce, finally, relevant 
economical losses. Besides, not being assisted with readiness in their needs, the 
population discredits in the justice, being formed a quite noxious atmosphere of 
juridical insecurity to the social life. The Law no. 9.307/96, transforms the institute of 
the arbitration in true alternative to the traditional jurisdiction, providing to the citizens 
the fast, effective and little onerous solution of the conflicts of patrimonial interests, by 
the instrumental and adjectival performance of the State, he/she also brought to the 
judgement by arbitration innovations to his/her applicability, waking up antagonistic 
and favorable opinions the about of his/her unconstitutionality face to the 
constitutional beginnings. For the sharpness of the discussion in the it had had dinner 
juridical, there was the choice of the theme. The research has as objectives besides 
explaining the existent controversy among the specialists of the right, to study the 
general and specific aspects of the institute and the pertinent legislation to the 
matter, through the methods bibliographical, historical-evolutionary and exegetico-
juridical, delimited among the three chapters of the work. As for the conclusion in 
response to proposed problematizagao: is there been or no unconstitutionality in the 
Law n° 9.307/96? had a parallel one been made among the two positionings 
regarding the theme. Providing satisfactory results, which the reader will verify during 
the reading of the work. 

Key word: Composition of the conflicts - jurisdiction - arbitration 
constitutional beginnings - unconstitutionality. 
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INTRODUQAO 

Constata-se, como fato inegavel a insatisfacao das pessoas quanto a 

deficiencia da atividade jurisdicional, resultante da morosidade na solucao dos 

conflitos pela via judicial, e dos altos valores das custas processuais e honorarios 

advocatlcios. 

Esta realidade, oriunda destes e de diversos fatores, cria ambiente de 

inseguranca juridica e descredito na justica, fazendo com que a populacao forme 

uma opiniao negativa sobre a prestagao jurisdicional do Estado e, muitas vezes, 

abra mao de seu direito, em virtude da demora e pelo custo elevado de uma 

demanda judicial. 

A sociedade, de ha muito, espera pela utilizagao de tecnicas e 

institutos que venham auxiliar e dar velocidade ao aparato judiciario, bem como pelo 

aparecimento de meios efetivos de acesso a justica para todos em nome dessa 

necessidade surge no Brasil, a Lei n° 9.307 de 23 de setembro de 1996, para reger a 

arbitragem, que se renova e apresenta como meio nao judicial e alternative de 

resolugao dos conflitos entre os cidadaos, recheado de novidades que 

proporcionaram uma avalanche de questionamentos postos entre os estudiosos do 

direito sobre sua constitucionalidade, face aos principios constitucionais nela 

consagrados. 

Diante, o tema proposto denomina-se "inconstitucionalidade da lei de 

arbitragem face aos principios constitucionais" e sua relevancia e constatada diante 

da celeuma doutrinaria que persiste acerca do assunto, cuja agao perniciosa impede 

que o instituto da arbitragem alcance a plenitude na aplicabilidade e contribua, 

efetivamente, com a satisfacao dos anseios da sociedade. 
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Sao, pois, objetivos da pesquisa: estudar a arbitragem em seus 

aspectos gerais e particulares; reconhecer, de forma detalhada, a legislagao 

pertinente a materia; enumerar os principals argumentos formulados em diregao 

contraria ou a favor do instituto e, por fim, demonstrar que nao ha 

inconstitucionalidade nos preceitos da Lei n° 9.307/96, pelo que deve ser aplicada 

aos casos concretos ja que recepciona e respeita os principios constitucionais nela 

contidos. 

No que pertine a metodologia empregada tem-se: metodo bibliografico, 

adequado ao correto manejo do referencial teorico; o historico-evolutivo, atraves do 

qual e possivel conhecer tal instituto, desde a sua genese ate os dias atuais,; o 

exegetico-juridico, habil a analise dos preceitos constantes da lei de arbitragem. 

Este trabalho divide-se em tres capitulos: no primeiro capitulo traz 

exposigao da historicidade do instituto da arbitragem, a definigao de sua natureza 

juridica dentro do ordenamento juridico brasileiro, e as diferengas na composigao de 

conflitos e por fim seu surgimento no Direito brasileiro. O segundo capitulo trata da 

legislagao ordinaria que hoje rege o instituto, esmiugando todo o texto legal, 

enfatizando as inovagoes trazidas, e retratando o que permaneceu intacto das 

regras contidas no Codigo de Processo Civil brasileiro, antes receptor da arbitragem. 

No terceiro capitulo revela justamente, o cerne da questao, investigando acerca da 

inconstitucionalidade da lei de arbitragem diante dos varios questionamentos feitos 

pelos aplicadores e estudiosos do direito, quando do surgimento da Lei n° 9.307/96. 

Neste ultimo capitulo prescreve-se as opinioes contrarias e favoraveis expostas 

sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem, pugnando-se pela sua 

constitucionalidade por se entender que nao fere os principios constitucionais 
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apontados, muito antes pelo contrario, os acolhe e observa em todos os seus 

preceitos. 

Como resultados o que se pretende e a confirmagao do seguinte 

problema e hipotese: "Ha inconstitucionalidade nos preceitos contidos na lei de 

arbitragem?". Nao, pois o que se constata e que a Lei n° 9.307/96 recepciona 

determinados principios constitucionais e promove-lhes a obediencia, alem de 

contribuir com o escopo juridico da pacificagao com justica em prazo razoavel. 

A conclusao voltar-se-a ao alcance dos objetivos propostos e, 

certamente, pugnara pela constitucionalidade da lei de arbitragem, rechagando a 

argumentagao contraria e propalando a sua adogao e uso, enquanto instrumento 

posto a resolugao alternativa dos conflitos de interesse intersubjetivos havidos na 

sociedade. 
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CAPITULO 1 0 INSTITUTO DA ARBITRAGEM 

Neste capitulo serao feitas consideragoes a cerca da evolugao historica 

do instituto da arbitragem, a sua recepgao pela legislagao brasileira, as suas 

peculiaridades e modificagoes sofridas ao longo das transformagoes e necessidades 

sociais. 

1.1 Escorgo historico 

A genese do processo reside no mecanismo da vinganga privada, 

denominada autodefesa, manifestagao primitiva de resolugao dos conflitos de 

interesses. 

Surge, logo apos, a autocomposigao e suas formas: desistencia, 

reconhecimento do pedido e a transagao para a solugao do litigio. 

Logo, apos serem restringidas a autodefesa e os meios alternatives da 

composigao, o processo e instituido como urn instrumento apropriado e moderno 

para a solugao dos conflitos juridicos, com a total interferencia do Estado, 

representado pelo Estado-Juiz. 

A arbitragem antes de entrar no sistema de solugao das lides, serviu 

primeiramente como fndice de integragao de uma relagao juridica, nao tendo poder 

judicante, servindo apenas para nortear, preliminarmente, a solugao dos conflitos 

que viesse surgir (Leaes, 1988). 

Na Grecia, havia a presenga marcante dos arbitros. Desde os 

primordios, existiam os arbitros privados, os quais eram contratados pelos 

contendores para dirimir suas controversias, tais como os arbitros pertencentes as 

ligas infrtonjeas (verdadeiros tribunals competentes para resolver conflitos entre 

cidades gregas) e os chamados arbitros publicos, que atuavam na epoca. 
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Em Roma, a formagao do juizo estatal caminhava a passos curtos e 

cada vez mais era utilizada a Justiga dos arbitros, escolhidos atraves de eleigoes 

realizadas pelas partes envolvidas na controversia. 

E na Idade Media, finalmente, que se observa onde o juizo arbitral 

tomou forga, com o apelo constate de paises em litigio a mediagao do papado, pelo 

que originou-se a arbitragem internacional em moldes que permaneceram na pratica 

ate a segunda metade do seculo XIX, como meio habil para por termo a dissidio 

entre nagoes atraves de instrumentos politicos e sem rigor formal. 

O arbitramento e o juizo arbitral existiam no periodo em que vigoravam 

as Ordenagoes do Reino, onde fazia-se a diferenga entre as atividades dos 

arbitradores e dos arbitros(Gusmao, 1989). 

No Brasil a arbitragem foi regulada no Assento de 10 de novembro de 

1644 e no Decreto n° 353 de 12 de julho de 1845. Logo depois surgiu o regulamento 

n° 737 de 1850 que tomando base no artigo 160 da Constituigao do Imperio, deu 

forma e desenvolvimento do instituto. As primeiras leis federals e os codigos 

estaduais de processo ja regulavam o juizo arbitral. 

O Codigo Civil de 1916 regulamentou o compromisso arbitral, no 

capitulo intitulado "Do compromisso", que abrangia os artigos 1.037 a 1.048 daquele 

diploma, como bem delimita Silvio Rodrigues (2003, p.379), fazendo com que o 

legislador do Codigo de Processo Civil de 1939 tratasse-o formalmente, no Livro IX, 

Parte Geral, Titulo Unico, nos artigos 1.031 e 1.046. Anos depois um novo Codigo 

Processual Civil, foi instituido, em 1973, disciplinando o Juizo Arbitral, nos artigos 

1.072 a 1.102. Finalmente, em 23 de setembro de 1996, surge a Lei n° 9.307 para 

institucionalizar a arbitragem no Brasil, revogando todos os dispositivos anteriores 

referentes a materia (Bulos; Furtado,1998). 
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1.2 Natureza jurfdica do instituto 

A arbitragem e urn instituto anomalo, fundado no consenso das 

pessoas na indicagao de urn ou mais arbitros para resolver os litfgios surgidos entre 

aquelas, como declaram Bulos e Furtado (1998, p.42). Dai surge a necessidade de 

delimitar sua natureza juridica. 

E certo que a celeuma doutrinaria acerca da natureza juridica do 

instituto. Todavia, resulta claro que a arbitragem se da por opgao das partes, de 

forma voluntaria, sendo livremente pactuada. Inumeras teorias foram desenvolvidas 

sobre o tema e dentre elas destacam-se: a teoria contratualista ou privatista, a teoria 

jurisdicionalista ou publicists e o teoria intermadiaria. 

A primeira corrente, chamada de contratualista pura, e aquela em que 

seus adeptos consideram a arbitragem como urn contrato, chegando ate a cataloga-

la entre os casos em que o arbitrio do terceiro e elemento de determinagao de 

vontade privada (manifestada indeterminadamente no compromisso) e a considerar 

o laudo arbitral como elemento. obrigatorio, em virtude do principio da 

obrigatoriedade dos contratos (Rocha,1999). 

A segunda corrente atribuida a arbitragem natureza juridica de 

atividade jurisdicional, considerando os arbitros verdadeiros juizes no exercicio 

privado das fungoes publicas; o compromisso, uma ampliagao da jurisdigao; o laudo 

uma verdadeira sentenga e a responsabilidade dos arbitros uma responsabilidade 

analoga a dos juizes togados (Rocha.1999). 

Esta ultima e a mais consentanea com o sistema juridico brasileiro, 

posto que a jurisdigao tern como caracteristicas proprias: atividade, poder e fungao 

soberana e aplicagao impositiva e imparcial do direito, as quais seriam conjugadas a 
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substitutividade, a possibilidade de gerar coisa julgada e a coercitibilidade na 

solugao da lide (Rocha,1999). 

Carnelutti apud Bulos e Furtado entende a arbitragem de acordo com 

essa ideia, situando-a sobre o terreno processual, como equivalente jurisdicional. Ja 

Chiovenda, a luz do direito italiano, pondera apenas que uma das caracteristicas do 

processo e a presenga de urn orgao publico, concluindo que o laudo arbitral somente 

tera eficacia quando a sentenga privada e submetida a convalidagao por parte de 

uma funcionario publico, podendo ser este o juiz togado ou urn funcionario judicial 

(Bulos; Furtado,1998). 

Antes da promulgagao da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, 

predominava no Brasil a teoria contratualista, pois fazia-se necessario que o laudo 

arbitral fosse homologado judicialmete para que este tivesse forga de sentenga. 

Entao, fazia coisa julgada somente o ato homologatorio do juiz estatal e nao 

propriamente a decisao proferida pelo arbitro. Optou, entao, o legislador nacional por 

atribuir ao juizo arbitral urn carater publicistico, tomando-o equivalente ao juizo 

oficial, por livre escolha das partes. 

Confirma-se tal afirmagao pela analise do texto da referida lei, por 

exemplo, no artigo 31, onde se preve que "a sentenga arbitral produz , entre as 

partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentenga proferida pelos orgaos do 

Poder Judiciario e, sendo condenatoria, constitui titulo executivo"; ou do artigo 17, 

que equipara os arbitros aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislagao 

penal; e tambem do artigo 18, o qual dispoe que, para fins processuais o arbitro " e 

juiz de fato e de direito, e a sentenga que proferir nao fica sujeita a recursq ou a 

homologagao do Poder Judiciario. 
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Assim, e facil concluir que a opgao do legislador foi pela atribuicao de 

carater publicistico ao juizo arbitral, tornando-o urn completo equivalente 

jurisdicional, por escolha das partes. Se a justificativa de seu cabimento radica-se 

numa relagao negocial privada (a convengao), o certo e que, uma vez instituido o 

juizo arbitral, sua natureza e tao jurisdicional como a dos orgaos integrantes do 

Poder Judiciario. 

Em qualquer fase do processo, entrando as partes em acordo, seja por 

provocagao dos mediadores ou arbitros, ou por iniciativa daquelas, deverao estes 

homologarem o acordo por sentenga que contenha os requisites do artigo 26 da Lei 

n° 9.307/1996. 

Por fim, tem-se que a ultima corrente, em oposigao as outras duas, 

objetava que a teoria jurisdicionalista nao levava em conta o laudo sem 

homologagao, desconsiderando-o como sentenga e afirmando sua falta de eficacia 

executiva. No mesmo diapasao e sobre a necessidade da homologagao, declarava 

que a corrente privatista nao distinguia entre a intensidade e a natureza da fungao 

desempenhada pelos arbitros, ja que estes possuiam poder inferior ao dos juizes 

togados, subordinada que estava a eficacia do laudo a uma homologagao 

(Borba,1997). 

Modernamente, essa ultima corrente tornou-se sem efeito nos paises 

em que a legislagao nao impoe a homologagao do laudo arbitral pelo juiz ordinario, 

tal como ocorre no Brasil. 

1.3 Conceito e classificagao do instituto da arbitragem 

Como preleciona a arbitragem e meio de resolver litigios civeis, atuais 

ou futuros, pendentes sobre direitos patrimoniais disponiveis, atraves de arbitros 

privados, escolhidos pelas partes, cujas decisoes produzem os mesmos efeitos 
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juridicos produzidos pelas sentengas ditadas pelos orgaos do Poder Judiciario 

Rocha (1999, p.110). 

Declarando Toscano de Brito a arbitragem e considerada, tambem um 

contrato mediante o qual duas pessoas capazes estabelecem as regras de direito e 

de equidade e escolhem a pessoa ou pessoas que irao aplicar essas regras para 

dirimir conflitos que entre si pesem e versem sobre direitos patrimoniais disponiveis 

(1997, p.23). 

Da analise desses conceitos pode-se concluir que a arbitragem e uma 

convengao privada, sem obrigatoriedade legal e/ou intervengao estatal, sendo a 

decisao final proferida por um juizo arbitral irrecorrivel de mesma eficacia de 

sentenga judicial, mas sem haver a participagao do aparato do Poder Judiciario. 

A Lei de Arbitragem destaca quatro elementos classificatoriostendo o 
I 

professor Jose de Albuquerque Rocha (1999, p. 110) delimitado-os como essenciais, 

quais sejam: 

a) a arbitragem e formada de exercicio da fungao jurisdicional do 
Estado por arbitros privados. Por outras palavras, a arbitragem e um 
sistema privado de resolugao de litigios com o mesmo valor do 
Judiciario, que e o sistema estatal de resolugao de conflitos; 
b) a escolha do arbitro ou arbitros pelas partes e seu trago mais 
saliente, pois serve para distingui-la do sistema judiciario, em que o 
juiz e imposto pelas partes representando o Estado; 
c) o tipo de conflito que pode ser decidido pela arbitragem, isto e, 
somente os conflitos sobre direitos patrimoniais disponiveis; e 
d) os efeitos juridicos produzidos pelas decisoes dos arbitros, iguais 
aos das sentengas dos orgaos do Poder Judiciario, o que significa 
dizer que os efeitos da sentenga arbitral sao protegidos pela coisa 
julgada, que os tornam definitivos. 

E importante mencionar outra classificagao feita pelo referido autor que 

declara ser a arbitragem (p.38): voluntaria por ser aquela escolhida pelas partes 

livremente; obrigatoria porque e aquela imposta pela lei as partes; formal ou ritual ja 
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que e aquela prevista e regulada por lei, so esta produz efeitos jurisdicionais; 

informal por nao ter que observar as prescrigoes legais, tendo forma livre; e ser 

justiga de direito. 

A arbitragem, no Brasil, utilizando do criterio da escolha das partes 

como forma de solugao do litigio, e voluntaria, por ser escolhida livremente. Seu 

fundamento e, pois, a vontade das partes, nao sendo imposta por lei e com isso 

descarta-se a possibilidade de obrigatoriedade. 

E formal ou ritual, pois que prevista e regulada por lei e so atraves dela 

produz efeitos jurisdicionais qualquer acordo entre as partes, ao contrario da 

arbitragem informal que nao observa as prescrigoes impostas por lei e tern forma 

livre. 

A arbitragem, quanto a liberdade de solugao da contenda pelo arbitro, 

podera ser de Direito (tendo o arbitro obrigagao de resolver a disputa aplicando as 

normas do Direito positivo) como tambem podera ser de equidade, tendo aquele 

poder de decisao segundo seu sentimento de justiga e dadas as circunstancias de 

cada caso, ou seja, aplicando regras por ele formuladas. 

Do ponto de vista da organizagao do procedimento ser adotado pelas 

partes a arbitragem pode ser organizada pelas proprias partes (arbitragem ad doc), 

ou por uma instituigao arbitral (Rocha, 1999). 

Quanto ao ambito espacial de validade, a arbitragem pode ser interna 

ou internacional, esta caracteriza-se quando servir para solucionar conflitos de 

interesse privado entre pessoas juridicas estrangeiras e part iculars domiciliados no 

pais eleito pelas partes; ou onde originou a pendencia (Rocha, 1999). 

1.4 Diferengas da arbitragem em relagao a outras formas nao jurisdicional de 

composigao de conflitos 
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Ainda pode-se classificar, em sentido amplo, os varios modos de 

composicao de conflitos: a composicao particular (denominada de mediagao) que e 

a tecnica de negociacao processualizada, em que se chega ao acordo de vontades 

mediante o trabalho tecnico com o fim de dirigi-las a um ponto comum; a 

composicao paraestatal, classificacaq da arbitragem, tida tambem como decisao por 

arbitro equidistantes entre as partes, mas desprovido de poder estatal e nao 

integrante do quadro dos agentes jurisdicional; composicao estatal da lide que e a 

sentenga judicial provinda de magistrado inserido entre o quadro dos agentes 

publicos da atividade jurisdicional do Estado. 

Torna-se relevante e necessaria a partir do exposto, e dado o objeto de 

interesse deste trabalho, se fazer a distingao entre as formas de composigao 

particular e paraestatal, destacando-se: a conciliagao e a mediagao. 

A conciliagao entende-se como meio informal e nao estruturado de 

resolugao dos conflitos, no qual uma terceira pessoa (conciliador), escolhida pelas 

partes, sem poder coercitivo nem interesse pessoal, mas com senso etico, aproxima 

os litigantes, facilita as discussoes e oferece um lugar neutro e seguro, onde as 

partes podem negociar entre em si ate chegarem a um comum acordo satisfativo. 

Declara Toscano de Brito (1999, p. 16) que o conciliador realiza a 

atividade de comando da negociagao, aparando as arestas existentes para que 

todos cheguem a um entendimento, a uma solugao de consenso, pondo fim as 

divergencias. O conciliador pode acordar um local para as discussoes das 

divergencias ou servir de mensageiro entre os litigantes, tudo sem maiores 

formalidades. 

A mediagao compreende a tecnica nao judicial de solugao de conflitos 

atraves da qual um terceiro, o mediador, exerce a fungao de aproximar os litigantes 
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para que eles mesmos ponham termo as divergencias de forma direta ou 

pessoalmente. E tecnica de solugao de conflito processualizada, na qual se chega 

ao acordo de vontades mediante a atuagao do mediador que vai conduzir o acordo a 

um ponto comum. 

Trata-se de um processo nao conflitante de solugao de controversias, 

visto que as partes mantem pleno controle dos procedimentos, possuem poder de 

decisao e criam opgoes de resolugao para seus conflitos. Alem disso, observa um 

desenvolvimento logico e ordenado e alternativo porque constitui uma via 

jurisdicional que nao colide nem compete com o procedimento judicial e voluntario, 

porque as pessoas em litigio e que decidem participar ou nao deste processo, bem 

como podem por um fim a essa instancia se considerarem que Ihes e mais 

prejudicial do que benefica (Borba, 1997). 

As sessoes de mediagao sao informais e estruturais pelo mediador que 

trabalha sem poder de coergao, de forma neutra, etica, guardando sigilo do que for 

discutido ou pactuado e procurando estimular os mediados a criarem multiplas 

opgoes de acordo. O mediador e um terceiro, imparcial, que da assistencia as 

pessoas em conflito objetivando a manutengao de uma comunicagao produtiva e o 

acordo entre as partes, podendo ocorrer ou nao o acordo (Bulos; Furtado, 1998). 

Nesta especie os litigantes apresentam seus pontos de vista, as 

causas das divergencias e o mediador, trabalhando com as partes, colaboram 

ativamente no acordo que atendam as necessidades dos mesmos, o acordo e 

desenhado pelas proprias partes. A participagao e sempre voluntaria e exercida por 

especialistas capacitados a obterem, em um curto espago de tempo, uma solugao 

consensual e satisfatoria para todos os litigantes. 
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E tarefa do mediador fazer com que as pessoas em conflitos 

compreendam realmente quais sao seus interesses e como podem complementar-

se, acaso note que as informacoes ou percepgoes sendo erroneas, equivocadas e 

insuficientes diante das partes, de acordo com pleno entendimento o mediador 

devera mostrar-se especialmente capacitado a facilitagao da comunicagao entre as 

partes, de quern realmente devem se originar as decisoes. 

Como o acordo trara o fim do conflito, portanto deve ser claro e preciso 

relativamente as intengoes dos subcreventes, para que nao deixe margem a 

interpretagoes que tragam novamente divergencias. A mediagao pode ser utilizada 

para todo o tipo de controversias, desde problemas domesticos ate questoes 

internacionais, desde que se trate de direito disponivel e acobertado pela lei. 

Como preceitua Toscano de Brito a arbitragem comporta uma outra 

forma privada de solugao de litigios onde um terceiro, o arbitro, devendo ser 

escolhido pelos litigantes, impoe sua decisao que devera ser cumprida pelas partes. 

O que foi acordado tern caracterfstica impositiva de solugao arbitral, diferente, pois, 

da mediagao e da conciliagao que sao meios autocompositivos de solugao de litigios 

entre pessoas com capacidade para contratar, ambas prevista na legislagao civil 

(1997, p. 20). 

Arbitragem significa decisao proferida por arbitros equidistantes das 

partes, mas desprovidos de poder estatal e nao integrantes do quadro dos agentes 

publicos jurisdicionais. Na arbitragem pode haver a atuagao de mais de um arbitro, 

compondo o denominado Juizo Arbitral e autorizados, oficialmente, a proferir 

decisoes, as quais sao obrigatorias as partes. 

Durante o funcionamento do Juizo Arbitral cada lado apresenta suas 

razoes e, ao final, e lavrada uma sentenga arbitral que sera proferida com base na 
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lei, na equidade, nos usos e costumes, no conhecimento tecnico ou cientifico do(s) 

arbitro(s) e/ou nas regras contidas na convengao arbitral. 

A propria Lei de Arbitragem, em seu artigo primeiro, delimita a materia 

que pode ser objeto do juizo arbitral, enfatizando os direitos patrimoniais disponiveis 

e excluindo as questoes de estado, de direito de familia e de outras que nao tenham 

carater estritamente patrimonial. 

1.5 A arbitragem no ordenamento juridico brasileiro 

Ha muito que o instituto da arbitragem e conhecido no Brasil, embora 

nunca tenha sido empregado como deveria. Com efeitos a atividade de produgao 

legislativa a seu respeito iniciou-se, no Brasil, a partir de 1850, com o regulamento 

numero 737 que, do artigo 411 ate o 475, relacionava diversos temas que deveriam 

ser submetidos a iniciativa privada.para tomada de decisoes arbitrais, inclusive 

tornando-a obrigatoria em determinados assuntos comerciais. Tal decreto regia, 

contudo, dois tipos de arbitragem: a voluntaria e a obrigatoria. Esta ultima, entendida 

como contraria a propria natureza do instituto, foi revogada pela Lei n° 1.350, de 14 

de setembro de 1866 e; quase que simultaneamente ao regulamento n° 737, entra 

em vigor no pals o Codigo Comercial Brasileiro, atraves da Lei n° 556, de 25 de 

junho de 1850, que estabelece a justiga arbitral obrigatoria para questoes resultantes 

de contrato de locagao mercantil (Bulos;Furtado:1998). 

No Codigo Civil de 1916 existia previsao acerca do juizo arbitral, 

atraves dos artigos 1.037 a 1.048. Nesse diploma legal, considerava-se como 

instrumento do juizo arbitral o compromisso arbitral, cujos requisitos eram ali 

estabelecidos e os quais deveriam ser atendidos, sob pena de nulidade. Tambem o 

Codigo de Processo Civil de 1973, que tratava do juizo arbitral nos artigos 1.072 a 

1.102, apenas se referia ao compromisso arbitral como condigao de validade da 
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arbitragem (Rodrigues, 2003). O novo Codigo Civil de 2002 adota o compromisso 

arbitral, mas remete a materia a lei especial, no seu artigo 853, como preceitua 

(Rodrigues, 2003, p.379). 

Enfim, o assunto nao e novo no pais, a diferenca e que com o advento 

da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 os dispositivos anteriores, tanto os do 

Codigo Civil de 1916 como os do Codigo de Processo Civil de 1973 foram 

revogados, tendo em vista que a referida lei traz toda a regulamentacao de Direito 

material e processual sobre a materia, delimitadamente (Rodrigues, 2003). 
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A Lei n° 9.307/96 ha anos era reivindicada pela comunidade 

empresarial, nacional e internacional, alem da necessidade interna da criagao de 

institutos alternatives que trouxesse melhorias na prestagao jurisdicional, como 

instrumento de desburocratizagao do Poder Judiciario, no ambito externo visava-se 

suprir a deficiencia do Brasil em relagao ao direito estrangeiro no que diz respeito ao 

disciplinamento da arbitragem, pretendendo aproximar-nos das praticas 

internacionais do comercio. 

Finalmente em 24 de setembro de 1996 foi promulgada a lei que 

regeria e inovaria o instituto da arbitragem no Brasil. 

2.1 Do surgimento da Lei n° 9.307/1996 

A Lei n° 9.307, foi publicada no Diario Oficial da Uniao em de 24 de 

setembro de 1996, entrando em vigor sessenta dias apos sua publicagao, foi 

proposta pelo ex-Senador do Estado de Pernambuco Marco Maciel e sancionada 

pelo entao Presidente da Republica, na epoca, Fernando Henrique Cardoso, assim 

tornou-se conhecida como "Lei Marco Maciel", esta legislagao vem a lume como 

fruto de um esforgo tendente a revitalizar o instituto do juizo arbitral e aparece, 

justamente, no momento historico em que as relagoes comerciais rompem as 

fronteiras territoriais dos paises, fazendo aparecer o fenomeno da globalizagao da 

economia. 

Essa coincidencia cronologica da edigao da lei com o momento impar 

porque passa o cenario economico mundial, levou alguns estudiosos a manifestarem 

opiniao no sentido de que a mesma nao atendia aos anseios do povo, mas a 

ideologia do neoliberalismo capitalista. 
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Alem da globalizacao da economia, da formagao dos blocos 

economicos (Uniao Europeia, Nafta, Mercosul etc), da necessidade de adequar a 

legislagao brasileira a realidade moderna onde relagoes economicas, globalizadas, 

favorecidas pela rede mundial de comunicagao, aumentam vertiginosamente a 

produgao e distribuigao dos bens de consumo, ha os problemas internos produzidos 

pela ma distribuigao da Justiga e por forga do monopolio estatal em relagao a 

jurisdigao, manifestada atraves de procedimentos complexos e obedientes & 

exigencias formais, que Ihe cometem morosidade, estruturagao de serventias 

arcaicas dotadas de um corpo de servidores desestimulados, expondo- a obsolencia, 

o exaurimento e, porque nao dizer, decretando a falencia do sistema (Fontes; 

Azevedo, 2004). 

Diante do impulso dado a velocidade das transformagoes sociais, ja 

embaladas por uma grande tendencia mundial de propor uma reavaliagao de 

conceitos ja cristalizados pela mentalidade juridica, ampliando-se a concepgao do 

acesso a Justiga, nasce entao a referida lei; considerada, em sentido amplo, como 

sendo agil, segura e tecnica, alem de pouco onerosa e formal, uma verdadeira via 

alternativa ao uso do jurisdicionado na solugao de conflitos patrimoniais privados, 

que procurando corrigir as falhas inseridas no Codigo de Processo Civil vigente. 

2.2 A composigao do texto legal 

O primeiro capitulo da Lei n° 9.307/1996 refere-se as disposigoes 

gerais, (nejjk^constam os pressupostos basicos para o acesso ao juizo arbitral no 

pais, a saber: capacidade exigida as partes conflitantes (somente quern dispoe de 

capacidade para contratar, ou seja, quern estiver na livre administragao de sua 

pessoa e seus bens pode instituir juizo arbitral); as pessoas podem escolher 

livremente se a equidade ou as regras de direito serao aplicadas na convengao de 
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arbitragem, isto e, se as decisoes poderao ser embasadas tanto no direito positivo 

como na equidade ou em principios gerais do direito, nos usos e costumes e nas 

regras internacionais do comercio (desde que respeitem os bons costumes, a ordem 

publica e o direito); somente poderao ser objeto de apreciagao do juizo arbitral os 

litigios sobre direitos patrimoniais disponiveis; pode-se adotar normas de direito 

nacional ou de algum pais estrangeiro, desde que nao ofendam o nosso Direito 

patrio. 

As regras procedimentais que serao adotadas, quando da convengao 

arbitral, podem ser convencionadas pelas partes, sendo permitida tanto a adogao de 

regras de orgao arbitral institucionalizado como a de entidade especializada, alem 

da adogao de procedimentos mencionados no proprio contrato ou, ainda, se houver 

previsao de que no contrato se pode delegar aos arbitros ou ao tribunal arbitral a 

fungao de regular o procedimento. Mas, se a convengao for omissa, de acordo com 

o § 1° do artigo 21 da referida lei, o arbitro ou o tribunal podera disciplinar sobre o 

procedimento a ser adotado. 

No que tange ao segundo capitulo, este regula a convengao arbitral e 

seus efeitos. Trata da validade da clausula compromissoria ou arbitral (previsao e/ou 

compromisso ja contido no contrato para recorrer ao juizo arbitral, havendo 

controversias quanto a interpretagao ou execugao do pactuado pelas partes) e do 

compromisso arbitral, termo oriundo da divergencia e sobre o qual baliza-se todo o 

processo de arbitragem. Ha a exigencia de que o contrato deva ser escrito, dele 

constando ou nao a clausula compromissoria que podera ser redigida 

posteriormente, quando da formagao do compromisso arbitral, no momento do 

surgimento do conflito ou, ainda em termo aditivo. 
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Entao, ve-se que pela livre convengao entre os interessados e possivel 

afastar a materia litigiosa da esfera do Poder Judiciario e se recorrer a outras formas 

de composigao, como a arbitragem. A convengao tern forga vinculante para as 

partes contratantes e pode consistir na clausula compromissoria ou no compromisso 

arbitral. 

A clausula compromissoria consiste na "convengao atraves da qual as 

partes em contrato comprometem-se a submeter a arbitragem os litigios que possam 

vir a surgir, relativamente a tal contrato" (art. 4° da Lei 9.307/1996). Portanto, o 

antecedente natural do juizo arbitral e a clausula compromissoria a qual passou a ter 

a mesma forga e identico tratamento que era dispensado ao compromisso de 

compra e venda irretratavel e outras promessas similares, como prescrevem os 

artigos 639 e 641 do CPC (Humberto Theodoro, 2001). 

Sendo obrigatorio o cumprimento da clausula compromissoria, e 

havendo divergencias, qualquer dos contratantes pode recorrer ao procedimento 

arbitral. Para tanto, deve-se observar o pactuado, visto que na clausula 

compromissoria pode vir expressa: a forma de instituigao da arbitragem (com as 

regras e procedimentos que serao adotados); a vinculagao as normas de algum 

orgao arbitral institucional ou entidade especializada; ou, nao havendo 

disciplinamento, aplica-se a Lei n° 9.307/96, artigo 5°, a escolha dos arbitros, entre 

outros. Mas, deve-se executar, obrigatoriamente, a clausula compromissoria. 

No que pertine ao contrato de adesao Humberto Theodoro Junior 

endente que pela nova legislagao (que modificou o art. 51, inciso VII do Codigo de 

]pefesa do Consumidor, o qual considerava nula de pleno direito qualquer clausula 

que determinasse a utilizagao compulsoria de arbitragem), a clausula 

compromissoria para ter plena eficacia deve obedece as seguintes formalidades: 
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redacao em documento separado (firmado pela parte aderente) devidamente 

elaborado com o fim especifico de instituir a clausula de sujeigao a arbitragem 

(quando esta nao estiver no contrato), ou, ainda, destaque em negrito no contexto 

do contrato (com assinatura ou visto especifico da parte aderente e de 

testemunhas), tudo para a garantia e defesa dos direitos do consumidor (1999, 

p.123). 

O artigo 12 da citada lei de arbitragem estabelece tres casos em que 

ocorrera a extincao do compromisso arbitral, fato que, consequentemente, liberara 

os contratantes a buscarem a prestacao jurisdicional comum. Sendo, veja-se os 

esclarecimentos sobre seus incisos, dada pelo professor Humberto Theodoro Junior 

(1999, p.126): 

I - escusando-se qualquer dos arbitros, antes de aceitar a 
nomeacao, desde que as partes tenham declarado, expressamente, 
nao aceitar substituto; 
II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos 
arbitros, desde que as partes declarem expressamente, nao aceitar 
substituto; 
III - tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso III, 
desde que a parte interessada tenha notificado o arbitro, ou o 
presidente ou o tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias 
para a prolacao e apresentagao da sentenga arbitral. 

O terceiro capitulo da mesma lei refere-se aos arbitros. Ha a definigao 

de quern pode ser arbitro (qualquer pessoa capaz de contratar e que tenha a 

confianga das partes), referenda a nomeagao (ressaltando os impedimentos) e sua 

equiparagao aos servidores publicos para efeitos de punigao penal. 

As regras para escolha dos arbitros poderao ser acordadas na clausula 

compromissoria, na falta destas normas, respeitando-se o § 3° do artigo 13, da lei de 
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arbitragem, sera licita a adogao de procedimentos aplicados a alguns orgaos 

arbitrais institucionais ou entidade especializada. 

Caso haja mais de um arbitro o corpo arbitral deve ser formado de 

modo impar; se os contratantes indicarem em numero par, os escolhidos estao 

autorizados (por lei) a nomear mais um componente. Existindo divergencias quanto 

a indicagao as partes requererao ao Poder Judiciario a indicagao de novo 

componente (art. 7°, da Lei n° 9.307/96). 

O colegio arbitral estando formado, seus componentes escolherao o 

presidente que podera indicar um secretario dentre os demais membros do 

colegiado para o qual executar o trabalho de escrivao. 

No quarto capitulo trata-se do procedimento arbitral regulamentando-se 

acerca da sua instituigao, funcionamento, ate a sentenga arbitral. 

O capitulo quinto dispoe sobre a sentenga arbitral, a qual produz (entre 

as partes e seus sucessores) os mesmos efeitos da sentenga proferida pelos orgaos 

do Poder Judiciario, visto que, sendo condenatoria, sera considerar-se-a para efeito 

judicial, titulo executivo que tornara inviavel aos conflitantes (mesmo contra a 

vontade deles) o acesso a justiga estatal. Nao se deve esquecer que eles e que 

assim acordaram livremente quando optaram pelo uso do juizo arbitral. 

A possibilidade de controle judicial so vai subsistir em determinadas 

hipoteses (art. 32), citemos algumas: se a sentenga arbitral foi proferida por 

prevaricagao, concussao ou corrupgao passiva; se desrespeitou o principio do 

contraditorio ou a igualdade de tratamento das partes; se descumpriu a clausula 

compromissoria. 

Quanto a validade da sentenga arbitral estrangeira, que pretenda 

produzir efeitos no territorio brasileiro, deve-se observar as decisoes do Supremo 
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Tribunal Federal (de firme jurisprudencia sobre o assunto) que entende somente 

serem homologaveis por este orgao as sentengas que ja tiverem sido, anteriormente, 

homologadas em juizo no Estado de origem. Hoje, com a Emenda Constitutional n° 

45, o orgao legitimado para tal homologagao tornou-se o Superior Tribunal de 

Justiga. 

Na compreensao do Desembargador aposentado do Tribunal de 

Justiga do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal daquele Estado, Jose 

Carlos B. Moreira: "a rigor, o que o Tribunal homologa nao e a decisao arbitral 

alienigena, mas a sentenga (judicial) que a homologou no outro pais". 

O sexto capitulo intitulado "Do reconhecimento e execugao de 

sentengas arbitrais estrangeiras", determina procedimentos a serem adotados sobre 

o reconhecimento, acatamento e execugao das sentengas arbitrais estrangeiras. 

Resumidamente, pode-se dizer que as sentengas arbitrais alienigenas, para serem 

executadas no Brasil, precisam da homologagao do Superior Tribunal de Justiga. 

Registre-se que recentemente, um pedido de homologagao de 

sentenga arbitral proferida na Espanha que foi submetido ao nosso STF, onde o 

Ministro Sepulveda Pertence havia dado voto favoravel ao pedido, o Ministro Moreira 

Alves solicitou um parecer do Ministerio Publico Federal sobre a questao, visto que 

na Espanha nao ha previsao legal para homologagao de sentenga arbitral. 

Por ultimo, no setimo capitulo, como nao poderia deixar de ser, 

constam as disposigoes finais previstas do artigo 41 ao 44, aquele que acrescentou 

o inciso VII ao artigo 267 do CPC incluindo a sentenga arbitral como causa de 

extingao do processo sem julgamento de merito, adicionou tambem o inciso IX ao 

artigo 301 do mesmo diploma legal, que trata da sentenga arbitral, ampliando o rol 
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das causas de nulidade absoluta da agao, que durante uma eventual pendencia 

judicial deve ser alegada em preliminar de contestacao. 

O mesmo artigo deu nova redacao ao artigo 584 do CPC equiparando 

a sentenga arbitral a titulo executive judicial. 

Por fim o artigo 42 da lei acrescentou o inciso VI ao artigo 520 do CPC, 

dando apenas o efeito devolutivo a apelagao contra decisao que julgar procedente 

pedido de instituigao de arbitragem, tendo o legislador ordinario se preocupado em 

barrar qualquer obice a acessibilidade de instalagao do juizo arbitral. 

2.3 Principals inovagoes trazidas pela lei de arbitragem 

O juizo arbitral estava enfraquecido e em desuso, nao satisfazia aos 

anseios da classe juridica devido ao apego a tradigao, destoando da realidade e 

dificultando seu manejo, nos moldes desenhados pelo legislador do Codigo 

Processual Civil de 1973. 

Da forma como elaborado foi Codigo Buzaid, a arbitragem nao se 

tomou um instrumento colocado a disposigao da sociedade. Ao contrario, as 

exigencias e formalidades impediram que o instituto tivesse a aceitagao pretendida, 

como ratificam Valdsen da Silva Alves Pereira e Romulo Nogueira de Brito (2004, 

p.10). 

Mas, como surgimento da Lei n° 9.307/ 96 foram conferidos a clausula 

compromissoria os mesmos efeitos do compromisso arbitral, como consta no artigo 

3°, in verbis: "Art. 3°. As partes interessadas podem submeter a solugao de seus 

litigios ao juizo arbitral mediante convengao de arbitragem, assim entendida a 

clausula compromissoria e o compromisso arbitral". 

A lei dispensou a necessidade de homologagao do laudo arbitral pelo 

Poder Judiciario, com excegao das sentengas arbitrais estrangeiras, as quais 
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necessitam de homologagao judicial. Deu-se, entao, maior autonomia e 

engrandecimento aos poderes dos arbitros, como se ve nos termos do artigo 31 da 

Lei de Arbitragem, in verbis. "Art. 31. A sentenga arbitral produz, entre as partes e 

seus sucessores, os mesmos efeitos da sentenga proferida pelos orgaos do Poder 

Judiciario e, sendo condenatoria, constitui titulo executivo". 

Cite-se que outra modificagao substancial, visando a maior utilizagao 

do instituto, e a vinculabilidade da clausula compromissoria pactum de 

compromittendo, a qual constitui parte acessoria do contrato principal, firmada no 

momento da celebragao do contrato. Na eventualidade de ocorrer conflito ou 

divergencia entre os contratantes, a solugao sera submetida ao juizo arbitral. 

A nova lei traz varias disposigoes especificas sobre a clausula 

compromissoria (do artigo 3° ao artigo 8°), desde o seu conceito legal (art. 4°, caput), 

a forma como deveria ser estipulada (art. 4°, §1°) e inclusive sobre a possibilidade 

de sua aplicagao nos contratos de adesao (art. 4°, § 2°), bem como faz referenda as 

regras sobre orgao arbitral institucional ou entidade especializada (art. 5°), os 

procedimento de comunicagao para que uma parte manifeste a outra a intengao de 

dar inicio a arbitragem (art. 6°), para cumprimento especifico da obrigagao assumida 

em clausula compromissoria (art. 7°) e acerca de sua natureza autonoma (art. 8°). 

A arbitragem e instituto de solugao privada, por isso o legislador 

extravagante preocupou-se, no capitulo dedicado aos arbitros em conferir-lhes 

posigao analoga a dos juizes, atribuir-lhes deveres e responsabilidades, pelo que 

estao eles sujeitos aos mesmos casos de impedimento e suspeigao aplicaveis aos 

juizes togados e sao equiparados aos funcionarios publicos para efeitos da 

legislagao penal. 
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De acordo com a nova lei, somente os conflitos que versem sobre 

direitos patrimoniais disponiveis poderao ser submetidos ao juizo arbitral, como por 

exemplo, questoes comerciais e industrials de modo geral, questoes de transito de 

veiculos automotores, de consumidor e transporte, trabalhistas dentre outras. 

A Lei n° 9.307/1996 confere ao juizo arbitral a caracteristica da 

confidencialidade, ou seja, e possivel que a questao em debate permanega em 

sigilo. Tal aspecto e claramente oposto ao principio da publicidade, que caracteriza a 

atividade jurisdicional do Estado. 

Outro ponto importante da nova lei e que os arbitros podem ser 

escolhidos livremente pelas partes, o que confronta com certos principios da 

atividade jurisdicional estatal, pois os juizes togados sao investidos atraves de 

concurso publico de provas e titulos, em termos constitucionais (Bulos; Furtado, 

1998) 

Logo, verifica-se que a nova lei tern como caracteristica principal dar 

importancia a vontade das partes, que e soberana desde a decisao de submeter o 

litigio ao juizo arbitral, ate a determinagao do criterio a ser utilizado pelo arbitro na 

decisao do conflito. Ressurge a teoria da autonomia da vontade, segundo a qual o 

elemento volitivo e determinante na formagao de acordos e na previsao de seus 

efeitos. 

Por fim, a luz da nova lei de arbitragem, as decisoes advindas dos 

juizos arbitrais internacionais poderao ser aqui homologadas, permitindo que muitos 

tratados convencionais sejam ratificados e aplicados no pais e contribuindo para sua 

integragao no mercado mundial. 



34 

CAPITULO 3 A ARGUigAO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Dada evolugao da arbitragem no Brasil com peculiaridades em sua 

aplicagao, a Lei n° 9.307/96 que regulamenta a materia provocou o aparecimento de 

varios aspectos controvertidos direcionados sobre a sua constitucionalidade e sobre 

a jurisdicionalidade do proprio instituto. 

Inumeras sao as questoes invocadas pelas duas opinioes que serao a 

seguir delineadas. 

3.1 Sobre a inconstitucionalidade da lei de arbitragem: 

A modificagao havida no texto legal do artigo 31 da Lei n° 9.307/96, 

pelo qual se atribui a sentenga arbitral todos os efeitos da sentenga judicial, e, sendo 

condenatoria, a ter eficacia de titulo executive reacendeu antiga discussao sobre a 

constitucionalidade do instituto. Destarte, contra-partidarios da implementagao de 

qualquer modelo alternativo de composigao de conflitos intersubjetivos, novamente 

se posicionaram contra o juizo arbitral, reanimados, justamente pela inovagao na 

qual a sentenga proferida pelo arbitro nao fica sujeita a recurso ou homologagao 

pelo Poder Judiciario (art. 18 da Lei n° 9.307/96), adquirindo forga e autoridade de 

coisa julgada material (Pereira; Brito, 2004). 

Outrossim, os opositores ainda argumentam que essas caracteristicas 

novas terminam por ferir, definitivamente, varios direitos e garantias fundamentals 

assegurados na Constituigao Federal no seu artigo 5°, inciso XXXV, dentre eles o 

principio de que "a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou 

ameaga a direito" (Almeida Filho, 2002). 

Mas, e cedigo que no Brasil faz-se judicialmente possivel a quebra do 

monopolio estatal da prestagao jurisdicional sem que haja, em contrapartida, 
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desrespeito ao principio do controle judicial dos atos atentatorios ao direito. Diga-se, 

a proposito, que um genuino monopolio estatal na entrega da prestacao jurisdicional 

nunca existiu, na esfera da legislagao patria. O juizo arbitral, mesmo nos moldes em 

que antes estava delineado no corpo do CPC, ja configurava uma especie de justiga 

privada, enquanto por meio legal posto a disposigao dos contendores para a solugao 

de suas pendencias, produzindo o efeito de coisa julgada (art. 1.030 do CC) e, 

somente admitindo rescisao em casos de dolo, violencia ou erro essencial quanto a 

pessoa ou coisa objeto da controversa. 

Com efeito, na celebragao da convengao de arbitragem, as partes 

apenas transferem, deslocam a jurisdigao para um destinatario privado. O ato de 

escolha de um arbitro para solucionar-lhes a pendencia nao significa renuncia ao 

direito de agao, mas antes um livre ajuste na forma pela qual se comprometem a 

dirimir uma lide envolvendo direitos disponiveis. E a legitimagao dessa atitude 

reside, justamente, na circunstancia de que a convengao de arbitragem so pode 

versar sobre direitos disponiveis. 

Ora, se a convengao entre particulars e a principal causa geradora de 

direitos e obrigagoes na ordem juridica privada, parece mesmo logico que se possa 

tambem utiliza-la para resolve-los ou extingui-los. Se o titular de um direito 

disponivel pode a ele renunciar, porque nao, admitir-se que possa ele escolher a 

forma de solver a controversia em torno desse mesmo direito? Por essa razao e que 

se constata que a instituigao do juizo arbitral, mesmo com a dispensa de 

homologagao da decisao arbitral pelo juiz togado, nao se constitui em ofensa a 

qualquer principio constitucional. 

Assim, nao se nega o acesso do cidadao ao Poder Judiciario, apenas 

permite que o proprio titular do direito material decida sobre a forma de solucionar a 
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questao gerada em torno desse direito (disponivel), optando pela jurisdigao estatal 

(oferecida pelos orgaos judiciarios) ou pela jurisdigao privada alternativa, onde as 

pessoas escolhidas para arbitros estao mais habilitadas a resolve-los por forga de 

seus conhecimentos especializados. Sempre que houver lesao ou ameaga de direito 

patrimonial e a parte afetada nao aceitar a arbitragem restara em todos os casos 

aberta a possibilidade de requerer a tutela estatal, ou seja, de acionar o Poder 

Judiciario. 

O problema, como se ve, consiste no entendimento do que seja 

jurisdigao, que deve ser vista nao como um atributo exclusivamente conferido ao 

Estado, mas tambem a outras pessoas eleitas pelos interessados para, em casos 

concretos, compor os conflitos intersubjetivos, resolvendo-se de acordo com a lei, os 

costumes, a jurisprudencia, os principios gerais do direito e a equidade. Nesse 

sentido, tem-se que a instituigao do juizo arbitral nao ofende o inciso xxxv do artigo 

5° da CF/88, justamente porque a prestagao da jurisdigao nao e atributo exclusivo do 

Estado (Nery, 2001). 

Nao se pode tolerar, por flagrante inconstitucionalidade, que a lei 

exclua a apreciagao de lesao a direito pelo Poder Judiciario, que nao e o caso do 

juizo arbitral. O que se renuncia pelo compromisso arbitral e o acesso a via judicial, 

mas nao a jurisdigao. 

Tal pronunciamento favorece sobremaneira a corrente doutrinaria que 

atribui a arbitragem natureza jurisdicional. E essa corrente, afigura-se como sendo a 

mais acertada, na medida em que se observa que os arbitros sao escolhidos pelas 

partes, mas da lei e que deriva o seu poder de julgar a semelhanga do que acontece 

com o juiz togado. 
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Para reforgar a tese da inconstitucionalidade da Lei n° 9.307/96, 

sustenta-se ainda que o juizo arbitral ofende o principio da "ampla defesa, 

formalmente asseguradora do due process of law" (art. 5°, incs. LIV e LV, da 

Constituigao Federal). 

De acordo com o que se extrai dos artigos 18 e 31 da lei de arbitragem, 

os arbitros sao considerados juizes de fato e de direito, sendo que suas decisoes 

nao precisam ser homologadas pelo Poder Judiciario, produzindo entre as partes e 

seus sucessores os mesmos efeitos da sentenga proferida pelo Poder Judiciario e 

reprise-se, sendo condenatorias constituem titulo executivo judicial, com aptidao 

para produzir a coisa julgada (Pereira; Brito, 2004). 

Desta forma, a arbitragem denota uma atividade instituida pelas 

manifestagoes de vontade das partes, ou seja, uma atividade contratual privada que 

a lei erigiu a categoria de fato juridico para o fim de atribuir-lhe efeitos jurisdicionais, 

sobretudo o da coisa julgada, caracteristica essencialmente jurisdicional. Tal como 

posta em nosso ordenamento juridico, nao ha duvidas de que a arbitragem e 

atividade jurisdicional desenvolvida por agentes privados. 

Para a oposigao e flagrante a afronta a nossa Carta Magna, vez que ao 

Poder Judiciario, orgao de soberania national, cabe especialmente a fungao 

precipua de aplicagao do direito aos casos concretos que Ihe foram submetidos, e a 

atividade jurisdicional que foi confiada pela Constituigao Federal aos juizes e 

tribunals nela expressamente mencionados. 

Ademais, constituindo-se a Republica Federativa do Brasil em um 

Estado Democratico de Direito, e certo, que todos os cidadaos brasileiros devem 

submeter-se ao imperio da lei, "pode, entretanto, suceder que o fato seja 

contestavel, a lei obscura; que pessoas ligadas por certa situagao juridica discordem 
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quanto a existencia e os efeitos atribuidos a clausula compromissoria. Ate mesmo 

que, por malicia, alguem se recuse a satisfazer um compromisso. Surgem entao 

conflitos, os quais perturbam a ordem juridica, os fatos aberram da normalidade, 

logo sendo a lei desobedecida por artimanha, ha um direito que encontra obstaculos 

em sua realizagao (Lopes da Costa, 1988). 

Ocorrendo tais situacoes, cabe ressaltar que houve tempos que ao 

proprio titular ficava entregue a missao de realizar seu direito. Todavia, ja sao idos 

os tempos da justiga privada, pois no Estado de Direito civilizado, para o bem da 

propria ordem juridica e que a justiga nao fosse jamais instrumento de dominagao do 

mais forte, o Estado trouxe para si a responsabilidade e o dever de sua aplicagao a 

monopolizando a jurisdigao. 

A jurisdigao, como assevera Gomes Canotilho que pode ser 
qualificada como "...a actividade exercida por juizes e destinada a 
revelagao, extrinsecagao e aplicagao do direito num caso concrete 
Esta actividade nao pode caracterizar-se tendo em conta apenas 
criterios materials ou substantivos. Esta organizatoriamente 
associada ao poder jurisdicional, e e subjetivo-organicamente 
atribuida a titulares dotados de determinadas carcteristicas (juizes). 
Esta ainda juridico-objetivamente regulada quanto ao modo de 
exercicio por regras e principios processuais (processo)".(1997, 
p.577) 

Desta feita, sendo visto o Poder Judiciario como manifestagao de uma 

das fungoes do Estado, ressaltam os defensores da inconstitucionalidade da lei de 

arbitragem que nenhum principio constitucional excede em ancianidade e solidez, o 

principio da separagao dos poderes, consagrado no artigo 2° da Lei Maior: "Sao 

poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciario" (Chiarini Junior, 2004). 
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Portanto, depreende-se que o Poder Judiciario e separado dos demais 

poderes do Estado, assumindo, do ponto de vista juridico-constitucional, posigao 

juridica identica a dos outros orgaos constitucionais de soberania (Executivo e 

Legislative). Disso resulta a exigencia da separacao e exclusividade da fungao de 

julgar por parte dos orgaos judiciais previstos expressamente na Constituigao 

Federal, como integrantes deste poder do Estado (Ferreira, 2005). 

No que tange ao principio do juizo legal, tem-se que os orgaos 

judiciarios sao exclusivamente aqueles previstos pela Constituigao Federal, de onde 

resulta o entendimento de que e vedado ao legislador assim como ocorreu com a 

edigao da lei de arbitragem char orgaos e cometer-lhes fungoes jurisdicionais 

diferentes do estabelecido pela Carta Magna. 

Desta feita, as autoridades julgadoras e vedado disporem 

arbitrariamente acerca da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas, isto e, 

sem razoes materialmente fundadas na "Lei Superior" para o fazerem. Reside aqui, 

portanto, um dos argumentos invocados para defender que e dever do Estado (e 

nao de um particular tal) como previsto na lei de arbitragem, resolver.os.conflitos.de 

interesses dos particulares atraves de um de seus poderes, qual seja, o Poder 

Judiciario composto por juizes de direito, admitidos sob a forma de concurso publico 

de provas e titulos, que, baseados na lei, nos principios gerais do direito e 

constitucionais de justiga, podem e devem analisar e interpretar a lei, aplicando-a ao 

caso concreto. 

Alias, e exatamente este o indiscutivel conceito de jurisdigao que, sem 

necessidade de se recorrer mais uma vez a literatura estrangeira, e apresentado 

pelos doutrinadores da terra como sendo: "uma das fungoes do Estado, mediante a 

qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, 

http://resolver.os.conflitos.de
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buscar a pacificacao do conflito que os envolve, com justica" (Cintra; Grinover; 

Dinamarco, 1999). 

Portanto, e dever do Estado, sob pena de denegagao da justica, 

conforme dispoe nossa Lei Maior, char orgaos judiciarios e disciplinar sobre os 

processos e procedimentos adequados a garantia dos direitos, como forma de 

assegurar uma verdadeira e justa prestacao jurisdicional. 

Sendo a jurisdigao vista como manifestagao da soberania e, portanto, 

monopolio do Estado por excelencia, e logico que o reconhecimento da arbitragem 

como atividade jurisdicional esta em contradigao com este monopolio. Afinal, com a 

lei da arbitragem pretende-se, nada mais nada menos, do que a privatizagao da 

justiga, consubstanciando inconcebivel e atentatoria forma de exercicio da jurisdigao 

por agentes privados, do que resulta a sua flagrante inconstitucionalidade, por 

violagao do principio do Estado Democratico de Direito, consagrado no artigo 1° da 

CF/88 como e regra mestra do sistema juridico patrio: "A Republica Federativa do 

Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tern como fundamentos [...] 

(Chiarini Junior, 2004). 

Destarte, ressalta-se ainda que a lei de arbitragem implica na 

instituigao de uma instancia jurisdicional fora das previstas na Constituigao Federal, 

do que exsurge mais uma arguigao de inconstitucionalidade face a flagrante violagao 

do principio da proibigao do juizo ou tribunal de excegao, previsto no artigo. 5°, 

inciso XXXVII da Carta Magna, o qual preve que "nao havera juizo ou tribunal de 

excegao". 
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Ademais, e como se nao bastasse, todo o exposto, ve-se que, tal como 

posta no ordenamente juridico, a lei de arbitragem viola ainda, expressamente, 

outros principios e garantias fundamentals previstos na Carta Magna. 

Destarte, tratando da convengao de arbitragem, distinguiu a lei que 

disciplina o assunto (Lei n° 9.307/96) a clausula compromissoria (prevista no artigo 

4°) do compromisso arbitral disciplinado no artigo 9° do mesmo diploma legal. Assim, 

segundo os mencionados artigos: "a clausula compromissoria e a convengao atraves 

da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter a arbitragem os 

litigios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato" (art. 4°), "o compromisso 

arbitral e a convengao atraves da qual as partes submetem um litigio a arbitragem 

de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial" (art. 9°), aquela 

consta-se inserida no proprio texto do contrato, ja este sera firmado, posteriormente, 

caso surja algum conflito. 

3.2 Da compatibilidade posta entre principios e normas constitucionais e o texto da 

Lei n° 9.307/1996: 

O instituto do juizo arbitral tern na simplificagao do procedimento uma 

de suas notas marcantes porque, como se sabe, e da simplificagao dos ritos que 

decorre a celeridade, uma das principals vantagens sobre o processo judicial. 

Utilizando-se somente o indispensavel, garante-se a praticidade e, 

consequentemente, a brevidade, sem que haja sacrificio a qualquer direito das 

partes. 

Com efeito, conquanto nao se preveja uma ampla liturgia para os atos 

a serem providos sob o comando do arbitro, e imprescindivel que observe o principio 

do contraditorio, organizando a atividade instrutoria em atengao ao "due process of 

law", com o minimo que se exige para a manutengao do equilibrio no tratamento das 
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partes. Mesmo sem formas predeterminadas, a que estaria subordinado o 

cumprimento dos atos e tramites do process , a partir da instauragao do juizo 

arbitral nao se pode dispensar o tratamento equanime das partes, na producao de 

atos instrutorios e defesa de seus respectivos interesses (Ferrreira, 2005). 

O processo de arbitragem, qualquer que seja sua moldura, encontra na 

observancia ao principio do contraditorio o requisito minimo a que esta condicionada 

a atividade do arbitro. Nesse sentido a legislagao especial (Lei n° 9.307/96) e bem 

clara quando predispoe, no paragrafo 2°, do artigo 21, que serao sempre 

respeitados, no procedimento arbitral; os principios do contraditorio" e "da igualdade 

das partes". As partes tern direito a ampla defesa, igualdade de tratamento e direito 

ao contraditorio (art. 21 § 2°), direito a apresentagao de provas (art. 22), podendo ser 

assessoradas por advogados (art. 21 , § 3°), tudo conforme previsto na lei de 

arbitragem (Ferreira, 2005). 

Quanto a suposta ofensa ao principio do juiz natural, sabe-se que tern 

a ver com a garantia do jurisdicionado de que sua causa seja processada perante o 

juiz cuja competencia decorra das leis processuais. Em virtude de que no atual 

sistema normativo, a propria Constituigao distribui entre os diversos orgaos 

judiciarios as atribuigoes jurisdicionais (delineando em primeiro piano as diferentes 

competencias) diz-se que o principio em questao tern fonte constitucional. 

Fundamentados nessa observagao, alegam aqueles que estao em posigao contraria 

a Lei n° 9.307/96, que "a lei ordinaria nao pode, por si so, modificar a jurisdigao 

conferida a juizes e Tribunals" (Almeida Filho, 2002). 

Outrossim, aqueles que defendem a compatibilidade, da arbitragem 

com os ditames constitucionais consideram equivocado o ponto de vista supra 

citado, pois e a CF/88 que distribui a competencia entre os diversos orgaos 
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judiciarios, ou seja, reparte a competencia derivada da jurisdigao estatal, cuja 

distribuigao fica a cargo desses orgaos, dependendo da natureza de cada demanda. 

O principio do juiz natural, assim, tern a ver com a jurisdigao estatal 

sendo aplicado quando o litigio prossegue na esfera da jurisdigao estatal. Se acaso 

por requerer a tutela jurisdicional conferida pelo Estado, a parte nao pode escolher o 

juizo por onde correra o processo, mas devera submeter-se as regras definidoras de 

competencia, as quais indicam o orgao judiciario com poderes para o julgamento da 

causa. O poder de julgar, nesse caso, e exercido em nome do Estado, como 

expressao de sua soberania, e quando se desenvolve atividade estatal a ninguem e 

dada a faculdade de exercer fungoes cometidas com exclusividade ao orgao 

competente segundo as normas de ordem publica (Almeida Filho, 2002). 

Por outro lado, se as partes optam por resolver a pendenga em sede 

de juizo arbitral, nessa hipotese a solugao nao requer a atuagao do corpo estatal, do 

Estado-Juiz. As partes resolvem seus interesses (disponiveis) na orbita privada de 

seus negocios, nao havendo porque se falar em ajustamento ao principio do juiz 

natural. A jurisdigao estatal nao e provocada para dar uma solugao ao caso, e a 

solvencia, ao contrario, resulta da livre autonomia das partes, por meio da escolha 

de um intermediary que resolve a contenda. 

E indispensavel observar que, a despeito da alteragao trazida com a 

dispensa de homologagao da decisao arbitral, a Lei n° 9.307/96 caminha no sentido 

da manutengao do modelo atual, deixando a arbitragem como opgao convencional e 

subsidiaria de jurisdigao, dai porque somente foram necessarias mudangas na 

legislagao infraconstitucional que trata do juizo arbitral (Codigo Civil e Codigo de 

Processo Civil). 
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Nao houve invasao a esfera de atuagao do Poder Judiciario, cujos 

diversos orgaos, singulares ou colegiados, da justiga comum ou das justigas 

especializadas, permanecem de posse da mesma competencia. Se, por acaso, a 

opgao politica tivesse sido diversa, no sentido de transferir parte do poder 

jurisdicional estatal ao juizo arbitral, extirpando-se parcela da competencia dos 

6rgaos judiciarios e restringindo sua atuagao aquelas causas que, pela sua 

natureza, nao pudessem ser resolvidas no juizo privado, ai sim seria necessaria uma 

alteragao na propria Constituigao no seu artigo 5°, inciso XXXVII, sob pena de restar 

malferidos varios principios constitucionais entre eles o do juiz natural e aquele que 

impede a criagao de juizo ou tribunal de excegao (Reinaldo Filho, 2002). 

A regra e bem clara ao estabelecer que nao pode haver tribunals ou 

juizes que criados post factum, nao deixam de ser tribunals de excegao. Entao nao 

ha que falar em inconstitucionalidade, eis que o juizo arbitral ja encontra-se 

legalmente previsto em momento anterior aquele em que ocorre o fato a ser julgado, 

nao existindo, portanto, qualquer julgamento de excegao (Reinaldo Filho, 2002). 

No que concerne ao exercicio da jurisdigao tambem nao ha qualquer 

ferimento a Constituigao. O que nao se pode tolerar, por flagrante 

inconstitucionalidade, e a exclusao, da apreciagao de lesao a direito pelo Poder 

Judiciario, que nao e o caso do juizo arbitral. O que se exclui pelo compromisso 

arbitral e o acesso a via judicial, mas nao a jurisdigao. Nao se podera ir, %a justiga 

estatal, mas a lide sera resolvida pela justiga arbitral, em ambas ve-se que ha, por 

obvio, a atividade jurisdicional. 

A interminavel discussao a cerca da inconstitucionalidade da 

arbitragem foca-se, assim, na incompreensao sobre a natureza juridica da 

arbitragem, pouco entendida por alguns operadores juridicos, que desconhecem o 
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carater mutavel da jurisdigao nas sociedades complexas e nada sabem sobre o 

carater formal da analise judiciaria das decisoes de outros orgaos judicantes, como a 

arbitragem, o CADE e Tribunal Maritimo (Barral, 1998). 

O debate atual sobre a arbitragem no Brasil vem se revestindo de 

perigosa e desnecessaria polarizagao entre os promotores da arbitragem e os 

opositores do instituto. Esses ultimos veem a arbitragem como exemplo um conluio 

de empresarios, desacreditados Poder Judiciario e avidos por afastar a aplicagao de 

normas protetivas sobre a parte mais fragil do contrato. De outro lado, qualquer 

critica a arbitragem e vista como obra de juizes corporativos e medievais, 

preocupados com a propria arrogancia e vaidade, que assumem uma cultura de 

resistencia ao progresso sob os mais diversos e infundados argumentos (Teixeira, 

1996). 

Essa polarizagao e descabida e ambas as posigoes sao 

desmensuradas; por um lado, porque os promotores da arbitragem sao juristas 

serios, normalmente entusiasmados pelo sucesso da arbitragem na experiencia 

estrangeira e desejosos quanto a sua aplicagao tais criticas somente proliferaram 

entre os que ignoram a importancia da arbitragem e suas limitagoes, inclusive 

quanto a responsabilidade civil e criminal do arbitro. 

A preocupagao dos opositores da arbitragem, no entanto, e legitima, no 

sentido de nao permitir que o instituto sirva a interesses espurios. Os mitos criados, 

entretanto, nao detem base fatica e sustentam-se apenas em preconceitos e 

desconhecimento do instituto, conforme definido pela lei brasileira e pelas 

convengoes internacionais sobre a materia. 
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Na realidade, a arbitragem e um instrumento habil difundir o acesso a 

justiga. Seu carater positivo ou negativo nao Ihe e intrinseco, mas dependera da 

utilizagao mais ou menos seria, e preconceituosa que Ihe for dada no Brasil. 

Nao que esse processo seja reversivel, ao contrario, a criagao de 

empecilhos a arbitragem, pelo Poder Judiciario, servira apenas para que mais 

empresas resolvam seus litigios em foros arbitrais no exterior, ja que validade 

dessas sentengas estrangeiras estara garantida pelas convengoes internacionais e 

pelas regras de competencia do CPC nos artigos 88/90. 

O prejuizo sera da sociedade, que perde um meio alternativo de 

solugao de litigios, com as vantagens a ele inerentes, do meio empresarial, que tera 

custos majorados; dos advogados, uma vez que reduzido seu campo de atuagao e 

do proprio Poder Judiciario que perder-se-a oportunidade de desafogar o acumulo 

de processos, com a consequente perda de legitimidade. 

Em sintese, o exposto nao esgota a questao, mas pretende demonstrar 

o grau de complexidade envolvida na discussao sobre a aplicagao da arbitragem no 

Brasil. O pior seria que essa complexidade fosse minorada pela adogao acritica e 

sem fundamento cientifico dos mitos e preconceitos correntes. 

3.2 A expansao da arbitragem no Brasil 

Diante do grande contingente de processos interpostos diariamente e, 

que aguardam julgamento por parte do Poder Judiciario, o numero de litigios 

solucionados por arbitragem no Brasil ainda pode ser considerado pequeno, mas 

tende a aumentar consideravelmente nos proximos anos, segundo preveem 

especialistas no assunto. Dados preliminares do Conselho Nacional das Instituigoes 

de Mediagao e Arbitragem - CONIMA, indicam que, em 2004, o numero de 

procedimentos arbitrais realizados no pais subiu 13% (treze por cento) em relagao 
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aos 3.009 (tres mil e nove) conflitos tratados no ano anterior. Nos ultimos cinco anos, 

de 1999 a 2004, o crescimento acumulado foi de 46% (quarenta por cento) (Pereira; 

Brito, 2004). 

A busca cada vez maior por desse tipo de alternativa a via judicial, no 

entanto, deve ser acompanhada de cuidados para a manutencao da credibilidade 

necessaria. Nesse sentido, o CONIMA tern procurado disciplinar alguns aspectos da 

atuagao dos orgaos e profissionais da area. Alem de manter um codigo de etica, que 

deve ser observado pelos seus filiados, o Conselho tern buscado corrigir tambem 

certos termos usados no dia-a-dia e uma das expressoes comumente empregadas, 

de forma inadequada, e tribunal arbitral, quando se pretende denominar fisicamente 

uma instituicao administradora de arbitragem (Fontes; Azevedo, 2004). 

Segundo o CONIMA, ha um crescente abuso ou mau uso de algumas 

expressoes, o que pode gerar confusao no dia-a-dia. O termo "tribunal", por 

exemplo, traduz uma ideia de permanencia e conduz a uma natural associacao com 

o Poder Judiciario. De acordo com as orientagoes do Conselho, a expressao 

"tribunal arbitral", embora familiar, visa tao somente referir-se a um colegiado de 

arbitros formado durante o curso de uma arbitragem que, automaticamente, se 

dissolve quando proferida a sentenga arbitral (Fontes; Azevedo, 2004). 

Ainda com o objetivo de confer abusos, o CONIMA orienta seus filiados 

a evitar a constituigao de entidades denominadas associagao de juizes arbitrais (ou 

expressoes assemelhadas) e pede que nao se utilize simbolos oficiais, como o 

brasao da Republica Federativa do Brasil, em materials impressos ou na divulgagao 

de entidades. 

Juntamente com o desenvolvimento do conceito e do uso dessa 

alternativa, cresceu muito o numero de instituigoes de arbitragem, mas e fato que 
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nem todas tern reputagao muito boa, necessaria para conferir credibilidade ao 

processo. Felizmente, e a minoria dos casos, mas isso e sempre fator de 

preocupacao, como afirma Beat Walter Rechsteiner, especialista em questoes 

internacionais e autor do livro Arbitragem Privada Internacional no Brasil, surgindo a 

criacao de normas e procedimentos para avaliar a qualidade dos centros e garantir a 

competencia e independencia das instituigoes encarregadas de arbitrar. 

O grande impulso para o desenvolvimento da arbitragem ocorreu, 

principalmente, nas ultimas duas decadas. No piano mundial, fatores como a 

globalizagao e o grande aumento do comercio internacional, a criagao das 

subsidiarias das multinacionais, as parcerias entre empresas e a organizagao dos 

consorcios, assim como a maior pulverizagao das agoes nas sociedades 

anonimas.margearam o surgimento de conflitos que inexistiam no passado. 

Muitas vezes, nenhuma das partes envolvidas tende a aceitar o direito 

da outra e a realizagao do julgamento no lugar onde aquela tern a sede. 

Especialmente por esse conjunto de motivos, foi preciso encontrar uma especie de 

lingua juridica comum e de instancia julgadora aceita por ambos os litigantes. 

Recorreu-se a justiga arbitral nos conflitos internacionais e, pouco a pouco, tambem 

nos casos de divergencias entre empresarios nacionais. Em muitos casos concretos, 

os proprios Estados, ao solicitar a concessao de emprestimos extremos, por 

exemplo, aceitam a solugao arbitral. 

No Brasil, a arbitragem tambem se justifica, notadamente, pela demora 

dos tribunals no julgamento de questoes que exigem decisoes definitivas em prazos 

curtos. Alem disso, com as privatizagoes e concessoes, os litigios passaram a 

abranger questoes tecnicas mais sofisticadas, em relagao as quais o Poder 

Judiciario nao esta preparado a dar rapidamente as solugoes adequadas. 
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Os arbitros pessoas qualificadas, tecnicamente, garantem uma 

resposta mais exata e justa a resolugao da pendencia, devidamente escolhidos 

pelas partes em comum acordo, sem a participagao de um juiz togado, 

descaracteriza qualquer prejuizo para os interessados. 
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CONCLUSAO 

O Brasil ciente da real morosidade da Justiga e tentando acompanhar 

as mudangas sociais, assume compromissos externos para facilitar a adogao de 

praticas alternativas de solugao de conflitos e reformulando sua legislagao, busca na 

conciliagao, mediagao e arbitragem enfrentar a questao do desestimulo na busca do 

aparato judiciario estatal e atender ao seu povo. 

Assim, a importancia da arbitragem, reside no fato de que a mesma 

consiste num instrumento nao judicial, legitimo, inserido no sistema juridico e posto a 

disposigao dos cidadaos visando a solugao de conflitos de ordem interna ou externa, 

dadas as necessidades advindas da nova realidade mundial com a formagao de 

grandes blocos economicos, e a incidencia do fenomeno denominado mundializagao 

economica ou globalizagao, alem do incremento das relagoes comerciais 

internacionais. 

A Lei n° 9.307/96 surgiu para implementar alguns mecanismos e 

melhorar a aplicabilidade do instituto, com isso em alguns aspectos revogou os 

dispositivos do CPC que tratavam da materia, retirando a exigencia da homologagao 

do laudo arbitral por sentenga judicial e a possibilidade de recursos contra as 

decisoes arbitrais. 

Porem, apos a publicagao da lei especial surgiram varios 

questionamentos n a ( ^ a r a juridica sobre a sua inconstitucionalidade face aos 

principios constitucionais, estes os quais garantem o acesso a justiga a todos os 

cidadaos sem restrigao. Portanto, o tema foi escolhido, para pesquisa, pela 

relevancia que tern, em decorrencia dessa polemica langada entre os estudiosos e 

aplicadores do direito. 
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Os objetivos foram alcancados quando foi ofertado ao leitor um estudo 

da arbitragem em seus aspectos gerais e especificos e da legislagao pertinente a 

materia, quando destacados os principals argumentos contrarios e favoraveis sobre 

a inconstitucionalidade da Lei n° 9.307/96, chegando-se a definigao da hipotese 

difundida pela problematizagao formulada preliminarmente que nao ha 

inconstitucionalidade nos preceitos dessa legislagao, ao reves, ela alem de respeitar 

os principios constitucionais, os enfatizam em seus dispositivos preservando a 

aplicagao dos mesmos. 

Os metodos utilizados, na pesquisa, foram o bibliografico, o historico-

evolutivo e o exegetico-juridico os quais serviram de aparato para a conclusao desse 

trabalho. 

No trabalho tem-se a divisao em tres capitulos, no primeiro foi feito 

detalhamento desde o escorgo historico da arbitragem, da sua natureza juridica, da 

conceituagao ate o surgimento do instituto no ordenamento juridico brasileiro; no 

segundo foi trazido o estudo dos dispositivos do texto legal da Lei n° 9.307/96, 

destacando o que foi mantido e as inovagoes trazidas por esta lei; por fim, o terceiro 

capitulo foi essencial para a conclusao e resultados do trabalho, por justamente 

trazer as opinioes sobre a inconstitucionalidade da lei de arbitragem. 

As arguigoes acerca da inconstitucionalidade da Lei n° 9.307/1996, 

fundamentam-se, entre outros, no argumento de que o juizo arbitral e contrario ao 

disposto no artigo 5°, inciso XXXV da Constituigao Federal, segundo o qual: "a lei 

nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga de direito". 

Entrementes, o que se constata e que a lei e explicita em assegurar aos 

interessados o acesso ao Poder Judiciario para declaragao da nulidade da sentenga 
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arbitral nos casos que elenca, mediante procedimento habil, tecnico e de maior 

alcance do que o criticado procedimento homologatorio do sistema anterior. 

Como se nota, preve a nova lei a presenca do Poder Judiciario para 

responder a convocagao da parte que eventualmente sentir-se lesada. E uma das 

caracteristicas do modelo arquitetado, onde a renuncia a jurisdigao estatal e 

voluntaria feita por pessoas com capacidade de contratar e incide sobre questoes 

relativas a direitos disponiveis, expressa na clausula compromissoria que servira de 

instrumento para a convengao arbitral. 

Conclui-se que a arbitragem e a forma ideal de resolugao dos conflitos 

de interesses patrimoniais que versam sobre direitos disponiveis; presta ainda, a 

solugao de divergencias provenientes de relagoes comerciais, particularmente as 

internacionais, onde se verifica a necessidade do conhecimento especializado tanto 

de direito internacional e mercantil como de costumes e praxes do comercio, 

tornando-se visiveis as suas vantagens. 

A arbitragem nao objetiva substituir a jurisdigao estatal ou competir 

com ela, tampouco desrespeitar principios constitucionais, mas apenas servir como 

mecanismo optional habil para a resolugao de conflitos postos entre cidadaos 

capazes ou em materia de natureza comercial interna ou internacional. 
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LEI N° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

Dispoe sobre a arbitragem 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fago saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPJTULO I DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderao valer-se da arbitragem para dirimir 
litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis. 

Art. 2° A arbitragem podera ser de direito ou de equidade, a criterio das partes. 

§ 1° Poderao as partes escolher, livremente, as regras de direito que serao 
aplicadas na arbitragem, desde que nao haja violagao aos bons costumes e a ordem 
publica. 

§ 2° Poderao, tambem, as partes convencionar que a arbitragem se realize com 
base nos principios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras 
internacionais de comercio. 

CAPlTULO II DA CONVENQAO DE ARBITRAGEM E S E U S EFEITOS 

Art. 3° As partes interessadas podem submeter a solugao de seus litigios ao juizo 
arbitral mediante convengao de arbitragem, assim entendida a clausula 
compromissoria e o compromisso arbitral. 

Art. 4° A clausula compromissoria e a convengao atraves da qual as partes em um 
contrato comprometem-se a submeter a arbitragem os litigios que possam vir a 
surgir, relativamente a tal contrato. 

§ 1° A clausula compromissoria deve ser estipulada por escrito, podendo estar 
inserta no proprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

§ 2° Nos contratos de adesao, a clausula compromissoria so tera eficacia se o 
aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 
com a sua instituigao, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 
com a assinatura ou visto especialmente para essa clausula. 

Art. 5° Reportando-se as partes, na clausula compromissoria, as regras de algum 
orgao arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem sera instituida e 
processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer 
na propria clausula, ou em outro documento, a forma convencionada para a 
instituigao da arbitragem. 

Art. 6° Nao havendo acordo previo sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 
interessada manifestara a outra parte sua intengao de dar inicio a arbitragem, por via 
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postal ou por outro meio qualquer de comunicagao, mediante comprovagao de 
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso 
arbitral. 

Paragrafo unico. Nao comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, 
recusar-se a firmar o compromisso arbitral, podera a outra parte propor a demanda 
de que trata o art. 7° desta Lei, perante o orgao do Poder Judiciario a que, 
originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7° Existindo clausula compromissoria e havendo resistencia quanto a instituigao 
da arbitragem, podera a parte interessada requerer a citagao da outra parte para 
comparecer em juizo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiencia 
especial para tal fim. 

§ 1° O autor indicara, com precisao, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com 
o documento que contiver a clausula compromissoria. 

§ 2° Comparecendo as partes a audiencia, o juiz tentara, previamente, a conciliagao 
acerca do litigio. Nao obtendo sucesso, tentara o juiz conduzir as partes a 
celebragao, de comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3° Nao concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidira o juiz, 
apos ouvir o reu, sobre seu conteudo, na propria audiencia ou no prazo de dez dias, 
respeitadas as disposigoes da clausula compromissoria e atendendo ao disposto 
nos arts. 10 e 21 , § 2°, desta Lei. 

§ 4° Se a clausula compromissoria nada dispuser sobre a nomeagao de arbitros, 
cabera ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear arbitro unico 
para a solugao do litigio. 

§ 5° A ausencia do autor, sem justo motivo, a audiencia designada para a lavratura 
do compromisso arbitral, importara a extingao do processo sem julgamento de 
merito. 

§ 6° Nao comparecendo o reu a audiencia, cabera ao juiz, ouvido o autor, estatuir a 
respeito do conteudo do compromisso, nomeando arbitro unico. 

§ 7° A sentenga que julgar procedente o pedido valera como compromisso arbitral. 

Art. 8° A clausula compromissoria e autonoma em relagao ao contrato em que 
estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste nao implica, necessariamente, a 
nulidade da clausula compromissoria. 

Paragrafo unico Cabera ao arbitro decidir de oficio, ou por provocagao das partes, 
as questoes acerca da existencia, validade e eficacia da convengao de arbitragem e 
do contrato que contenha a clausula compromissoria. 

Art. 9° 0 compromisso arbitral e a convengao atraves da qual as partes submetem 
um litigio a arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou 
extrajudicial. 
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§ 1° O compromisso arbitral judicial celebrar-se-a por termo nos autos, perante o 
juizo ou tribunal, onde tern curso a demanda. 

§ 2° O compromisso arbitral extrajudicial sera celebrado por escrito particular, 
assinado por duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

Art. 10. Constara, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissao, estado civil e domicilio das partes; 

II - o nome, profissao e domicilio do arbitro, ou dos arbitros, ou, se for o caso, a 
identificacao da entidade a qual as partes delegaram a indicagao de arbitros; 

III - a materia que sera objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que sera proferida a sentenga arbitral. 

Art. 11. Podera, ainda, o compromisso arbitral conter: 

I - local, ou locais, onde se desenvolvera a arbitragem; 

II - a autorizagao para que o arbitro ou os arbitros julguem por equidade, se assim for 
convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentagao da sentenga arbitral; 

IV - a indicagao da lei nacional ou das regras corporativas aplicaveis a arbitragem, 
quando assim convencionarem as partes; 

V - a declaragao da responsabilidade pelo pagamento dos honorarios e das 
despesas com a arbitragem; e 

VI - a fixagao dos honorarios do arbitro, ou dos arbitros. 

Paragrafo unico. Fixando as partes os honorarios do arbitro, ou dos arbitros, no 
compromisso arbitral, este constituira titulo executivo extrajudicial; nao havendo tal 
estipulagao, o arbitro requerera ao orgao do Poder Judiciario que seria competente 
para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentenga. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos arbitros, antes de aceitar a nomeagao, desde que as 
partes tenham declarado, expressamente, nao aceitar substituto; 

II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos arbitros, desde 
que as partes declarem, expressamente, nao aceitar substituto; e 

III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 
interessada tenha notificado o arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, 
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concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolagao e apresentacao da sentenga 
arbitral. 

CAPiTULO III DOS ARBITROS 

Art. 13 Pode ser arbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confianga das partes. 

§ 1° As partes nomearao um ou mais arbitros, sempre em numero impar, podendo 
nomear, tambem, os respectivos suplentes. 

§ 2° Quando as partes nomearem arbitros em numero par, estes estao autorizados, 
desde logo, a nomear mais um arbitro. Nao havendo acordo, requererao as partes 
ao orgao do Poder Judiciario a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a 
nomeagao do arbitro, aplicavel, no que couber, o procedimento previsto no art. 7° 
desta Lei. 

§ 3° As partes poderao, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos 
arbitros, ou adotar as regras de um orgao arbitral institucional ou entidade 
especializada. 

§ 4° Sendo nomeados varios arbitros, estes, por maioria, elegerao o presidente do 
tribunal arbitral. Nao havendo consenso, sera designado presidente o mais idoso. 

§ 5° O arbitro ou o presidente do tribunal designara, se julgar conveniente, um 
secretario, que podera ser um dos arbitros. 

§ 6° No desempenho de sua fungao, o arbitro devera proceder com imparcialidade, 
independencia, competencia, diligencia e discrigao. 

§ 7° Podera o arbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de 
verbas para despesas e diligencias que julgar necessarias. 

Art. 14. Estao impedidos de funcionar como arbitros as pessoas que tenham, com 
as partes ou com o litigio que Ihes for submetido, algumas das relagoes que 
caracterizam os casos de impedimento ou suspeigao de juizes, aplicando-se-lhes, 
no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no 
Codigo de Processo Civil. 

§ 1° As pessoas indicadas para funcionar como arbitro tern o dever de revelar, antes 
da aceitagao da fungao, qualquer fato que denote duvida justificada quanto a sua 
imparcialidade e independencia. 

§ 2° O arbitro somente podera ser recusado por motivo ocorrido apos sua 
nomeagao. Podera, entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeagao, 
quando: 

a) nao for nomeado, diretamente, pela parte; ou 
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b) o motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente a sua nomeagao. 

Art. 15. A parte interessada em arguir a recusa do arbitro apresentara, nos termos 
do art. 20, a respectiva excegao, diretamente ao arbitro ou ao presidente do tribunal 
arbitral, deduzindo suas razoes e apresentando as provas pertinentes. 

Paragrafo unico. Acolhida a excegao, sera afastado o arbitro suspeito ou impedido, 
que sera substituido, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitagao da nomeagao, ou, apos a 
aceitagao, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercicio da fungao, ou for 
recusado, assumira seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1° Nao havendo substituto indicado para o arbitro, aplicar-se-ao as regras do 
orgao arbitral institutional ou entidade especializada, se as partes as tiverem 
invocado na convengao de arbitragem. 

§ 2° Nada dispondo a convengao de arbitragem e nao chegando as partes a um 
acordo sobre a nomeagao do arbitro a ser substituido, procedera a parte interessada 
da forma prevista no art. 7° desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, 
expressamente, na convengao de arbitragem, nao aceitar substituto. 

Art. 17. Os arbitros, quando no exercicio de suas fungoes ou em razao delas, ficam 
equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislagao penal. 

Art. 18. O arbitro e juiz de fato e de direito, e a sentenga que proferir nao fica sujeita 
a recurso ou a homologagao pelo Poder Judiciario. 

CAPITULO IV DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Art. 19. Considera-se instituida a arbitragem quando aceita a nomeagao pelo arbitro, 
se for unico, ou por todos, se forem varios. 

Paragrafo unico. Instituida a arbitragem e entendendo o arbitro ou o tribunal arbitral 
que ha necessidade de explicitar alguma questao disposta na convengao de 
arbitragem, sera elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por 
todos, que passara a fazer parte integrante da convengao de arbitragem. 

Art. 20. A parte que pretender arguir questoes relativas a competencia, suspeigao ou 
impedimento do arbitro ou dos arbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficacia 
da convengao de arbitragem, devera faze-lo na primeira oportunidade que tiver de 
se manifestar, apos a instituigao da arbitragem. 

§ 1° Acolhida a arguigao de suspeigao ou impedimento, sera o arbitro substituido 
nos termos do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetencia do arbitro ou do 
tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficacia da convengao de 
arbitragem, serao as partes remetidas ao orgao do Poder Judiciario competente para 
julgar a causa. 
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§ 2° Nao sendo acolhida a arguigao, tera normal prosseguimento a arbitragem, sem 
prejuizo de vir a ser examinada a decisao pelo orgao do Poder Judiciario 
competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 
desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecera ao procedimento estabelecido pelas partes na 
convengao de arbitragem, que podera reportar-se as regras de um orgao arbitral 
institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao 
proprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 

§ 1° Nao havendo estipulagao acerca do procedimento, cabera ao arbitro ou ao 
tribunal arbitral disciplina-lo. 

§ 2° Serao, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principios do 
contraditorio, da igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre 
convencimento. 

§ 3° As partes poderao postular por intermedio de advogado, respeitada, sempre, a 
faculdade de designar quern as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4° Competira ao arbitro ou ao tribunal arbitral, no initio do procedimento, tentar a 
conciliagao das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 22. Podera o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 
testemunhas e determinar a realizagao de pericias ou outras provas que julgar 
necessarias, mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1° O depoimento das partes e das testemunhas sera tornado em local, dia e hora 
previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, 
ou a seu rogo, e pelos arbitros. 

§ 2° Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocagao para prestar 
depoimento pessoal, o arbitro ou o tribunal arbitral levara em consideragao o 
comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentenga; se a ausencia for de 
testemunha, nas mesmas circunstancias, podera o arbitro ou o presidente do tribunal 
arbitral requerer a autoridade judiciaria que conduza a testemunha renitente, 
comprovando a existencia da convengao de arbitragem. 

§ 3° A revelia da parte nao impedira que seja proferida a sentenga arbitral. 

§ 4° Ressalvado o disposto no § 2°, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 
cautelares, os arbitros poderao solicita-las ao orgao do Poder Judiciario que seria, 
originariamente, competente para julgar a causa. 

§ 5° Se, durante o procedimento arbitral, um arbitro vier a ser substituido fica a 
criterio do substituto repetir as provas ja produzidas. 
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CAPiTULO V DA SENTENQA ARBITRAL 

Art. 23. A sentenga arbitral sera proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada 
tendo sido convencionado, o prazo para a apresentagao da sentenga e de seis 
meses, contado da instituigao da arbitragem ou da substituigao do arbitro. 

Paragrafo unico. As partes e os arbitros, de comum acordo, poderao prorrogar o 
prazo estipulado. 

Art. 24. A decisao do arbitro ou dos arbitros sera expressa em documento escrito. 

§ 1° Quando forem varios os arbitros, a decisao sera tomada por maioria. Se nao 
houver acordo majoritario, prevalecera o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2° 0 arbitro que divergir da maioria podera, querendo, declarar seu voto em 
separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controversia acerca de direitos 
indisponiveis e verificando-se que de sua existencia, ou nao, dependera o 
julgamento, o arbitro ou o tribunal arbitral remetera as partes a autoridade 
competente do Poder Judiciario, suspendendo o procedimento arbitral. 

Paragrafo unico. Resolvida a questao prejudicial e juntada aos autos a sentenga ou 
acordao transitados em julgado, tera normal seguimento a arbitragem. 

Art. 26. Sao requisitos obrigatorios da sentenga arbitral: 

I - o relatorio, que contera os nomes das partes e um resumo do litigio; 
II - os fundamentos da decisao, onde serao analisadas as questoes de fato e de 
direito, mencionando-se, expressamente, se os arbitros julgaram por equidade; 
III - o dispositivo, em que os arbitros resolverao as questoes que Ihes forem 
submetidas e estabelecerao o prazo para o cumprimento da decisao, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Paragrafo unico. A sentenga arbitral sera assinada pelo arbitro ou por todos os 
arbitros. Cabera ao presidente do tribunal arbitral, na hipotese de um ou alguns dos 
arbitros nao poder ou nao querer assinar a sentenga, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentenga arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das 
custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigancia 
de ma-fe, se for o caso, respeitadas as disposigoes da convengao de arbitragem, se 
houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao 
litigio, o arbitro ou o tribunal arbitral podera, a pedido das partes, declarar tal fato 
mediante sentenga arbitral, que contera os requisitos do art. 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentenga arbitral, da-se por finda a arbitragem, devendo o 
arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, enviar copia da decisao as partes, por via 
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postal ou por outro meio qualquer de comunicagao, mediante comprovagao de 
recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente as partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificagao ou da ciencia 
pessoal da sentenga arbitral, a parte interessada, mediante comunicagao a outra 
parte, podera solicitar ao arbitro ou ao tribunal arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentenga arbitral; 

II - esclarega alguma obscuridade, duvida ou contradigao da sentenga arbitral, ou se 
pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisao. 

Paragrafo unico. O arbitro ou o tribunal arbitral decidira, no prazo de dez dias, 
aditando a sentenga arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

Art. 31 A sentenga arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 
efeitos da sentenga proferida pelos orgaos do Poder Judiciario e, sendo 
condenatoria, constitui titulo executive 

Art. 32. E nula a sentenga arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

II - emanou de quern nao podia ser arbitro; 

III - nao contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convengao de arbitragem; 

V - nao decidir todo o litigio submetido a arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricagao, concussao ou corrupgao 
passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os principios de que trata o art. 21 , § 2°, desta Lei. 

Art. 33. A parte interessada podera pleitear ao orgao do Poder Judiciario 
competente a decretagao da nulidade da sentenga arbitral, nos casos previstos 
nesta Lei. 

§ 1° A demanda para a decretagao de nulidade da sentenga arbitral seguira o 
procedimento comum, previsto no Codigo de Processo Civil, e devera ser proposta 
no prazo de ate noventa dias apos o recebimento da notificagao da sentenga arbitral 
ou de seu aditamento. 

§ 2° A sentenga que julgar procedente o pedido: 
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I - decretara a nulidade da sentenga arbitral, nos casos do art. 32, incisos I II VI VII 
e VIII; 

II - determinara que o arbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais 
hipoteses. 

§ 3° A decretagao da nulidade da sentenga arbitral tambem podera ser arguida 
mediante agao de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Codigo 
de Processo Civil, se houver execugao judicial. 

CAPiTULO VI DO RECONHECIMENTO E EXECUQAO DE SENTENQAS 
ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 

Art. 34. A sentenga arbitral estrangeira sera reconhecida ou executada no Brasil de 
conformidade com os tratados internacionais com eficacia no ordenamento interno e, 
na sua ausencia, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Paragrafo unico. Considera-se sentenga arbitral estrangeira a que tenha sido 
proferida fora do territorio national. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentenga arbitral estrangeira 
esta sujeita, unicamente, a homologagao do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Aplica-se a homologagao para reconhecimento ou execugao de sentenga 
arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Codigo de 
Processo Civil. 

Art. 37. A homologagao de sentenga arbitral estrangeira sera requerida pela parte 
interessada, devendo a petigao initial conter as indicagoes da lei processual, 
conforme o art. 282 do Codigo de Processo Civil, e ser instruida, necessariamente, 
com: 

I - o original da sentenga arbitral ou uma copia devidamente certificada, autenticada 
pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradugao oficial; 

II - o original da convengao de arbitragem ou copia devidamente certificada, 
acompanhada de tradugao oficial. 

Art. 38. Somente podera ser negada a homologagao para o reconhecimento ou 
execugao de sentenga arbitral estrangeira, quando o reu demonstrar que: 

I - as partes na convengao de arbitragem eram incapazes; 

II - a convengao de arbitragem nao era valida segundo a lei a qual as partes a 
submeteram, ou, na falta de indicagao, em virtude da lei do pais onde a sentenga 
arbitral foi proferida; 

III - nao foi notificado da designagao do arbitro ou do procedimento de arbitragem, 
ou tenha sido violado o principio do contraditorio, impossibilitando a ampla defesa; 
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IV - a sentenga arbitral foi proferida fora dos limites da convengao de arbitragem, e 
nao foi possivel separar a parte excedente daquela submetida a arbitragem; 

V - a instituigao da arbitragem nao esta de acordo com o compromisso arbitral ou 
clausula compromissoria; 

VI - a sentenga arbitral nao se tenha, ainda, tornado obrigatoria para as partes, 
tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por orgao judicial do pais onde a 
sentenga arbitral for prolatada. 

Art. 39. Tambem sera denegada a homologagao para o reconhecimento ou 
execugao da sentenga arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar 
que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litigio nao e suscetivel de ser resolvido por 
arbitragem; 

II - a decisao ofende a ordem publica nacional. Paragrafo unico. Nao sera 
considerada ofensa a ordem publica nacional a efetivagao da citagao da parte 
residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convengao de arbitragem ou da lei 
processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citagao 
postal com prova inequfvoca de recebimento, desde que assegure a parte brasileira 
tempo habil para o exercicio do direito de defesa. 

Art. 40. A denegagao da homologagao para reconhecimento ou execugao de 
sentenga arbitral estrangeira por vicios formais, nao obsta que a parte interessada 
renove o pedido, uma vez sanados os vicios apresentados. 

CAPl'TULO VII DISPOSIQOES FINAIS 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Codigo de 
Processo Civil passam a ter a seguinte redagao: "Art. 267 VII - pela convengao de 
arbitragem;""Art. 301 IX - convengao de arbitragem;""Art. 584. Ill - a sentenga arbitral 
e a sentenga homologatoria de transagao ou de conciliagao; 

"Art. 42. O art. 520 do Codigo de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a 
seguinte redagao: "Art. 520. VI - julgar procedente o pedido de instituigao de 
arbitragem. 

"Art. 43. Esta Lei entrara em vigor sessenta dias apos a data de sua publicagao. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei n° 3.071, de 1° de Janeiro de 
1916, Codigo Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n° 5.869, de 11 de 
Janeiro de 1973, Codigo de Processo Civil; e demais disposigoes em contrario. 

Brasilia, 23 de setembro de 1996; 175° da Independencia e 108° da Republica. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Nelson A. Jobim 


