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RESUMO 

 
 

O presente trabalho aborda o acesso à justiça como direito fundamental e princípio 

constitucional, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna, que constitui verdadeiro imperativo 

de concretização dos direitos. Contudo, a efetiva tutela jurisdicional fica prejudicada, em razão 

de diversos empecilhos econômicos, sociais e culturais, à prestação efetiva dela. Empecilhos 

como: altas custas processuais, morosidade processual, capacidade jurídica pessoal, litigantes 

eventuais e não eventuais, direitos coletivos e difusos, julgamento antecipado da lide entre 

outros. Em decorrência disso, foram apresentados meios de efetivação da tutela. Todavia, tais 

meios não são hábeis e eficazes suficientemente para evitar a sobrecarga e morosidade do Poder 

Judiciário, pois há crescente litigiosidade, especialmente os litígios de massa, em que se 

incluem demandas que versem sobre violação dos direitos da personalidade, inclusive pelos 

meios extrajudiciais de solução de conflitos e dessa forma, promover o acesso à justiça. 

Esposaram-se os meios alternativos de solução de litígios – autotutela, autocomposição 

(mediação e conciliação) e heterocomposição (arbitragem), bem como os principais meios 

alternativos de resolução de conflitos utilizados no Brasil, quais sejam, a conciliação, a 

mediação e a arbitragem. O presente estudo versa sobre a possiblidade de efetivação dos direitos 

da personalidade pela arbitragem e também a análise do dano moral nos direitos 

personalíssimos. Ante a escolha da arbitragem como meio hábil para resolução de conflitos 

envolvendo a personalidade, mencionou-se as origens da arbitragem, os princípios que regulam 

esse sistema, a normatização dele no Brasil, os efeitos da sentença arbitral no direito brasileiro. 

Após, explanou-se da distinção entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da 

personalidade, bem como que o princípio da dignidade da pessoa humana que está positivado 

no art. 1º, III da CF e representa os demais direitos fundamentais, inclusive os direitos da 

personalidade. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada 

indivíduo, é um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa contra 

qualquer ato degradante a fim de garantir as condições existenciais mínimas de vida. Ao final, 

de acordo com o problema de pesquisa proposto, questionou-se acerca da possibilidade da 

transação dos direitos indisponíveis e a efetivação dos direitos da personalidade por meio da 

arbitragem, inclusive do dano moral nos direitos personalíssimos, posto que a Lei da 

Arbitragem permite que os direitos patrimoniais disponíveis sejam efetivados pela arbitragem 

que em consonância com a linha 2 - “Instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade 

da área de concentração “Dos Direitos da Personalidade” Efetivação do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Jurídicas da Unicesumar. Ao se valer de raciocínio hipotético-dedutivo, 

por meio de pesquisa bibliográfica e documental, descritiva e exploratória, o presente estudo 

conclui que o impacto patrimonial dos direitos, ditos como indisponíveis, pode ser objeto de 

solução arbitral. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Efetividade. Direitos da personalidade. Transação de 

direitos indisponíveis. Arbitragem. 



ABSTRACT 
 

 

 

This paper deals with access to justice as a fundamental right and constitutional principle, as 

provided for in art. 5, XXXV of the Magna Carta, which is a real imperative for the realization 

of rights. However, effective judicial protection is hindered, due to various economic, social 

and cultural obstacles, to the effective provision of judicial protection, such as: high procedural 

costs, length of procedure, personal legal capacity, eventual and non-eventual litigants, 

collective rights and diffuse, early judgment of the dispute among others, which is why means 

of enforcement were presented, however, are not skillful and effective, to the point of avoiding 

the overload and slowness of the judiciary, this due to the increasing litigation, especially mass 

disputes, which include demands for violations of personality rights, including extrajudicial 

means of conflict resolution and thereby promoting access to justice. Alternative means of 

dispute settlement - self-defense, self-composition (mediation and conciliation) and 

heterocomposition (arbitration), as well as the main alternative means of dispute resolution used 

in Brazil, namely conciliation, mediation and Arbitration, and the present study deals with the 

possibility of the realization of personality rights by arbitration, as well as the analysis of moral 

damage in very personal rights. Given the choice of arbitration as a skillful means of resolving 

conflicts involving personality, the origins of arbitration, the principles governing this system, 

the regulation of this system in Brazil, and the effects of the arbitration award on Brazilian law 

were mentioned. After, it was explained of the distinction between fundamental rights, human 

rights and personality rights, as well as, that the principle of human dignity that is affirmed in 

art. 1, III of the CF that represents the other personality rights. The dignity of the human person 

is an intrinsic and distinctive quality of each individual is a complex of fundamental rights and 

duties that assure the person against any degrading act in order to ensure minimum existential 

living conditions. In the end, according to the proposed research problem, you can ask about 

the possibility of transacting unavailable rights and the enforcement of personality rights 

through arbitration, including moral damage to personal rights, after the Arbitration Law that 

allows for rights available assets are made effective by the arbitration, which in line with line 2 

- “Instruments for the enforcement of personality rights in the concentration area“ Personality 

rights ”Implementation of the Graduate Program in Legal Sciences at Unicesumar. When 

verifying the hypothetical-deductive reasoning, through bibliographic and documentary, 

descriptive and exploratory research, the present study concludes that the patrimonial impact 

of the rights, which is not subject to compensation, can be the object of an arbitration solution. 

 

Keywords: Access to justice. Effectiveness. Personality rights. Unavailable rights transaction. 

Arbitration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente estudo versa sobre a proteção dos direitos da personalidade pela arbitragem. 

Inicialmente, tratou-se do acesso à justiça como direito fundamental e princípio constitucional, 

previsto no art. 5º, XXXV da CF, reconhecendo sua importância no direito pátrio e 

internacional. 

Como é cediço, em razão de diversos empecilhos, os processos judiciais são morosos e 

dispendiosos, mormente, beneficiando aqueles com condições financeiras para arcar com 

honorários de bons advogados e dos altos custos processuais. Dentre os entraves, estão as custas 

processuais para aguardar a decisão do processo, motivo pelo qual, apresentaram-se meios para 

a efetivação da tutela jurisdicional e os meios extrajudiciais para solução de conflitos. 

Entretanto, em que pese à utilização dos meios para a efetivação da tutela jurisdicional 

para garantir o acesso à justiça, esses não são hábeis para evitar a sobrecarga e morosidade do 

Poder Judiciário, em decorrência da crescente litigiosidade, dentre os quais, os litígios de massa, 

propagados por técnicas de difusão e destinados a uma massa social, ou seja, a um aglomerado 

de indivíduos. Tais litígios, geralmente, são ocasionados pelas alterações das relações de 

consumo aos quais se incluem demandas que versem sobre violação dos direitos da 

personalidade. 

Em razão de os meios para a efetivação da tutela jurisdicional não serem eficazes a 

ponto de promover o acesso aos direitos e à justiça de forma célere e eficaz, fortalecendo a 

corrente em prol da desjudicialização das demandas e pela adoção de meios alternativos de 

solução de litígios estão a autotutela, autocomposição (mediação e conciliação) e 

heterocomposição (arbitragem), necessárias para que a justiça seja acessada por todos que dela 

precisarem. 

Assim, diante da adoção da arbitragem como um meio alternativo e resolução de 

conflitos, posto que, apto a tutelar os direitos da personalidade e o dano moral, é que a presente 

pesquisa se justifica, apresentando-se as peculiaridades inerentes a esse método. 

A distinção entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade 

torna-se importante e o último está concebido pelo princípio da dignidade da pessoa humana 

que, por sua vez, encontra-se positivado no art. 1º, III da CF. 

Cumpre mencionar que os direitos da personalidade, previstos no art. 5º da CF e os arts. 

1º ao 21 do CC os fundamentem, juridicamente, como aqueles direitos subjetivos da pessoa de 

defender o que é próprio, seu: a vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a honra, a 

imagem, a privacidade, a autoria e outros mais, sempre em respeito aos princípios 
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constitucionais de garantia dos direitos fundamentais individuais, principalmente, o princípio 

da dignidade humana. 

Em que pesem eficazes meios alternativos de solução de conflitos, pela via da mediação, 

em que se promove e aproxima as partes fazendo com que elas interajam e a conciliação que 

promove a conversa entre as partes, eliminando dificuldades e propondo saídas a fim de chegar 

a um acordo, o presente estudo tratará acerca da possibilidade de discussão dos direitos da 

personalidade pela arbitragem. 

Assim, diante da necessidade de se adotar a arbitragem como um meio alternativo e 

resolução de conflitos, apto a garantir o direito fundamental de acesso à justiça e a tutela de 

direitos da personalidade, inclusive o dano moral, é que a presente pesquisa se justifica. 

Questiona-se a transação de direitos indisponíveis bem como a efetivação dos direitos 

da personalidade, inclusive o dano moral, via sistema arbitral. Para esta análise, utilizou-se do 

raciocínio hipotético dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, descritiva e 

exploratória. 

Tendo em vista que o método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas 

baseadas em hipóteses que devem ser submetidas a testes, à crítica intersubjetiva, ao controle 

mútuo pela discussão crítica, à publicidade a fim de sujeitar o assunto a novas críticas e ao 

confronto com os fatos a fim de verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas 

resistindo às tentativas de falseamento, portanto, se inicia com um problema científico, 

passando por formulação de hipóteses para responder a determinado problema, e, que, no 

presente caso, se deu por meio de pesquisa bibliográfica, documental, descritiva e exploratória. 

Esse método foi escolhido para demonstrar a sua adequação ao raciocínio desenvolvido. 

Entende-se que as melhores formas de pesquisas para responder a problemática 

abordada foram as bibliográficas, documentais, descritivas e exploratórias, posto que é uma 

discussão que vem ganhando boas proporções em doutrinas, mais especialmente em artigos 

jurídicos. Assim, de início, investigou-se os aspectos concernentes ao acesso à justiça como 

direito fundamental e principiológico, nos termos do art. 5º, XXXV da CF. 

Posteriormente, informou-se os principais empecilhos econômicos, sociais e culturais, 

tais como, as custas judiciais, morosidade, capacidade jurídica pessoal, litigantes eventuais e 

não eventuais, direitos coletivos e difusos, julgamento antecipado da lide entre outros, posto 

que impossível exauri-los, para a efetiva tutela jurisdicional. 

Apresentou-se os meios para a solução desses empecilhos, contudo, conforme 

mencionado não são hábeis para evitar a morosidade e efetiva atividade jurisdicional, assim, 

importante a adoção dos meios alternativos de solução de litígios, especialmente a mediação, 
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conciliação e arbitragem, motivo pelo qual são tecidas as considerações mais relevantes de cada 

instituto. 

Em que pese todos os institutos alternativos de resolução serem importantes para a 

solução de litígios, o presente estudo versa sobre a possiblidade da efetivação dos direitos da 

personalidade e o dano moral pela arbitragem. Desta feita, esposou-se acerca da arbitragem. 

Diante da escolha da arbitragem como meio hábil para resolução de conflitos 

envolvendo a personalidade, esposou-se acerca da evolução da arbitragem, tendo seu início na 

mais remota antiguidade, passando pelo Estado Romano, onde teve grande desenvolvimento e 

durante a revolução francesa. Houve um declínio da arbitragem prevalecendo a composição 

estatal, contudo, este método, no Século XX, em especial nos países europeus, o assunto sobre 

arbitragem ressurgiu com entusiasmo, ocupando o prestígio que teve outrora e isso fez com que 

os tratados internacionais se fortalecessem e se multiplicassem. 

No Brasil, a primeira notícia que se tem sobre a arbitragem advém das Ordenações 

Filipinas de 1603, nas quais admitiam a possibilidade de recurso, mesmo que as partes tenham 

pactuado o compromisso arbitral com disposição expressa de cláusula sem recurso, não 

necessitando a decisão arbitral passar pelo crivo do juiz togado. Todavia, a primeira legislação 

brasileira a versar sobre o assunto a Constituição Imperial de 1824 que, em seu art. 1604 

concedia às partes a possibilidade da resolução de litígios pelo Juízo. 

A primeira legislação infraconstitucional sobre a arbitragem ocorreu nos anos de 1831 

e, em seguida, em 1837 a fim de solucionar litígios relativos à locação de serviços, em caráter 

impositivo ou obrigatório, que, posteriormente foi regulada pelo Decreto nº 737/1850 que 

instituiu o Código Comercial, para que fosse aplicada em dissídios existentes entre 

comerciantes e, posteriormente, o código Comercial de 1850 consignou a obrigatoriedade 

acerca da utilização da arbitragem nas causas entre sócios de sociedades comerciais, durante 

existência da sociedade comercial, bem como para a liquidação ou partilha e atualmente a 

arbitragem no Brasil é regida pela Lei nº 9.307/96. 

Tratou-se acerca dos princípios que regulam este sistema, tais como, o princípio do 

contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro, do livre convencimento, 

dentre outros. 

Sobre a normatização da arbitragem no Brasil, informou-se acerca da diferença da 

arbitragem ad hoc e institucional, sendo que a primeira é aquela em as regras e formas em que 

o processo arbitral será conduzido no caso específico são fixados pelas partes e não o 

procedimento e regras do Tribunal Arbitral e na segunda, as partes escolhem determinada 
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Câmara de Arbitragem para julgamento do litígio e as partes devem se submeter ao seu 

regimento interno e às suas regras de funcionamento do Tribunal Arbitral. 

Em relação aos meios de sua utilização da arbitragem, essa pode ocorrer por cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, a arbitragem pode ser utilizada por dois meios: 

cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A primeira é autônoma e pendente de 

condição suspensiva, em que as partes podem ou não estipular e transferir a jurisdição estatal 

para a privada e a segunda ocorre em face de um litígio atual e presente e à prevenção de litígios 

eventuais e futuros, inclusive, pode ocorrer se já estiver sendo dirimido pelo Poder Judiciário. 

Em relação aos efeitos da sentença arbitral, não há recurso, cabendo somente embargos 

declaratórios endereçados ao próprio arbitro para sanar eventual contradição, obscuridade, 

omissão ou erro material, podendo sofrer intervenção do Poder Judiciário se não observados os 

requisitos dos arts. 26 e 32 da Lei da Arbitragem e, em caso de execução da sentença arbitral, 

deve ocorrer perante o Poder Judiciário, não se admitindo a execução perante o Juizado Especial 

Cível. 

Ao adentrar-se especificamente acerca da efetivação dos direitos da personalidade, 

explanou-se sobre a distinção entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da 

personalidade e a primeira distinção é aquela entre “direitos fundamentais” e “direitos 

humanos”. O termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 

positivados na esfera do direito constitucional do Estado e os “direitos humanos” têm relação 

com o direito internacional, que reconhecem o ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional. No âmbito direito interno, distinguiu-se 

“direitos fundamentais” dos “direitos de personalidade”, por serem esses direitos que se 

manifestam em uma dimensão privatista, em que também se manifestam os direitos 

fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina alemã da eficácia perante 

terceiros desses direitos. 

Mencionou-se acerca das características dos direitos da personalidade, como: a) 

absolutos; b) inatos ou originários; c) vitalícios; d) indisponíveis; e) extrapatrimoniais; f) 

intransmissíveis e irrenunciáveis; e g) imprescritíveis. 

Analisou-se que personalidade são as características interiores com as quais o indivíduo 

se revela perante demonstrando seus atributos materiais e morais, e, para efeito jurídico, a 

personalidade é um bem pertencente à pessoa. Entendida como bem, a personalidade se 

subdivide em imateriais, tais como a vida, a liberdade, a honra, a intimidade etc. e em materiais, 

dado o caráter de essencialidade e qualidade jurídica atribuída ao ser. 
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No tocante à natureza extrapatrimonial e intransmissível, a lesão de direitos da 

personalidade gera direito à indenização, inegavelmente de natureza patrimonial e 

transmissível. 

Assim, ao final, analisou-se a possibilidade da efetivação dos direitos da personalidade 

e do dano moral pela via arbitral, concluindo-se que os direitos indisponíveis podem sofrer 

impactos patrimoniais e eles podem ser objeto de discussão pela arbitragem, inclusive o dano 

moral, sejam eles individuais, coletivos, difusos ou individuais homogêneos. 

A seguir, abordar-se-á sobre os meios alternativos para a solução de conflitos e acerca 

do acesso à justiça como direito fundamental e principio lógico previsto no art. 5º, XXXV da 

CF, expondo os principais os empecilhos e as soluções deles para a efetividade do acesso à 

justiça e, ao final, os meios alternativos para a solução de conflitos e a efetivação dos direitos 

da personalidade pela arbitragem. 
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2 OS MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
 

O presente capítulo versará sobre a história que cinge sobre o acesso à justiça e, a 

posteriori, traz-se à baila o acesso à justiça como direito fundamental e princípio lógico previsto 

no art. 5º, XXXV da CF. Adiante serão expostos os principais empecilhos e as soluções deles 

para a efetividade do acesso à justiça e, ao final, os meios alternativos para a solução de 

conflitos, mas, nomeadamente, argui-se sobre a efetivação dos direitos da personalidade pela 

arbitragem. 

 
2.1 ACESSO À JUSTIÇA 

 
 

O acesso à justiça é histórico para aqueles que eram desprovidos de recursos financeiros. 

O termo acesso à justiça tem origem na antiguidade e a título de exemplificação, na Grécia, era 

costumeira a nomeação de dez advogados para a defesa dos menos favorecidos perante os 

tribunais. Na Idade Medieval, cabia à justiça eclesiástica a competência para julgar e processar 

as causas que envolvessem as pessoas desprovidas de recursos financeiros.1 

Acerca do período histórico do acesso à justiça, Fernando Pagani Mattos traz que, na 

civilização greco-romana, os códigos das cidades mesclavam ritos e orações com disposições 

legislativas e este jusnaturalismo persistiu por toda a Idade Média. No século IV, a influência 

da Igreja Católica, que se firmou como religião, se deu por todo o Império Romano, criando o 

direito canônico, que se manterá até o século XX. O direito canônico criou institutos que foram 

positivados e, inclusive, alguns deles estão presentes, atualmente, no direito brasileiro, tais 

como as garantias dos indivíduos, igualdade jurídica, processo penal, dentre outros.2 

No direito feudal, havia restrição às relações feudo-vassálicas, ou seja, as relações entre 

os senhores feudais e os servos, o que tornou dispensável a evolução de outros institutos 

jurídicos, uma vez que sua principal fonte era o contrato. Todavia, o contrato feudal é distinto 

de sua atual definição contemporânea e, também, do contrato social que se funda o Estado 

Moderno. Na Idade Média, o direito feudal, que era abalizado no contrato, se rompeu com o 

direito religioso. 

 

 

 

 

1 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início de 

século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 565. 
2 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

59. 
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Outro momento de rompimento com o direito religioso foi o renascimento do direito 

romano que provocou uma verdadeira revolução nas visões jurídica, política, econômica e 

social. Houve a modificação de um sistema irracional para um sistema racional do direito e, por 

consequência, o declínio do costume em benefício da lei como fonte do direito nos séculos XIII 

ao XVIII. A racionalização do direito ocorre, principalmente, quando o jusnaturalismo clássico 

deu lugar ao jusnaturalismo racionalista. 

O jusnaturalismo ou direito natural é universal, imutável e inviolável, é a lei imposta 

pela natureza a todos aqueles que se encontram em um estado de natureza e defende que o 

direito ocorre independentemente da vontade humana, bem como existente antes mesmo do 

homem e acima das leis do homem. O direito é algo natural e tem como pressupostos os valores 

do ser humano e busca sempre um ideal de justiça. 

A partir do século V a.C., iniciou-se a esquematização das três principais disposições 

que caracterizaram as diversas correntes como aquela que implicava uma lei justa e válida e 

superior à lei positiva, posto que era procedida de uma lei acima das leis humanas: era o 

chamado jusnaturalismo voluntário. Posteriormente, houve o nascimento do jusnaturalismo 

naturalístico, que entendia a lei natural como um instinto comum de qualquer animal e, ao final, 

o jusnaturalismo racionalístico que explanava a lei da natureza como um ditame da razão.3 

O direito natural, segundo a teoria exposta por Hugo Grocio, derivava da razão comum 

de todo homem possuindo validade absoluta como a dos princípios matemáticos, pois, assim 

como não se poderiam modificar os princípios matemáticos de igual sorte, não poderiam 

modificar os princípios do direito natural, que eram absolutamente válidos. Assim surge a ideia 

do jusnaturalismo laico que defendia, v.g., a manutenção dos pactos que versavam sobre o 

respeito à propriedade e à obrigação de manter as promessas feitas.4 

O renascimento do direito romano foi igualmente importante quando da passagem do 

Estado Moderno para o Estado Contemporâneo.5 Na Idade Moderna, o patrocínio gratuito pelos 

advogados era um dever honorífico6, ou seja, um dever que dava honras e distinção aos 

patronos, posto que contribuía para o acesso à justiça dos indivíduos. 

 

 

 

 
 

3 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco Pasquino. Fernando Pagani. O dicionário 

da política. 1. ed., Utet, 2004, p. 390/394. 
4 ADORNO, Francesco; GREGORI, Tulio; VERRA, Valerio. História da Filosofia. Laterza, 2009, p. 218-221. 
5 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

59. 
6 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

61. 
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O direito ao acesso à justiça é direito fundamental previsto na Constituição Federal7, 

bem como em diversas outras Constituições e declarações de direitos nacionais e internacionais 

em sua concretude e não como simples acesso ao poder judiciário.8 

As primeiras Constituições ocorrem na qualidade de cartas políticas, em decorrência da 

limitação dos poderes do Estado e de sua intercessão na vida das pessoas, v.g. período da 

monarquia absoluta. Assim, primeiro se limita a liberdade do Estado e, depois da falência do 

Estado liberal, proliferou-se a efetivação dos objetivos gerais que são o resultado da união de 

princípios e valores para favorecer todas as pessoas.9 

Os princípios transportam valores, não quaisquer valores, mas, sim, aqueles que são 

eleitos pelo constituinte como importantes e fundamentais, uma vez que sua finalidade é prover 

uma sociedade mais livre e igualitária, estruturando e fundamentando o ordenamento jurídico 

sob a orientação de governantes, legislador e particulares.10 

Na segunda metade do século XIX, houve uma disputa entre burguesia e proletariado, e 

sob a influência das ideias de Marx, principalmente no âmbito trabalhista, iniciaram-se os 

debates acerca do acesso à justiça, vez que o capitalismo trouxe a exploração dos trabalhadores 

e o empobrecimento de muitos em detrimento do acúmulo de riquezas de poucos.11 

Importante salientar que o direito do trabalho surgiu como principal interessado à 

concretização do acesso à justiça, pois, procura a tutela integral do trabalhador que é parte 

hipossuficiente. Desse modo, na esfera trabalhista houve a facilitação do acesso à justiça com 

o uso da conciliação e mediação, bem como por sua informalidade e simplicidade, tendo a 

atuação do trabalhador em juízo sido alteração relevante com a inversão do ônus da prova e 

pela tutela dos interesses coletivos dos trabalhadores. Com a chegada do Direito do Trabalho 

no Estado Contemporâneo, passou-se a utilizar de conceitos jurídicos indeterminados, 

atribuindo maior responsabilidade aos juízes na interpretação e aplicação do Direito.12 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC) de 1789 surgida durante 

a Revolução Francesa é um ato da constituição de um povo que findou uma época e deu início 

 
7 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo: LTr, 2008. p. 

137. 
8 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início de 

século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 565. 
9 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início de 

século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 566-567. 
10 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo: LTr, 2008, p. 

141. 
11 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 

de século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 567. 
12 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 

de século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 567. 
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a outra, ou seja, indica uma virada na história do gênero humano13, posto que previu liberdades 

aos indivíduos, assegurava a propriedade, ou seja, passou-se a dar prioridade aos direitos do 

cidadão em detrimento dos deveres dos súditos, ou seja, priorizaram-se os direitos individuais 

que, por sua vez, passaram a ser exercidos coletivamente nos século XIX, o que é fundamental 

para a democracia.14 

A Revolução Francesa não ficou limitada apenas ao território francês, ela influenciou o 

modo de vida das pessoas, bem como alterou o estilo de vida e as atitudes de diversos povos. 

Ela foi motivada, principalmente, por fatores sociais e políticos, substituindo o sistema feudal, 

fomentadora de exclusões sociais, por uma ordem política e social baseada na igualdade de 

condições.15 

A Revolução Francesa compôs, por quase dois séculos, o modelo ideal para todos os 

que combateram e buscaram a emancipação e libertação do próprio povo.16 Para Giddens, a 

noção de revolução não foi traço definidor do radicalismo político, mas consistiu em seu 

progressismo. O radicalismo, no seu cerne, denotava não só a realização da mudança, mas o 

controle dessa mudança de forma a conduzir a história para frente.17 

Os direitos sociais foram se consolidando, no século XIX, a fim de diminuir os efeitos 

trazidos pelas revoluções burguesas. Dando prosseguimento a esse processo, as Constituições 

do México de 1917 e de Weimar de 1919, por possuírem conteúdos para atender as necessidades 

sociais se tornaram ícones do constitucionalismo social como uma nova forma de organização 

estatal que interfere na coletividade de modo positivo para exercício dos direitos previstos nas 

Constituições Federais, ou seja, as Constituições do século XX apresentam gradações, após a 

chegada das Cartas Políticas mexicana e alemã, de caráter social para inserir o homem no 

contexto social.18 

Em decorrência da consolidação do Estado contemporâneo, houve a necessidade da 

intervenção estatal para que fossem assegurados os direitos, uma vez que o modelo da não 

intervenção pelo Estado liberal se evidenciou insuficiente. Em razão do fato de o molde da não 

 
13 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004, p. 99. 
14 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

59-60. 
15TOCQUEVILLE, Aléxis de. O Antigo Regime e a Revolução. Tradução de F. Weffort. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985, p. 321-349. 
16 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004, p. 105. 
17 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. Tradução de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 

1996, p. 09. 
18 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

60. 
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intervenção indicado pelo Estado liberal ter se mostrado insuficiente para a efetivação do acesso 

à justiça, é indispensável garantir a igualdade formal e material para garantir esse acesso aos 

menos favorecidos.19 

A igualdade, segundo a manifesta frase de Aristóteles, é “tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam”. Cumpre mencionar que a 

igualdade formal é aquela perante a lei, ou seja, todos devem ser tratados da mesma forma 

perante uma norma jurídica e a igualdade material é aquela que resulta em igualdade real e 

efetiva a todos, perante todos os bens da vida.20 Acerca da igualdade material leciona Fernanda 

Duarte Lopes Lucas da Silva: 

 
Igualdade material não consiste em um tratamento sem distinção de todos em todas 

as relações. Senão, só aquilo que é igual deve ser tratado igualmente. O princípio da 

igualdade proíbe uma regulação desigual de fatos iguais; casos iguais devem encontrar 

regras iguais e, por isso não devem ser regulados desigualmente. A questão decisiva 

da igualdade jurídica material é sempre aquela sobre os característicos a serem 

considerados como essenciais, que fundamentam a igualdade de vários fatos e, com 

isso, o mandamento do tratamento igual, ou seja, a proibição de um tratamento 

desigual ou, convertendo em negativo: sobre os característicos que devem ser 

considerados como não essenciais e não devem ser feitos base de uma diferenciação.21 

 

A igualdade material implica no reordenamento das oportunidades e fixa mudanças e 

políticas profundas no sistema de produção e o Estado não deve ser um simples garantidor dos 

direitos individuais e no título de propriedade, mas, sim, um criador de bens coletivos e 

fornecedor de prestações. Sobre igualdade formal, leciona Guilherme Peña de Moraes: 

 
[...] a igualdade formal, também denominada igualdade civil ou jurídica, expressa a 

produção, interpretação e aplicação igualitária das normas jurídicas, com vistas a 

impossibilitar diferenciações de tratamento que se revelem arbitrárias, sob a forma de 

discriminações (vantagem) ou privilégios (desvantagens). 22 

 

Assim, a igualdade formal direciona-se para a produção de normas, cuja 

responsabilidade pertence ao legislador como aplicador do direito. Acerca de o tema importante 

trazer as palavras de Joaquim Benedito Barbosa Gomes: 

 
O princípio da igualdade perante a lei consistiria na simples criação de um espaço 

neutro, onde as virtudes e as capacidades dos indivíduos livremente se poderiam 

 
19 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo: LTr, 2008, p. 

164. 
20 MORAES, Guilherme Braga Peña de. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 574. 
21 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 42. 
22 MORAES, Guilherme Braga Peña de. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 574. 
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desenvolver. Os privilégios, em sentido inverso, representavam nesta perspectiva a 

criação pelo homem de espaços e de zonas delimitadas, susceptíveis de criarem 

desigualdades artificiais e intoleráveis. 23 

 

De acordo com John Rawls, a estrutura do sistema deve ocorrer de modo que a 

distribuição seja justa, assim, é imprescindível que haja igualdade de oportunidades, opondo- 

se à igualdade formal para que o Estado proporcione chances iguais de educação e cultura para 

pessoas semelhantemente dotadas.24 De tal forma, vê-se que igualdade formal para ser eficaz 

precisa estar em associação com uma igualdade material. 

Cite-se que, certamente, o acesso à justiça é a principal garantia dos direitos subjetivo e 

é por meio desse que as garantias individuais se efetivam. Washington de Barros Monteiro 

leciona que “o direito objetivo é o conjunto das regras jurídicas; direito subjetivo é o meio de 

satisfazer interesses humanos (hominum causa omne jus constitutum sit). O segundo deriva do 

primeiro”.25 

Diante disso, pode-se dizer que o direito objetivo é assinalado por ser um atributo da 

pessoa, fazendo dos seus sujeitos titulares de poderes, obrigações e faculdades estabelecidos 

pela lei, ou seja, o direito subjetivo é um poder ou domínio da vontade do homem, juridicamente 

protegida. 

Os direitos subjetivos são um reflexo daquilo que é devido por alguém em virtude de 

uma regra de direito.26 Em síntese, é possível dizer que o acesso à justiça é a principal garantia 

dos direitos subjetivos, sendo, por meio desse, que as garantias individuais se efetivam. 

Posteriormente, tratar-se-á acerca do acesso à justiça como direito fundamental e princípio 

lógico do direito. 

 
2.1.1 O Acesso à Justiça como direito fundamental e princípio constitucional 

 
 

Incialmente, antes de adentrar ao tema do acesso à justiça como direito fundamental e 

princípio constitucional, importante mencionar que o termo “acesso à Justiça”, assim, como os 

demais direitos e garantias mudaram durante o tempo de acordo com as ideologias, costumes e 

 

 

 
23 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: O direito 

como instrumento de transformação social: a experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 444. 
24 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves – São Paulo: Martins Fontes, 

1997, p. 16. 
25 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 36. ed. São Paulo: Saraiva, v. I, 1999, 

p. 04. 
26 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 1976, p. 254. 
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valores de quem os conceituam, não podendo, todavia, confundir o termo justiça com o termo 

jurisdição.27 

A justiça procura trazer a satisfação dos sujeitos que se encontram em condição de 

conflito de interesses e a jurisdição é o ato de aplicar o direito ao caso concreto, resolver o 

litígio sem a certeza e a preocupação de que haverá satisfação das partes.28 

A noção de justiça está diretamente ligada a seu acesso, pois de nada adiantaria 

assegurar esse direito sem uma maneira hábil de torná-la aplicável e possível. A justiça deriva 

do homem, sendo alcançada quando analisada no contexto de dar a cada um o que lhe é 

devido.29 

Na visão axiológica do termo justiça, compreende-se que o acesso a ela se dá com o 

acesso à determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano.30 O ser 

humano tem direito à justiça e sua efetivação como princípio constitucional é fundamental em 

vista dos outros princípios e garantias, e, se o acesso à justiça não for observado, os demais 

direitos não serão aplicados concretamente.31 

De outro lado, a jurisdição é monopólio do Estado, portanto, ele deveria oferecer aos 

jurisdicionados, amplo e irrestrito acesso ao Judiciário. Assim, o princípio do acesso à justiça 

abrange a necessidade da criação de leis que sejam adequadas e justas para a sociedade, 

prevendo amplo acesso aos órgãos judiciários e a tutela jurisdicional.32 

Sergio Servulo da Cunha, nesse sentido leciona que: 

 
 

A maior ofensa ao direito à jurisdição é a denegação de justiça. Ela se verifica tanto 

na impossibilidade de acesso à jurisdição (impossibilidade formal ou material de estar 

em juízo), quanto na forma como esta se exerce (restrições legais ou práticas aos 

direitos de ser ouvido, se ver suas alegações apreciadas por um juízo isento, de utilizar 

e esgotar os meios de defesa). Tendo assumido o monopólio da prestação 

jurisdicional, o governo não pode, sem infração dessa promessa, criar óbices à solução 

judicial dos conflitos. A jurisdição é serviço público essencial, que deve estar 

 

 

 

 

27 RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. 2013 - ISSN 1677-64402. p. 216. 
28 SILVA, Adriana dos SANTOS. Acesso à justiça e arbitragem: um caminho para a crise do judiciário. São 

Paulo: Manole, 2005, p. 87. 
29 SILVA, Adriana dos SANTOS. Acesso à justiça e arbitragem: um caminho para a crise do judiciário. São 

Paulo: Manole, 2005, p. 90. 
30 RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São Paulo: Acadêmica, 

1994, p. 28. 
31 BATISTA, Keila Rodrigues. Acesso à justiça: instrumentos viabilizadores. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010, 

p. 22. 
32 PEREZ, Augusto Martinez; ROMEU, Lucina Campanelli. Os arts. 518 e 285-A do Código de Processo Civil e 

a Superação da Morosidade. Revista CEJ (Brasília), v. ano XI, 2008, p. 23-39. 
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disponível, pronta e plenamente, a todos que dela necessitem para a satisfação dos 

seus direitos.33 

 

Como a jurisdição é função do poder judiciário, a fim de promover a pacificação social, 

garantindo o livre exercício dos direitos, vemos que o ordenamento jurídico foi criado para 

garantir a efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos (sócio-políticos) de toda a 

sociedade. Assim, a ligação entre a estrutura do Estado e ao acesso à justiça são, por 

consequência, a criação de mecanismos eficazes de acesso ao poder judiciário. Diverso seria se 

o Estado cumprisse seu papel e assegurasse o direito de forma igualitária a todos. Ele garantiria 

a pacificação social e educação e, consequentemente, garantiria o livre exercício dos direitos.34 

No mesmo sentido, lecionam Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover 

e Cândido Rangel Dinamarco: 

 
 

[...] que a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é 

manifestação do poder estatal, conceituando como capacidade de decidir 

imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os 

órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a 

realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo 

de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe 

comete. O poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente através 

do processo devidamente estruturado (devido processo legal).35 

 
Tendo em vista que a jurisdição é um poder estatal, ou seja, do Estado, importante 

salientar que ele é a organização política da sociedade em que se situa, tanto de forma temporal, 

quanto de forma espacial se caracterizando como uma ordem jurídica soberana, sendo seus atos 

dirigidos ao bem comum do povo e no Estado Contemporâneo. Por outro norte, são 

materializados por seu caráter de instrumentalidade, ou seja, é o meio útil de concretizar 

objetivos da sociedade, bem como a promoção do bem comum e do intervencionismo.36 

Entretanto, pode haver variações nos elementos que caracterizam esse Estado 

Contemporâneo, pois, há correntes que estabelecem critérios que, em que pese conexos, 

possuem distinções e há outras correntes que entendem que este Estado é norteado pelos 

princípios de justiça social, da instrumentalidade e de uma ordem jurídica legítima. Por 

 

 
33 CUNHA, Sérgio Servulo da. Fundamentos de Direito Constitucional: Constituição, Tipologia Constitucional, 

Fisiologia Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 187. 
34 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

62. 
35 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 155. 
36 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

61. 
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derradeiro, há outra corrente que entende que as garantias relativas à liberdade e a participação 

popular nas decisões do poder público devem ser asseguradas no Estado Democrático.37 

Nesse sentido, o termo “Estado” não é um conceito universal, uma vez que, “depende 

sempre de atribuição de sentido por parte daquele que se serve da expressão indicando qual o 

fato do mundo fenomênico ela está denotando”.38 O Estado não esgota sua função ao 

concretizar a jurisdição por intermédio de um processo, em que se deve assegurar a igualdade 

e uma tutela adequada a cada caso concreto e é essa igualdade que, garantida pelo Estado, deve 

ser real e não formal. Portanto, o processo judicial deve ser justo e imparcial, para que todos os 

indivíduos tenham igualdade de oportunidades e, assim, haver proporcionalidade entre o regime 

democrático e o exercício da cidadania.39 

Webert Ferreira Almeida, Thereza Cristina Nahas e Lafayette Pozzolli trazem que a 

burocratização da justiça e seu caráter dispendioso, abarrotado de despesas e custas judiciais 

altíssimas, honorários periciais dentre outros, prejudicam o acesso à justiça, servindo de 

obstáculo aos menos favorecidos, tornando, outrossim, a função estatal de julgar ineficiente e 

ineficaz. De tal forma, os meios extrajudiciais de solução de conflitos seriam importantes 

ferramentas em busca da justiça.40 

Neste sentido leciona Cândido Rangel Dinamarco41: 

 

[...] há casos de insatisfação resultante da maneira como o sistema positivo é 

construído, ditando a canalização de certas pretensões ao Poder Judiciário como único 

caminho para a eventual satisfação e o veto a qualquer outro modo, mesmo 

consensual; e casos em que a insatisfação decorre da recusa da pessoa que poderia 

validamente atender à pretensão e eventualmente satisfazê-la, mas não o faz. 

 

Portanto, se verifica que o procedimento jurisdicional é o rompimento de obstáculos e 

o início de estruturas de facilitação e não é somente esse início, mas, também, meios adequados 

v.g. materiais, financeiros etc., no desenvolvimento do procedimento para diminuir custos e 

duração do processo, entre outros, para efetiva participação na relação processual.42 

 

 
 

37 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

61. 
38 BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações Constitucionais: novos direitos e Acesso à Justiça. Florianópolis: Habitus, 

2001, p. 25-26. 
39 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo: LTr, 2008, p. 

164. 
40 ALMEIDA, Webert Ferreira de; NAHAS Thereza Cristina; POZZOLI, Lafayette. Arbitragem como Meio de 

Acesso à Justiça. Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM. v. 4, Jan-Dez. 2011, p. 139-168. 
41 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do Processo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 254. 
42 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 

de século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 566. 
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Acerca da expressão “acesso à Justiça”, importante trazer as palavras de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth43: 

 
A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para 

determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico — o sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do 

Estado que, primeiro deve ser realmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos. Nosso enfoque, aqui, será 

primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos perder de vista o 

segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como 

desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. 

 

Nesse sentido, importante trazer as palavras de Fernando Pagani Mattos: 

 

 
A expressão ‘Acesso à Justiça’ é objeto das várias conceituações, podendo significar 

desde acesso aos aparelhos do poder judiciário, simplesmente, até o acesso aos 

valores e direitos fundamentais do ser humano. A segunda, por ser mais completa e 

abranger a primeira, sugere ser a mais adequada. Trata-se, não obstante a importância 

dos aspectos formais do processo, de um Acesso à Justiça que não se esgota no 

judiciário, mas representa também e primordialmente o acesso a uma ordem jurídica 

justa. 44 

 
 

Para Horácio Wanderley Rodrigues, há dois sentidos fundamentais na expressão “acesso 

à justiça”, primeiramente, traz a noção de acesso à Justiça e acesso ao Judiciário são expressões 

sinônimas e, segundo, que a expressão ‘justiça’ compreende o acesso a ela, como o acesso a 

uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano e o segundo 

engloba o primeiro.45 

Ivan Aparecido Ruiz e Kenza Borges Sengik, de igual sorte, trazem que o acesso à 

justiça possui dois sentidos: (a) acesso ao Poder Judiciário e (b) o acesso a uma determinada 

ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano. Quando se fala em acesso à justiça, 

o objetivo direto é tornar efetivo um dos principais e fundamentais direitos do cidadão: o de 

garantir seus direitos e não, apenas, garantir sua propositura”.46 

 

 

 

 

43 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 8. 
44 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

60. 
45 RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça no Direito Processual Brasileiro. São Paulo: Editora 

Acadêmica, 1994, p. 28. 
46 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São Paulo: Acadêmica, 

1994, p. 28. In: RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, 

n. 1, jan./jun. 2013 - ISSN 1677-64402, p. 217. 
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Tecidas tais considerações, importante mencionar que o acesso à justiça é um direito 

fundamental esculpido no artigo 5º XXXV da CF, preceitua que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.47 

Insta mencionar que tão importante é a questão acerca do acesso à justiça e que a 

legislação infraconstitucional, por meio do artigo 3º do CPC, prevê o mesmo entendimento: 

“Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.48 

Com o advento do artigo 5º XXXV da CF, o acesso à justiça se tornou um direito 

fundamental, de maneira que todos os indivíduos possuem o direito de postular em juízo, tutela 

jurisdicional adequada e efetiva, desde que respeitando o devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa e demais normas de ordem processual aplicáveis à espécie.49 

O acesso à justiça é considerado garantia fundamental em grande parte das sociedades 

modernas, mas sua efetividade depende da igualdade entre os litigantes, vez que em grande 

parte das vezes não há igualdade entre esses e o direito não deve servir de escudo, devendo o 

jurista, nesses casos, somente se importar com a norma e não com a sociedade.50 

O direito fundamental à tutela jurisdicional possui efeito, apenas, sobre o órgão estatal, 

prestador único da jurisdição, uma vez que não atende somente aos direitos fundamentais, mas, 

sim, quaisquer um e o direito fundamental à tutela jurisdicional recai sobre o juiz, que deve se 

preocupar com a efetividade da tutela de todos os direitos e não, apenas, com a proteção dos 

direitos fundamentais.51 

Luiz Guilherme Marinoni, ao sopesar o acesso à justiça como direito e garantia 

fundamental, assegura que a Constituição Federal não garante, apenas, um direito de ação, mas 

se refere ao direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva.52 Não se tem valimento 

entender que o texto constitucional garanta o poder de afirmar apenas uma lesão ou uma ameaça 

ao direito, bem como sua resposta, independentemente de sua tempestividade e efetividade. Se 

o direito de acesso à justiça é um direito fundamental, uma vez que garante outros direitos, não 

 

 

 

47 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 
48BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de Março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Senado Federal. 
49 RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. 2013 - ISSN 1677-64402, p. 219. 
50 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 

de século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 566. 
51 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 

83. 
52 MARINONI, Luiz Guilherme. Garantia da tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de jurisdição. In: 

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 218. 
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há como imaginar que a Constituição da República expressa, apenas, que todos têm direito a 

uma mera resposta do juiz.53 

O acesso à justiça se converte em garantia do acesso do homem à sua condição digna 

de vida e com a sua efetivação há a concretização dos demais direitos fundamentais, não 

bastando estarem somente expressos na Constituição Federal ou efetivados por parte dos 

indivíduos. Assim, enquanto existir uma só pessoa privada de sua condição humana digna, há 

que se discutir o acesso à justiça.54 

O acesso à justiça não pode se limitar tão-somente ao direito de ação ou a uma resposta 

do Poder Judiciário55, é uma garantia que protege ou deve proteger de forma efetiva e concreta 

os direitos e garantias individuais fundamentais, tendo a Carta Constitucional atribuído ao 

Poder Judiciário como última instância para a proteção aos direitos fundamentais.56 

Fernando Pagani Mattos, nesse sentido, assegura que: 

 
 

Assim, considerando que o processo nos tempos atuais é uma das formas de 

manifestação da pessoa humana, observa-se como adequada a função das 

Constituições em discipliná-lo, a fim de que normas mal elaboradas não venham 

provocar a sua desnaturação, prejudicando, desta maneira, os direitos subjetivos que 

devem amparar.57 

 

O acesso à justiça foi ampliado pelo texto constitucional para abarcar tanto a via 

repressiva, ou seja, a lesão, como a via preventiva, ou seja, a ameaça ao direito. A Carta Magna 

veta a possibilidade de exclusão da alegação de lesão ou ameaça, posto que o direito de ação 

está ligado à efetiva procedência do pedido. Desse modo, não há que se confundir a negativa 

da prestação jurisdicional com decisão jurisdicional que contraria o pedido da parte.58 

Consoante, já citado, é cediço o entendimento acerca do acesso à justiça como direito 

fundamental para assegurar que os direitos possam ser respeitados em caso de ameaça ou 

reparados em caso de lesão, devendo, por consequência, o operador do direito reconhecer a 

 

53 MARINONI, Luiz Guilherme. Garantia da tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de jurisdição. In: 

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 218. 
54 RUIZ, Ivan Aparecido; TEIXEIRA, Rafael Selicani. Do acesso à justiça: a garantia fundamental dos direitos 

humanos. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flávio Luis de (Org.) Acesso à justiça: uma perspectiva 

da democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. São Paulo: Boreal, 

2012, p. 272. 
55 RUIZ, Ivan Aparecido; TEIXEIRA, Rafael Selicani. Do acesso à justiça: a garantia fundamental dos direitos 

humanos. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flávio Luis de (Org.) Acesso à justiça: uma perspectiva 

da democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. São Paulo: Boreal, 

2012, p. 270. 
56 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. 
57 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

60. 
58 NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2010, p. 450-451. 
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normativa processual, bem como o processo, uma vez que eles são os instrumentos para a 

concretização da justiça e da pacificação social, a fim de se concretizarem todos os direitos 

fundamentais para alcançar a dignidade da pessoa humana, assim tutelando os direitos da 

personalidade.59 

Todavia, o acesso à justiça está sendo tratado por uma perspectiva reducionista de acesso 

ao processo, ou seja, ao Poder Judiciário.60 O direito à justiça é mais amplo, ou seja, o acesso 

aos direitos não se resume tão-somente ao acesso ao processo ou acesso ao Poder Judiciário e, 

em que pese grande parte dos doutrinadores que abordaram o tema o acesso à justiça, tenham 

feito como se isso se reduzisse ao acesso ao processo (relação jurídico-processual), poucos 

analisaram a fase pré-processual, devendo buscar analisar o acesso aos direitos e à justiça como 

um direito humano e fundamental.61 

O direito ao acesso à justiça tem o poder-dever de fornecer instrumentos para buscar 

proteção dos direitos, atualmente, reconhecidos e que ainda virão, ou seja, um amplo e irrestrito 

acesso a todo e qualquer meio que possibilite e potencialize a consecução de tal fim e não tão- 

somente ao aparato judicial disponível.62 

O dever de assegurar o acesso à justiça não se limita à distribuição do feito, mas, 

também, a manutenção de tribunais estatais à população, bem como a um complexo sistema de 

informação legal e patrocínio de defesa dos interesses aos hipossuficientes que possibilite a 

igualdade de todos e, ainda, uma justiça célere em prol do jurisdicionado.63 

Assim, vem se entendendo que o acesso à justiça não é somente o acesso aos tribunais, 

compreendendo, também, a tutela concreta das partes. Por isso, se deve assessorá-las antes, 

durante e após a finalização do conflito para que não ocorra simplesmente a instauração do 

processo judicial, mas, sim, o alcance da solução jurisdicional para os conflitos de interesses 

 

 

 

 

 
 

59 RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 
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27 
 

 

 

 

 

que em deveras oportunidades não se resolve a lide, pois essa, muitas vezes, não é adequada, 

tempestiva e efetiva.64 

O art. 5º da CF propõe que tanto o acesso ao Judiciário, quanto o acesso à ordem jurídica 

justa devem ocorrer de forma efetiva, tempestiva e adequada, não se tratando de modo geral os 

recursos repetitivos cujo procedimento pode dar azo a cognições parciais e sumárias, em 

prejuízo da jurisdição integral e não colocando barreiras de acesso aos Tribunais Superiores.65 

Para que o acesso à justiça seja eficiente, mas, nomeadamente, com efetividade das 

decisões a serem proferidas o conceito de acesso à justiça deve ser ampliado e, não, restringi- 

lo ao mero acesso ao Poder Judiciário.66 

Humberto Theodoro Júnior assegura que o processo procura solucionar tanto paz social, 

quanto a justa solução da lide, senão, vejamos: 

 
Não é suficiente ao ideal de justiça garantir a solução judicial para todos os conflitos; 

o que é imprescindível é que essa solução seja efetivamente ‘justa’ isto é, apta, útil e 

eficaz para outorgar à parte a tutela prática a quem tem direito, segundo a ordem 

jurídica vigente.67 

 

O direito de acesso à justiça necessita ser considerado como um direito social e, não 

somente, como um meio de concretização de direitos, de modo a se tornar o centro do processo 

e do ordenamento jurídico como um todo,68 devendo atender aos anseios sociais e políticos, 

ainda que não sejam unicamente jurídicos, devendo abarcar os valores de natureza 

constitucional, material e processual para a consolidação da ordem jurisdicional justa.69 

Igualmente, para a consolidação do acesso à justiça há que ultrapassar a dificuldade da 

aceitação social da justiça, nas decisões legislativas de elaboração do direito objetivo, a 

ausência de efetividade das normas jurídicas e da eficiência dos instrumentos processuais para 

 

 

 

 

64 OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 
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preservação e restabelecimento do direito lesado, o baixo índice de confiabilidade nas 

instituições públicas e seus integrantes.70 

Acerca do princípio do acesso à justiça, Ada Pellegrini Grinover leciona71: 

 

O tema do acesso à justiça, dos mais caros aos olhos processualistas contemporâneos, 

não indica apenas o direito de aceder aos tribunais mas também o de alcançar, por 

meio de um processo cercado pelas garantias do devido processo legal, a tutela efetiva 

dos direitos violados ou ameaçados. 

 

Para José Afonso da Silva, “o acesso à justiça, também, é chamado de princípio da 

proteção judiciária ou do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional”.72 

Neste sentido: 

 
 

O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça está positivado na ordem 

constitucional brasileira em alguns dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. 

O mais importante deles está previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição da 

República, que estabelece: a ‘lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito’. Embora apareça aqui somente parcela do Acesso à Justiça, por 

se tratar de disposição que aparentemente cuida do acesso ao Poder Judiciário, não se 

pode descurar que este compõe parte significativa daquela [...].73 

 

Cumpre salientar que as normas constitucionais podem ser divididas em regras e 

princípios74, e tanto as regras, como os princípios são normas, porque ambos dizem o que deve 

ser. Ambos podem ser formulados com a ajuda de expressões deônticas básicas do mandato: a 

permissão e a proibição. Os princípios, da mesma forma que as regras, são razões para juízos 

concretos de dever ser, ainda que sejam razões de um tipo bem diferente. A distinção entre 

regras e princípios é, pois, uma distinção entre dois tipos de normas.75 
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O princípio da inafastabilidade da jurisdição é inserido como direito e garantia supremos 

no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive perante o texto constitucional, tornando regra para 

os legisladores, em todas as esferas de governo, para os operadores do Direito ou qualquer outra 

pessoa prevendo a tutela integral da pessoa humana e o acesso à justiça é inerente às pessoas 

em seu convívio social. O acesso à justiça não é previsto tão-somente no meio interno, mas, 

também, no âmbito internacional, por intermédio das convenções e os tratados internacionais.76 

Ademais, o acesso à justiça é o princípio previsto, por meio do qual os direitos se 

efetivam e o termo ‘acesso à justiça’ pode ser reconhecido como condição fundamental de 

eficiência e validade de um sistema jurídico a fim de garantir direitos aos indivíduos77, e 

continua que, o referido termo possui diversas conceituações denotando-se, desde o acesso aos 

aparelhos jurídicos do poder judiciário ou acesso aos valores e direitos fundamentais do ser 

humano.78 

Para Augusto Nartinez Perez e Luciana Camapenelli Romeu, alguns princípios 

prevalecem em relação a processos de toda espécie, tais como o princípio do devido processo 

legal, da inafastabilidade do controle jurisdicional, da igualdade, da liberdade, do contraditório 

e ampla defesa, juiz natural e publicidade.79 

No tocante à função jurisdicional do “princípio da proteção judiciária” ou “princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional” é realizado pelo Poder Judiciário aplicando a lei a 

uma hipótese controvertida, por meio de um processo judicial, produzindo, ao final, a coisa 

julgada o que substitui, por consequência, a atividade e vontade das partes. Ademais, a 

Constituição Federal não regulamenta o acesso à justiça, tarefa esta inerente às leis de natureza 

processual, sendo lícito a elas criar modalidades processuais diversas, com características, 

pressupostos e consequências próprios. 

O princípio do acesso à justiça, quando mira a solução de conflitos transindividuais que 

têm aspectos característicos, assume feição peculiar, pois se transforma em princípio de 

 

 

 

 

 

 

76 RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. 2013 - ISSN 1677-64402, p. 229. 
77 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, 

p.70. 
78 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

60. 
79 PEREZ, Augusto Martinez; ROMEU, Lucina Campanelli. Os arts. 518 e 285-A do Código de Processo Civil e 

a Superação da Morosidade. Revista CEJ (Brasília), v. ano XI. 2008, p. 23-39. 
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interesse de uma coletividade que o difere da rigidez de legitimação da ação individual, uma 

vez que a titularidade se dará por representante adequado.80 

O princípio do acesso à justiça revela que as ações coletivas passaram a ser importantes 

de modo que as ações individuais passaram a não fazer mais frente à nova realidade da 

sociedade, o que fez com que houvesse o aumento das ações de massa, que precisam ser 

controladas.81 O nível de desenvolvimento da nação deve ser analisado pelo ponto de vista da 

democratização de seu aparato judiciário, portanto, a saber como e quais os meios estão 

dispostos ao povo para que tenham acesso ao aparato judiciário do estado.82 

O citado art. 5º da CF refere-se ao legislador ordinário, aludindo, assim, a todos os atos, 

sejam eles normativos ou não, que impedem o exercício do direito de ação.83 Sendo assim, a 

ação e o Poder Judiciário são instrumentos para a efetivação de direitos e garantias, que servem 

de base à estrutura da justiça como mecanismo eficiente de manutenção.84 

Contudo, verificamos que, apesar do acesso à justiça ser um direito fundamental, há 

diversos empecilhos a serem atravessados com soluções práticas para que se possibilite o acesso 

à justiça ao maior número possível de pessoas. Portanto, há de se ter meios para que o processo 

seja mais acessível, de manejo fácil e rápido e as decisões sejam mais justas e capazes de 

oferecer efetiva tutela às pessoas, nas suas relações com as outras e com os bens da vida. 

O acesso à justiça que, antes, era monopólio estatal, todavia, atualmente há novas ideias 

e propostas para a desjudicialização dos conflitos.85 

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth, os juristas necessitam ter conhecemimento de 

que há técnicas para resolução de conflitos e que podem ser criadas formas de alternativas ao 

sistema judiciário formal e terem um efeito importante sobre a forma de como atua a lei 

infraconstitucional e com que frequência é executada em benefício de quem e com que impacto 

social.86 O acesso à justiça, além de ser um direito social fundamental, é ponto principal da 

 

80 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MANDES, Aluisio 

Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (coord.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código 

brasileiro de processos coletivos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 12. 
81 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo, v. 4. 5. ed. 

Salvador: Jus Podium, 2010, p. 33-34. 
82 ROCHA. Alexandre Lobão. A Garantia Fundamental de Acesso do Necessitado à Justiça. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/267973544_A_GARANTIA_FUNDAMENTAL_DE_ACESSO_DO 

_NECESSITADO_A_JUSTICA. Acesso em: 03 de mai. 2019. 
83 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, v. 1, 

2007, p. 43. 
84 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, v. 1, 

2007, p. 30. 
85 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 23. 
86 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 12. 
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moderna processualística, merecendo estudo aprofundado, objetivos e métodos da moderna 

ciência jurídica.87 

Gabriela Maia Rebouças, em seu estudo sobre o acesso à justiça nos novos cenários do 

Direito brasileiro, cita que as ondas renovatórias decorrentes das mudanças que foram surgindo 

para expandir o acesso à justiça como, por exemplo, o surgimento da gratuidade da justiça, a 

assistência judiciária e a defensoria pública para os casos da desigualdade econômica, bem 

como, o tratamento diferenciado aos direitos difusos, com a possibilidade de ação civil pública 

e, mais a busca pela efetividade do processo são considerados instrumentos para a realização 

da ordem justa, livre e solidária.88 

Para Fernando Pagani Mattos, deve-se exigir do operador do direito postura diversa da 

atual, independentemente da existência de novos instrumentos, posto que, novas constituiçãoes, 

emendas ou legislação infraconstitucional que despreocupadas com o compromisso político- 

social para a construção de um Estado Democrático de Direito são incapazes de solucionar os 

problemas que envolvem a justiça e a forma eficaz de acessá-la.89 Para Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth deve-se analisar os meios de acesso à justiça a fim de descobrir maneiras de 

democratizá-la para que o cidadão comum tenha fácil e igualitário à justiça, e assim, estar ao 

alcance de todos. 

 
O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de 

importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a 

titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua 

efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental — o mais básico dos direitos humanos — de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos.90 

 

Mauro Vasni Paroski cita que, em que pese o acesso à justiça poder ser o mais básico 

dos direitos fundamentais, é por meio de seu exercício que os demais direitos fundamentais 

podem ser assegurados, se violados.91 

 

 
 

87 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 13. 
88 REBOUÇAS, Gabriela Maia. A construção de novos cenários para o Direito: reflexões sobre o acesso à justiça. 

In: BERTOLDI, Márcia Rodrigues; OLIVEIRA, Kátia Cristine Santos de. (Coord.) Direitos fundamentais em 

construção: estudos em homenagem ao ministro Carlos Ayres Britto. Belo Horizonte: Forum, 2010. 
89 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, 

p.129. 
90 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 9. 
91 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na constituição. São Paulo: LTr, 2008, p. 

138. 
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Portanto, a Carta Magna brasileira busca assegurar a prestação jurisdicional e o 

resguardo de todos os direitos e garantias previstos no próprio texto constitucional e nas leis 

infraconstitucionais. 

A posteriori argui-se-á acerca dos principais entraves ao acesso à justiça de aspectos 

econômicos, culturais e sociais, uma vez que impossível exauri-los, bem como, os meios de 

solução destes empecilhos, todavia, como não são hábeis e eficazes a ponto de promover o 

acesso à justiça, importante a adoção de meios alternativos de solução de litígios – autotutela, 

autocomposição (mediação e conciliação) e heterocomposição (arbitragem). 

 
2.2 OS ENTRAVES AO ACESSO À JUSTIÇA 

 
 

Insta salientar que se deve efetuar a identificação do obstáculo, a fim de melhorar o 

acesso à justiça92, e os empecilhos à sua efetividade devem ser destacados de maneira 

específica, cujo anseio não é exaurir todas as barreiras inerentes a esse acesso, mas, sim, trazer 

os principais obstáculos impeditivos para a efetivação desse direito fundamental.93 Boaventura 

de Sousa Santos entende que são três os obstáculos ao acesso à justiça, quais sejam as de ordem 

econômica, social e cultural94, que serão analisados a partir dessa divisão. Assim, passa-se a 

arguir acerca dos principais entraves à efetivação deste acesso. 

 
2.2.1 Aspectos Econômicos 

 
 

Especificamente, no tocante aos empecilhos econômicos ao acesso à justiça, os 

primeiros obstáculos importantes a mencionar são às custas judiciais, uma vez que os litigantes 

devem arcar com os custos necessários ao deslinde da causa, dentre os quais honorários e custas 

judiciais.95 

No mesmo sentido, Fernando Pagani Mattos, menciona: 

 
De fato, com o elevado custo do processo judicial, parcela significativa da população 

não pode arcar com as despesas advindas das custas processuais, honorários 

advocatícios, perícias etc., principalmente quando no outro polo do litígio a parte tem 

 

92 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 15. 
93 MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

75. 
94 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003, p. 167. 
95 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 15-16. 
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poder econômico, seja pessoa, empresa ou órgão estatal. A igualdade formal, para ser 

eficaz precisa, portanto, se perfazer em associação com uma igualdade material181 

ainda que utópica.96 

 

Outrossim, importante mencionar que quanto menor o valor discutido em juízo, maior 

é o custo do processo e, ainda, a demora na solução jurisdicional pode ter um efeito devastador, 

pois, consequentemente haverá aumento considerável nos custos, obrigando, até mesmo, os 

economicamente hipossuficientes a aceitar acordo muito aquém do que de direito, ou até mesmo 

abandonar a causa.97 

Para Boaventura de Sousa Santos, “os custos da litigação eram muito elevados e a 

relação entre o valor da causa e o custo da sua litigação aumentava à medida que baixava o 

valor da causa”.98 Ademais, a justiça é cara para as pessoas comuns, tornando-se mais cara para 

os cidadãos economicamente mais fracos.99 

Portanto, aqueles que têm recursos financeiros consideráveis possuem vantagens como 

litigantes, pois, podem pagar para proporem ações ou para se defenderem, podendo, ainda, 

suportar longos litígios e argumentos mais eficientes.100 Segundo Milton Santos, a resolução 

dos conflitos de modo judicial é cara e dispendiosa e essa onerosidade abrange, além das custas 

judiciais, todas as despesas que envolvem o processo, bem como o abalo emocional das partes 

à espera da decisão, o que afasta cidadão do judiciário101, senão vejamos: 

 
Além dos intricados labirintos que os processos judiciais devem percorrer lentamente, 

as chamadas custas desses processos desanimam até mesmo os que dispõem de alguns 

recursos financeiros. Para os pobres, a justiça é mais barreira intransponível que uma 

porta aberta. As manifestações de desalento e descrença quando uma ofensa ao direito 

é constatada são muitas vezes mais numerosas que as palavras ou gestos de confiança, 

ou, ao menos, respeito pelo aparelho judicial-policial. Além desses entraves 

propriamente processuais, contêm-se, no lado ideológico ou sociológico, com a 

inadequação ou desatualização em que se encontram muito dos que são, oficialmente, 

guardiões da justiça e da paz social.102 
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Portanto, as custas judiciais, bem como a demora na prestação jurisdicional (que faz 

aumentar os custos do litígio) são empecilhos econômicos ao acesso à justiça. 

 
2.2.2 Aspectos Culturais 

 
 

No tocante aos aspectos culturais, além das custas judiciais, a morosidade da prestação 

jurisdicional compõe outro entrave ao acesso à justiça e nos dias atuais essa questão é mais 

evidente, vez que, quanto mais politizada e exigente a sociedade, mais se exige a celeridade na 

solução das lides.103 

Em que pese a morosidade gerar empecilhos de cunho econômico, ela também gera 

obstáculo de ordem cultural, visto que, tal morosidade, por diversas vezes é ocasionada pelas 

chicanas processuais, ou seja, meios utilizados pelo advogado a fim de protelar ou criar 

embaraços no andamento processual, em descompasso com as necessidades sociais.104 

Marc Galanter traz as figuras dos litigantes ‘eventuais’ e ‘habituais’ como outro 

empecilho à efetividade do acesso à justiça, pois, aqueles que se utilizam, frequentemente, do 

poder judiciário para valer-se de seus direitos possuem prevalência sobre aqueles que pouco se 

utilizam, uma vez que a maior experiência com o direito proporciona maior planejamento do 

litígio; possui economia de escala, posto que tem mais casos; possui maior oportunidade em 

ter relações informais com os julgadores; podem-se diluir os riscos da demanda por ter mais 

casos; pode testar diversas estratégias em determinados casos a fim de garantir expectativa 

favorável em casos futuros. “Outrossim, essa desigualdade ao acesso pode ser melhor atacada 

se o indivíduo possuir maneiras de agregar suas causas, desenvolver estratégias em longo prazo 

frente às vantagens das organizações que tem que enfrentar”.105 

Rodolfo de Camargo Mancuso traz que os habituais que trabalham em economia de 

escala em relação à Justiça Estatal, ou seja, aqueles que possuem departamento jurídico próprio, 

procuradorias organizadas não são prejudicadas pelos empecilhos da justiça e, por 

consequência, das deficiências da justiça oficial. No entanto, os ônus, encargos, riscos do 

processo pesam de forma extraordinária aos que comparecem pouco ao sistema judiciário.106 

 
 

103MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

76 e 78. 
104MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

79. 
105GALANTER, Marc. Afterword: Explaining Litigation. In. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à 

justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 25. 
106MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 120-121. 
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Igualmente, pelo fato de o princípio do acesso à justiça englobar outros princípios 

constitucionais, tais como, o contraditório e a ampla defesa, o julgamento antecipado da lide 

deve ser considerado outro entrave ao acesso à justiça, uma vez que não oportuniza a produção 

de provas em audiência.107 

Assim, a rejeição da produção da prova em audiência não se pode admitir, pois esse é 

“um direito das partes de provarem o que afirmam, como forma de se garantir um efetivo acesso 

à justiça”, porque “sem que se dê às partes o mais amplo direito à prova das afirmações que 

defendem perante o Estado, se estaria negando o próprio direito ao processo”.108 

As provas se destinam à resolução dos fatos levados ao judiciário e as partes podem se 

utilizar do direito de produzir provas em audiência para convencerem o juízo acerca de 

determinado fato, devendo o judiciário restringir as atuações no sentido de afastar sua 

produção.109 

 
2.2.3 Aspectos Sociais 

 
 

Outro empecilho importante é a capacidade jurídica pessoal, que está relacionada às 

vantagens de recursos financeiros e, também, em diferenças relativas à educação, bem como ao 

meio e status social que a pessoa vive para determinação da acessibilidade da justiça focando, 

assim, as inúmeras barreiras que precisam ser pessoalmente superadas, antes da reinvindicação 

do direito, por meio do poder judiciário.110 

Os cidadãos que possuem menores condições financeiras tendem a conhecer menos seus 

direitos e, por consequência, possuem maiores dificuldades em conhecer o problema que lhes 

afeta como sendo um problema jurídico, mas, mesmo que esse cidadão entenda que o problema 

causado é jurídico, ele hesita mais que os outros em recorrer ao poder judiciário para ter 

solucionado seu problema.111 

Importante mencionar, ainda, que mesmo que o cidadão de classe mais baixa saiba que 

o problema causado é recorrível ao poder judiciário e mesmo que esse seja seu desejo, é menos 

 

107MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009. p. 

86. 
108BRANDÃO, Paulo de Tarso; MARTINS, Douglas Roberto. Julgamento antecipado da lide, direito à prova e 

Acesso à Justiça. In: ROSA, Alexandre Moraes da (Org.). Para um direito democrático: diálogos sobre 

paradoxos. São Jose: Conceito, 2006, p. 17. 
109MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

87. 
110CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 22. 
111SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003, p. 170. 
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provável que o faça, pois, em razão do seu baixo extrato socioeconômico é menos provável que 

conheça algum advogado ou que tenha amigos que conheça, assim, há menor probabilidade que 

esse cidadão saiba onde, como e quando pode contatar um advogado.112 

Portanto, as pessoas intelectualmente menos favorecidas têm dificuldades em encontrar 

um profissional habilitado que seja capaz de contribuir para a solução de seu problema jurídico, 

ou seja, é pequena a consciência da população no que tange a noção dos direitos que possuem, 

bem como, os canais para a solução de suas pendências. Importante trazer à baila que, em que 

pese o nível educacional dos brasileiros passarem por uma crescente nos últimos anos, ainda é 

insuficiente para acabar com a impunidade, banalização da violência e com a falta de 

conhecimento e iniciativa do cidadão em recorrer ao judiciário para ver solucionado seu 

conflito. Portanto, o baixo desempenho educacional é outro empecilho ao acesso à justiça.113 

Horácio Wanderley Rodrigues leciona que “o sistema educacional, os meios de 

comunicação e a existência de instituições encarregadas de prestar assistência jurídica 

extrajudicial”114 não vem sendo suficiente para informar a população acerca de seus direitos, 

havendo necessidade do nivelamento cultural que leve à democratização da justiça e, por 

consequência, o pleno exercício da cidadania. 

Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos trazem outro entrave ao acesso 

à justiça, no que consiste às condições da ação.115 

Quando da análise ao acesso à justiça, um ponto importante a ser analisado é a questão 

da legitimidade processual, uma vez que o mundo contemporâneo se caracteriza por uma 

crescente ampliação dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, e, por 

consequência, surge uma problemática a respeito de que o ordenamento jurídico pátrio, segundo 

alguns autores, se encontra estruturado fundamentalmente sobre a ideia do indivíduo como 

titular de direitos, numa reprodução dos valores clássicos do liberalismo do século XVIII.116 

A função do jurisdicional do Estado é um poder-dever e a legitimidade de agir (condição 

da ação) infere-se cada vez que o Estado-Juiz extingue o processo por descumprimento das 

 
112SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003, p. 170. 
113MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

81-82. 
114RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 94. 
115MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

83. 
116RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 38. 
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condições da ação (julgamento sem resolução do mérito), ocorrendo infração ao dispositivo 

constitucional que proíbe a imposição de barreiras à prestação jurisdicional, havendo 

comprometimento ao acesso à justiça, ante a ausência de satisfação do jurisdicionado. 

Cumpre salientar que o Estado, ao proibir a autotutela, assume a responsabilidade de 

resolver os interesses jurídicos da população, devendo, assim, acondicionar a jurisdição à 

população, bem como o direito de ação a fim de vedar a afastabilidade do judiciário, nos casos 

de violação ou ameaça de violação ao direito, não podendo, inclusive, haver a criação de normas 

infraconstitucionais que impeçam o indivíduo de ingressar ao judiciário, pois a garantia ao 

jurisdicionado é direito fundamental. Todavia, para a garantia desse direito, deve-se observar 

as condições da ação, uma vez que o Estado traz que o cidadão deve preencher requisitos de 

natureza processual que demonstrem sua legitimidade de agir e a possibilidade jurídica de seu 

pedido, o poder judiciário tergiversa de sua função-dever, bloqueando o acesso à justiça e para 

a efetiva prestação jurisdicional deve haver uma sentença com resolução do mérito, ainda que 

o cidadão não tenha qualquer direito material.117 

Para Mauro Cappelletti e Brynt Garth: 

 
 

Interesses “difusos” são interesses fragmentados ou coletivos, tais como o direito ao 

ambiente saudável, ou à proteção do consumidor. O problema básico que eles 

apresentam — a razão de sua natureza difusa — é que, ou ninguém tem direito a 

corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar 

essa correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação.118 

 

Mauro Cappelletti e Brynt Garth continuam que “é difícil mobilizar energia privada para 

superar a fraqueza da máquina governamental”.119 Assim, é pouco vantajoso para o cidadão 

comum enfrentar a burocracia judicial para buscar a tutela de direitos difusos ou coletivos, pois 

lhe falta estímulo para a concretização desses direitos, sendo esse outro empecilho ao acesso à 

justiça.120 

 

 

 

 

 

 
 

117BRANDÃO, Paulo de Tarso. Condições da ação e o Princípio Constitucional do Acesso à Justiça. In: ABREU, 

Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). Direito e processo: Estudos em homenagem ao 

Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito. 2007, p.764-765. 
118CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 26. 
119CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 26. 
120MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

86. 
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Ademais, aspectos simbólicos, psicológicos e ideológicos também podem ser 

empecilhos ao acesso à justiça, tais como sentimentos de inferioridade, medo dos profissionais 

do direito, pois, por vezes são inacessíveis e distantes da realidade da maioria da população.121 

No mesmo sentido Horácio Wanderley Rodrigues ensina que: 

 
 

A tradição cultural brasileira, que coloca o magistrado como um ser superior, distancia 

o povo simples da busca da justiça. Ele, regra geral, vê o poder judiciário como um 

objeto distante, inacessível, que não pertence à sua realidade. Embora em menor grau, 

o mesmo ocorre com relação à própria figura do advogado.122 

 

Fernando Pagani Mattos, trazendo as palavras de Mauro Cappelletti, menciona que a 

presença do advogado nos atos processuais é outro empecilho ao acesso à justiça, uma vez que 

parte da população não possui condições financeiras de pagar pelos serviços desses 

profissionais, outrossim, a grande quantidade e baixa qualidade dos cursos jurídicos formam 

profissionais em total descompasso com as reais necessidades sociais. Entretanto, Mattos não 

concorda integralmente com essa posição, uma vez que o advogado é essencial aos atos 

judiciais, inclusive em relação aos mais simples, especialmente, quando há o envolvimento de 

pessoas econômica e culturalmente hipossuficientes, pois, essas pessoas não possuem 

discernimento mínimo e dificilmente terão condições de se defenderem de forma apropriada, 

sobretudo se a outra parte possui experiência jurídica, o que certamente agravará a sua situação, 

comprometendo o próprio contraditório.123 

Assim, verificou-se os principais entraves ao acesso à justiça de aspectos econômicos, 

culturais e sociais. 

 
2.3 SOLUÇÕES AOS ENTRAVES AO ACESSO À JUSTIÇA 

 
 

Conforme citado acima, em que pese à impossibilidade de trazer todos os empecilhos 

ao acesso à justiça, procuramos mencionar os principais deles, mas que podem ser minimizados 

por meio das soluções abaixo descritas, e, por consequência, contribuírem para a efetividade do 

acesso à justiça. 

 

 

121MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

87. 
122RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 44. 
123MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

88. 
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Portanto, da análise da exposição supracitada, verifica-se que diversos são os 

empecilhos ao acesso à justiça, dos quais podem ser minimizados, conforme abaixo arguido. 

 
2.3.1 Aspectos Econômicos 

 
 

Acerca da gratuidade da justiça, cumpre mencionar que Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth trazem que o advogado é indispensável para analisar legislações cada vez mais complexas 

e procedimentos incompreensíveis para ajuizamento de ações, modo pelo qual é essencial a 

assistência judiciária gratuita àqueles que necessitam. 

Citados autores trazem três sistemas de assistência judiciária gratuita, quais sejam: a) 

Sistema Judicare: Sistema de assistência judiciária àqueles que se enquadram no termo da lei, 

no qual os advogados particulares são pagos pelo Estado a fim de proporcionar a mesma 

representação àqueles que podem pagar por um advogado. Esse sistema desfaz a barreira do 

custo, mas não reconhece aos menos favorecidos a tarefa de reconhecer as causas e procurar 

auxílio, bem como, não permite que o advogado auxilie as pessoas a compreender seus direitos 

não transcendendo aos direitos individuais; b) O Advogado Remunerado Pelos Cofres Públicos: 

Nesse caso, os serviços jurídicos são prestados nos “escritórios de vizinhança” por advogados 

pagos pelo governo para promover os interesses dos necessitados. Esse sistema se caracteriza 

por conscientizar os menos favorecidos acerca de seus direitos, sendo, ademais que os 

escritórios eram pequenos e em comunidades carentes a fim de minimizar as barreiras de classe, 

inclusive, no tocante a interesses difusos e de classes; e c) Modelos Combinados: É uma 

combinação dos modelos anteriores, que permite que os indivíduos escolham entre os serviços 

de um advogado particular e a capacitação especial dos advogados de equipe mais sintonizados 

com os problemas dos menos favorecidos, tentando solucionar tanto assuntos individuais 

quanto as questões da comunidade.124 

A gratuidade da justiça está presente no ordenamento brasileiro desde o ano de 1950 

com o advento da lei 1.060, lei esta que recepcionada pela Carta Constitucional de 1988, uma 

vez que em seu artigo 5º LXXIV125 prevê assistência judiciária gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. 

 

 

 

 

124CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 30-47. 
125Art. 5º [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. 
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Frise-se que, atualmente, a referida legislação ordinária foi revogada pelos artigos 98 e 

seguintes do atual CPC. 

Com o advento da lei 1.060, e por consequência, o CPC, a assistência judiciária não se 

caracteriza como dever do Estado ou o acesso à justiça como direito fundamental de garantia 

da cidadania. A assistência judiciária é um favor público, sem a preocupação de proporcionar 

aos menos favorecidos as condições de igualdade.126 

Diante da omissão do Estado acerca da obrigatoriedade em prestar a assistência 

judiciária gratuita, tal situação foi absorvida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que 

indica profissionais habilitados ou, ainda o juiz da causa nomeia um procurador aos 

economicamente hipossuficientes. A lei 8.906/94 - Estatuto da OAB (EOAB) prescreve que na 

ausência de defensoria pública caberá ao advogado prestar assistência judiciária aos 

hipossuficientes, cujos honorários deverão ser pagos pelo Estado.127 

Frise-se que no citado inciso LXXIV do art. 5º da CF que, corroborado pelo EOAB, 

verifica-se a obrigação do Estado de arcar com os honorários advocatícios, quando o causídico 

prestar assistência gratuita. 

A partir da vigência da CF, a assistência judiciária passou a ser obrigatória, pois, não 

mais abrange somente os atos processuais para assistência jurídica assegurada pelo Estado 

Democrático de Direito com base em diversos princípios, dentre eles o da igualdade, acesso à 

justiça e devido processo legal.128 

A Carta Constitucional prescreve que é dever do Estado prestar assistência jurídica 

gratuita e integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do citado art. 

5º, LXXIV, assentando tal dispositivo ao princípio da dignidade da pessoa humana em receber 

as inspirações da proteção jurídica relativa ao Estado de Direito e a obtenção de assistência 

jurídica é um conceito maior que a mera assistência judiciária, devendo ser entendido como 

qualquer auxilio jurídico aos necessitados.129 

Nesse sentido: 

 
 

[...] assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a mesma coisa. O 

benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em 

relação jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É 
 

126MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

93. 
127MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

93. 
128MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

94. 
129RAMOS, Glaugo Gumerato. Realidade e perspectivas da assistência jurídica ao necessitado no Brasil. Revista 

do Advogado. São Paulo. n. 59, 2000, p. 73. 
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instituto de direito pré-processual. A assistência judiciária é organização estatal, ou 

paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação 

de advogado. 130 

 

Assim, verifica-se que à população carente está assegurado o acesso à justiça. Ainda, a 

fim de sanar este problema – ingresso dos hipossuficientes ao judiciário – o artigo 134 da CF/88 

criou as defensorias públicas para a realização de orientação jurídica aos necessitados. 

 
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal. 

 

Diante do texto constitucional, criou-se a LC 80/94 a fim de organizar a Defensoria 

Pública, que na palavra de Silvio Roberto Mello Moraes131: 

 
A Lei Orgânica Nacional cuida da organização da instituição, funcionamento, 

atribuições e competência de seus órgãos, bem como do regime jurídico de seus 

membros. Importância fundamental tem esse diploma legal para as Defensorias 

Públicas de todo o País. Traduz o reconhecimento, a nível nacional [sic], da instituição 

que tem por finalidade precípua assegurar o Princípio Constitucional da igualdade, 

mas, não apenas uma igualdade formal, como bem já frisou o eminente professor e 

desembargador fluminense José Carlos Barbosa Moreira, mas uma igualdade 

substancial no acesso à informação jurídica e no Acesso à Justiça. [...] Por isto, a 

importância da Defensoria Pública extrapola os limites traçados pelo art. 134 da 

Constituição Federal e 1º da LC 80, para alcançar a própria garantia Federal e dos 

Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos 

de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 

advocacia fora das atribuições institucionais. 

 

Visando solucionar os problemas sociais do acesso à justiça, faz-se necessária a criação 

e manutenção da Defensoria Pública para fomentar não só o acesso à justiça, mas também 

outros direitos fundamentais132, uma vez que a Defensoria Pública é fundamental para a função 

jurisdicional do Estado, pois realiza orientação jurídica integral e gratuita, em todos os graus e 

instâncias judicial e extrajudicial de direitos individuais e coletivos.133 

 

 

 

130PONTES DE MIRANDA apud MORAES, Humberto Pena de; SILVA, José Fontenelle Teixeira da. Assistência 

judiciária: sua gênese sua história e a função protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Líber Juris, 1984, p. 94. 
131MORAES, Silvio Roberto Mello. Princípios institucionais da defensoria pública: Lei Complementar 80 de 

12.1.94 anotada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 16. 
132CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à Justiça e cidadania. Chapecó: Argos. 2003, p. 119. 
133MORAES, Guilherme Braga Peña de. Assistência jurídica, defensoria pública e o acesso à jurisdição no 

estado democrático de direito. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 1997, p. 41. 
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Assim, a defensoria pública é criada e subsidiada pelo Estado para prestar assistência 

jurídica completa e justa para proporcionar aos que necessitam a correta noção de seus direitos. 

O serviço oferecido pela Defensoria Pública possui maior magnitude em relação à assistência 

dativa pelos advogados particulares, pois desenvolve junto aos necessitados a noção de 

cidadania, evitando a criação de litígios diante da pouca informação do indivíduo e 

proporcionando o estabelecimento de uma ordem jurídica justa.134 

Portanto, no tocante ao ingresso dos hipossuficientes ao judiciário, houve uma melhora 

considerável com a implementação das defensorias dativas. Em que pese à criação da citada 

LC 80/94, cabe aos Estados-Membros a criação das Defensorias Públicas, mas, infelizmente, 

há Estados que ainda não possuem Defensoria Pública, o que prejudica demasiadamente os 

hipossuficientes, pois os dativos não são suficientes há atender todos aqueles que necessitam, 

assim, ambos se complementam. 

Ainda, “cabe registrar o papel dos Núcleos de Assistência Jurídica das faculdades de 

direito que contribuem para a minimização do problema do acesso à justiça, mediante o 

atendimento da população hipossuficiente”.135 Assim, tanto a Defensoria Pública quanto a 

dativa são essenciais para a efetivação do acesso à justiça, a fim de majorar o ingresso dos 

hipossuficientes ao judiciário, sendo a advocacia pública mais abrangente, conforme 

mencionado alhures, pois, v.g. atende em meios extrajudiciais. 

Concluindo, tais métodos são essenciais para garantir o acesso àqueles que não têm 

condições de arcar com as custas processuais. 

 
2.3.2 Aspectos Culturais 

 
 

Em relação às soluções de aspectos culturais, as “chicanas” processuais, como já citado, 

são meios que retardam o andamento processual por intermédio de meios ardilosos. Nesse 

sentido, Cândido Rangel Dinamarco traz que, a afetividade do processo é tendência 

metodológica do direito processual civil na atualidade e o processo deve cumprir integralmente 

com a sua função sócio-político-jurídica, atingindo, assim, todas as finalidades institucionais, 

ou seja, o processo deve proporcionar a quem tem um direito, tudo aquilo que ele tem o direito 

 

 

 

 

134MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

97. 
135MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

102. 
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de obter136, e para cumprir com esta efetividade, o Poder Judiciário um pronunciamento 

jurisdicional deve ser aquedado, simples e célere.137 

Todavia, em decorrência do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, é 

cediço no meio jurídico que muitos recursos são interpostos como meios protelatórios a fim de 

delongar o andamento processual, o que não se pode admitir, pois, vai contra o disposto no art. 

5º, LXXVIII da CF que preceitua o processo deve ter uma duração razoável. 

Nesse sentido, Ernani Fidélis Santos traz que “se o direito existe para garantir o gozo de 

um bem da vida, o tempo poderá frustrar lhe a própria existência, quando, em virtude dele, não 

puder ser exercida a contento”.138 Em que pese à evolução dos meios para garantir o acesso à 

justiça, o processo deve ser um instrumento efetivo, visando sempre à presteza e à efetividade 

da tutela jurisdicional para a garantia do referido acesso.139 

Junto à celeridade processual, deve-se analisar o citado duplo grau de jurisdição, pois, 

nenhum ato do Estado pode ficar sem controle e as decisões judiciais devem ser reanalisadas 

por outro órgão a fim de sanar eventuais equívocos140, ou seja, é o direito de revisar a decisão 

prolatada pelo juiz que teve o primeiro contato com a causa.141 Assim, o duplo grau de 

jurisdição é configurado quando da existência de duas decisões válidas, completas e proferidas 

no mesmo processo, sem que haja vícios passíveis de anulação, devendo essas decisões estarem 

formalmente em ordem.142 

Desta feita, o duplo grau de jurisdição possibilita um estudo mais aprofundado da 

questão acerca da possibilidade de analisar eventual erro praticado pelo juiz de primeiro grau, 

utilizando-se da maior experiência dos juízes de segundo grau, mitigando a necessidade de 

controle dos atos jurisdicionais.143 

Em que pese a isso, muitos advogados se utilizam do duplo grau de jurisdição, não para 

sanar alguma irregularidade, mas como meio protelatório. Nelson Hamilton Leiria entende que 

deve haver uma reorganização na legislação para limitar o número de recursos e assim 

 

136DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 270. 
137PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o advento do novo 

milênio. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 394. 
138SANTOS, Ernani Fidelis. Novos perfis do processo civil brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 17-18. 
139MARIOT, Giovani Rodrigues (Org.). OAB em movimento. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 66. 
140GONÇAVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2004, 

p. 35. 
141MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado. 5. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 209. 
142FARIAS, Dóris Ghilardi de. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil brasileiro: em busca da 

harmonia com os princípios da efetividade e da celeridade processual. 170f. (Dissertação) Mestrado em Ciência 

Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2006, p. 59. 
143MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

105. 
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desestimular os meios protelatórios, pois a maioria das demandas perdura por diversos anos, 

bem como corrobora para tal lentidão a ausência de preparo técnico do advogado, ocasionada 

pela falta de qualidade dos cursos jurídicos e, ainda, é necessária uma mudança na mentalidade 

dos legisladores a fim de elaborar leis que desburocratizam os trabalhos e para uma rápida 

solução do litígio.144 Nesse sentido, a legislação vem avançando para tentar evitar os meios 

procrastinatórios v.g. o art. 1.026, §2º do CPC145, prevê multa àqueles que opuserem Embargos 

de Declaração protelatórios. 

Assim, o duplo grau de jurisdição como meio protelatório afasta o cidadão em busca da 

justiça e o grande número de recursos não é o maior empecilho, mas, sim, necessária mudança 

de atitude dos operadores do direito, dos juízes que devem aplicar institutos a frear praticas 

ardilosas, v.g. litigância de má-fé. 

Em que pese à tentativa de diminuir a lentidão da justiça, o princípio da celeridade não 

pode infringir o princípio do contraditório e do devido processo legal. 

No tocante à descrença ao poder judiciário, ela se dá em razão da burocracia e 

morosidade, causando, por vezes, resultados inadequados e conflitos solucionados de formas 

diversas geram inseguranças e descrença no poder judiciário.146 Outrossim, Horácio Wanderley 

Rodrigues traz que as nomeações políticas dos Tribunais, tais como do Supremo Tribunal 

Federal - STF podem comprometer a imparcialidade das decisões e levar ao povo sensação de 

desconfiança.147 

O Poder Judiciário, para José Eduardo Faria, faz parte do próprio Estado como 

instituição específica para execução, estando estreitamente ligado ao funcionamento do 

Estado.148 Necessária, assim, prática política que corresponda às diretrizes e direitos 

constitucionais para romper a exclusão social e política.149 

 

 

 

 
 

144LEIRIA, Nelson Hamilton. Breves notas sobre a morosidade do processo judicial. Revista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12. Região. n. 22. Florianópolis, 2005, p. 120-122. 
145Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição 

de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em 

decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento 

sobre o valor atualizado da causa. 
146NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis 

e de outros meios de impugnação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. v. 08, 2005, p. 89. 
147RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 42. 
148FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e Justiça: a função social do judiciário. São Paulo: Ática, 1994, p. 71. 
149CATTONI, Marcelo. Poder Constituinte e patriotismo constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006, 

p. 77. 
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Portanto, a descrença decorre da ausência de compromisso político para as questões 

sociais, devendo ocorrer uma transformação das rotinas políticas para concretização do Estado 

Democrático de Direito. 

Em relação ao julgamento antecipado da lide, em que pese haver entendimento 

doutrinário no sentido de que o julgamento antecipado da lide ocasiona empecilho ao acesso à 

justiça, esse é devidamente autorizado pelo art. 355, I do CPC.150 Evidente que o julgamento 

antecipado da lide privilegia outros princípios, tais como da celeridade, duração razoável do 

processo e economia processual esculpidos no art. 5º, LXXVIII da CF/88.151 

Portanto, há de se verificar que o acesso à justiça não constitui, apenas, na possibilidade 

de ingresso no Judiciário, mas, também, garante um processo célere com respeito aos princípios 

processuais. 

Luiz Flávio de Oliveira, discorrendo acerca do princípio da razoável duração do 

processo, assevera que: 

 
A razoável duração do processo insere-se como um acréscimo ao princípio do acesso 

à justiça, ampliando-o. Denota, a partir da recém aprovada emenda, a preocupação do 

legislador constitucional com a temática do tempo na prestação da tutela jurisdicional, 

nos Estados que se constituem em Estado Democrático de Direito. Tem como 

fundamento o pleno exercício da cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana, 

atributos que consolidam a compreensão dos princípios inerentes aos Direitos 

Humanos.152 

 

O princípio da celeridade processual e da duração razoável do processo abordam o 

mesmo tema, mas a duração razoável do processo é um conceito mais amplo, uma vez que 

determina que toda atividade jurisdicional, do início até o fim, seja feita no menor tempo 

possível, atendendo os interesses discutidos, bem como promover a solução para o caso.153 

Kazuo Watanabe, acerca do princípio da celeridade, traz que esse é indispensável para 

o eficaz cumprimento da incumbência do Poder Judiciário e para a solução de litígios 

importando em eliminar com a maior rapidez possível os conflitos discutidos.154 Saliente-se, 

 
 

150Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - 

não houver necessidade de produção de outras provas. 
151Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
152OLIVEIRA, Luiz Flávio de. A Reforma do Poder Judiciário. Coordenador Jorge Luiz de Almeida, “A 

Razoável Duração do Processo na Perspectiva dos Direitos Humanos”, Millennium, Campinas, 2006, p. 103. 
153ROCHA, Felippe Borring. Juizados Especiais Cíveis: Aspectos Polêmicos da Lei 9.099/95. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 125. 
154WATANABE, Kazuo. Juizado Especial de Pequenas Causas: Lei 7.244, de 07 de novembro de 1984. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985, p. 109. 
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outrossim, que o julgamento antecipado da lide deve ser analisado caso a caso pelo juiz da 

causa, pois ele é o destinatário da prova, consoante preceitua o artigo 370 do CPC.155 

Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior traz: 

 
 

Código, como se vê, não consagra o princípio dispositivo em sua plenitude. Se a parte 

tem a disposição da ação, que só pode ser ajuizada por ela, o impulso do processo, 

após o ajuizamento, é oficial. Além do interesse da parte, em jogo na lide, há o 

interesse estatal, em que a lide seja composta de forma justa e segundo as regras do 

direito.156 

 

Candido Rangel Dinamarco, no mesmo sentido, ensina que a natureza processual da 

prova está densamente integrada ao Juiz como seu destinatário, bem como, que a produção da 

prova não é benefício efetivo à estrutura dos direitos, mas, sim, ao exercício da jurisdição, da 

ação e da defesa e todos os atos das partes no processo são firmemente dirigidos ao Juiz: só 

indiretamente o adversário lhes sentirá os efeitos, a saber, quando o Juiz decide.157 

É evidente que, caso o processo necessite de ampla dilação probatória não se cogitará o 

julgamento antecipado, por isso entendemos que não causa empecilho ao acesso à justiça. 

 
2.3.3 Aspectos Sociais 

 
 

No tocante às soluções dos aspectos sociais temos que, quanto à capacidade jurídica 

pessoal, para que se possa atingir a justiça social por meio da educação, é necessária a criação 

de meios de intersecção entre a justiça social e um acesso jurídico justo.158 A noção de justiça 

da classe dirigente é diversa das classes oprimidas, pois, os julgamentos variam de acordo com 

o grau de cultura e educação do povo.159 

A capacidade jurídica está relacionada às vantagens de recursos financeiros e diferenças 

de educação, meio e status social trazendo inúmeras barreiras que precisam ser pessoalmente 

superadas, antes que um direito possa ser efetivamente reivindicado por meio do nosso aparelho 

 

 

 
 

155Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. 
156THEODORO JÚNIOR, Humberto. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 

55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 297. 
157DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 3. 6. ed. São Paulo: Malheiros. 

2009, p. 46. 
158MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

111. 
159CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à Justiça e cidadania. Chapecó: Argos. 2003, p. 37. 
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judiciário.160 Para Horácio Wanderley Rodrigues, os problemas educacionais dependem de 

decisões polícias e não jurídicas, tais como liberação de investimentos no ensino brasileiro, 

pois, antes de reivindicar um direito, é necessário saber de sua existência e isto somente ocorrerá 

se houver educação161, devendo levar em consideração o sistema educacional, meios de 

comunicação e a quase inexistência de prestação de assistência jurídica preventiva e 

extrajudicial.162 

A capacidade jurídica está ligada ao subdesenvolvimento e suas consequências, tais 

como, analfabetismo, ignorância, variando tal situação de região para região e em algumas nem 

sequer há acesso à justiça, ante o desconhecimento dos direitos coletivos e individuais.163 

O direito à informação é pressuposto para o acesso à justiça e não uma questão a ser 

enfrentada diretamente pelas normas processuais.164 Após a década de 1990, houve aumento 

considerável de colunas ligadas ao direito em jornais, revistas que incentivam os cidadãos a 

realizarem denúncias de desrespeito aos seus direitos, especialmente em relação ao direito do 

consumidor e serviços públicos ligados à população.165 

Desta feita, quanto mais desfavorecido financeiramente o cidadão, maior a sua 

dificuldade para acessar o poder judiciário, pois, desconhece instrumentos para a resolução de 

seus conflitos, uma vez que a desinformação da massa populacional é um problema 

educacional, posto que a democratização da justiça deve passar pela democratização do ensino 

e cultura. 

Assim, há necessidade de políticas públicas relativas à criação de um sistema 

educacional para que todos tenham as mesmas oportunidades e possibilidades de crescimento 

intelectual, social e econômico. 

As condições da ação estão relacionadas ao direito em movimento “como o exercício 

do próprio direito material”166, portanto, o direito de ação está ligado ao próprio direito material 

 

 

160CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 22. 
161RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça no Direito Processual Brasileiro. São Paulo: Acadêmica, 

1994, p. 130. 
162RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 37. 
163ARMELIN, Donaldo apud CESAR, Alexandre. Acesso à Justiça e Cidadania. Cuiabá: EdUFMT, 2002, p. 97. 
164RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 82. 
165MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

113. 
166ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). Direito e processo: Estudos em homenagem 

ao Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito. 2007, p. 765. 
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em exercício, assim, não há ação sem direito e não há direito sem ação e a ação segue a natureza 

do direito.167 

A teoria do direito concreto de ação traz que somente o titular do direito pleiteado era 

detentor do direito de ação.168 Desta feita, o direito de ação está ligado à sentença favorável, 

assim, somente existiria direito de ação quando o pedido da exordial fosse procedente.169 

A teoria do direito abstrato traz que o direito nasce da reivindicação de exigir do 

judiciário respostas ao direito material, independentemente de sua efetiva existência. Assim, o 

direito de ação não está ligado à existência do direito material e mesmo se a sentença for 

improcedente, o direito de ação será exercido170, pois, basta ao autor fazer referência de seu 

interesse, para que ocorra a prestação jurisdicional.171 

Na teoria eclética, a ação depende do preenchimento de requisitos de determinadas 

condições para a sua existência e sem essas não haverá resposta de mérito, modo pelo qual, o 

autor será carecedor da ação e, nesse caso, haverá ação, mas não exercício do direito de ação.172 

Essas condições devem ser analisadas, não somente pelos elementos da inicial, mas por todos 

os elementos apresentados no processo e, por ser esta matéria de ordem pública, deve ser 

conhecida de ofício e mesmo que não seja analisada de forma preliminar, o processo deverá ser 

extinto sem julgamento do mérito, diante da carência de ação. 

Na possibilidade jurídica do pedido, a tutela pleiteada deve ter previsão no ordenamento 

jurídico, devendo essa ser analisada tanto na causa de pedir, quanto no pedido. O interesse de 

agir é caracterizado pela necessidade de efetivar a tutela pleiteada, sendo essa, a única maneira 

da pessoa obter o bem da vida pleiteado. 

A legitimidade é o que liga o direito violado com o sujeito que trouxe o conflito ao 

judiciário, assim o direito de ação somente será exercido se cumpridas as condições 

supracitadas, sendo esse um empecilho ao acesso à justiça, pois, o texto constitucional não traz 

qualquer impedimento no que diz respeito às condições de ação.173 

 

167MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

116. 
168ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). Direito e processo: Estudos em homenagem 

ao Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito. 2007, p. 766. 
169ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). Direito e processo: Estudos em homenagem 

ao Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito. 2007, p. 768. 
170MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

116. 
171ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Orgs.). Direito e processo: Estudos em homenagem 

ao Desembargador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito. 2007, p. 769. 
172GONÇAVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2004. 

p. 86. 
173MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

116-117. 
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Há necessidade de alteração da legislação infraconstitucional para tornar as condições 

da ação mais abrangentes, possibilitando maior acesso à justiça174, pois, para esta teoria, embora 

as condições da ação estejam previstas na legislação processual, a ausência da análise do mérito 

ante a ausência dessas condições, pode causar empecilho ao acesso à justiça, uma vez que é um 

direito constitucional. 

Quanto à conscientização aos direitos difusos coletivos, como é cediço, os direitos 

difusos e coletivos abrangem um número indefinido e indivisível de pessoas, tais como direito 

do consumidor, meio ambiente etc. A Carta Magna trouxe instrumentos que ampliaram a 

legitimação para exercício dessa nova geração de direitos, bem como diversas leis 

infraconstitucionais, tal como a ACP. 

Para efetivação desses direitos, a Carta Magna trouxe três novos instrumentos, sendo, 

o Mandado de Segurança Coletivo, o Habeas Data e o Mandado de Injunção, e ampliou a 

aplicações do Mandado de Segurança e da Ação Popular, possibilitando maior acesso dos 

cidadãos à justiça e, de outro lado, o judiciário passou a exercer mais efetivamente sua função 

de poder do Estado.175 

No tocante aos aspectos simbólicos, psicológicos e ideológicos atrelados à noção de 

justiça e poder judiciário, o cidadão vê o magistrado e o advogado como seres superiores e 

distantes, todavia o advogado em proporção menor. Dessa forma, o judiciário fica distante 

dessas pessoas.176 

Outrossim, a morosidade das decisões, tribunais localizados em grandes centros e 

construções luxuosas intimidam os hipossuficientes, afasta o interesse deles em procurar o 

poder judiciário para resolução de seus direitos e se faz necessária a implantação de políticas 

para equilibrar a oferta e procura pela justiça e, por consequência, afastar o distanciamento do 

judiciário e seus usuários. 

Igualmente, não são necessários novos ritos para garantir o acesso à justiça, pois, os 

operadores do direito devem perceber a nova realidade, devendo operar e aplicar todos 

instrumentos que estão ao seu alcance e, de tal forma, possibilitar ao cidadão a efetividade do 

judiciário.177 

 

174MATTOS, Fernando Pagani Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

118. 
175MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

126. 
176RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à Justiça: Dimensões jurídico-processuais no contexto brasileiro 

da última década. [Trabalho elaborado para o concurso para professor titular da disciplina de teoria geral do 

processo da Universidade Federal de Santa Catarina]. Florianópolis, 1993, p. 44. 
177MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca da efetivação. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

127-129. 
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A seguir, menciona-se acerca dos principais meios alternativos de solução de conflitos, 

quais sejam, a autotutela, autocomposição, consistente na mediação e conciliação, bem como e 

a heterocomposição referente à arbitragem. 

 
2.4 OS PRINCIPAIS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO 

BRASIL 

 
No presente estudo, argumenta-se acerca da mediação, conciliação e arbitragem como 

meios alternativos de soluções de conflitos. Nesse sentido, Ivan Aparecido Ruiz e Marcelo Dal 

Pont Gazola trazem que vários são os métodos que podem ser utilizados para a resolução de 

conflitos de interesses, como a autotutela, autocomposição (mediação e conciliação) e a 

heterocomposição (arbitragem).178 

A “autotutela” é um método primitivo de solução de conflitos de interesses em que 

prevalece a força física, ou seja, aquele que possui um poderio físico superior faz prevalecer 

sua vontade, inclusive com a utilização de pressão psicológica, gerando constrangimento moral 

e coação, mesmo que não tenha razão a fim de sujeitar outrem à sua decisão. 

Ari Possidônio Beltran traz que a autotutela, “implica no ato pelo qual alguém procura 

impor a outrem, via de regra, pelo uso da força física, a solução da pendência. Não raro, a 

coação psicológica e moral são meios utilizáveis em tal contexto”.179 A autotutela é uma 

atividade privada que movida por impulsos e intenções particulares e egoísticos.180 Portanto, a 

autotutela, tem como principais características a utilização da força e a ausência de terceiros 

que ocorre, inclusive, no âmbito internacional v.g. guerra. 

Contudo, a autotutela não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, posto que o 

exercício arbitrário das próprias razões foi capitulado no art. 345 do CP como crime, salvo as 

hipóteses legais de legítima defesa prevista no art. 25 do mesmo diploma legal. Acerca do 

exercício arbitrário das próprias razões, Nelson Hungria ensina que: 

 
Ninguém pode, arbitrariamente, fazer justiça por si mesmo. Se tenho ou suponho ter 

um direito contra alguém, e este não o reconhece ou nega a cumprir a obrigação 

correlata, não posso arvorar-me em juiz, decidindo unilateralmente a questão a meu 

favor e tomando, por minhas próprias mãos, aquilo que pretendo ser-me devido, ao 

invés de recorrer à autoridade judicial, a quem a lei atribui a função de resolver os 

dissídios privados. De outro modo, estaria implantada a indisciplina na vida social, 

 
 

178RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 173. 
179BELTRAN, Ari Possidônio. A autotuela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p. 25. 
180TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civil. São Paulo: Método, 2008, p. 37 e 38. 
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pois já não haveria obrigatoriedade do apelo à justiça que o Estado administra, para 

impedir que os indivíduos, nas suas controvérsias, ad arma veniant.
181

 

 
Portanto, na autocomposição, a solução dos conflitos ocorre por interesse das partes, 

posto que não há existência de decisão por parte de um terceiro, busca-se o consenso, posto que 

é vantajoso que as partes se comuniquem e conjuntamente superem não só o litígio, mas, 

também, restabeleçam a relação havida entre elas. Manuel Galdino da Paixão Júnior ensina que 

a “autocomposição é a extinção do litígio por iniciativa e atitudes dos próprios sujeitos 

envolvidos” 182 

Ada Pellegrini Grinover leciona que: 

 
 

Se é certo que, durante um longo período, a heterocomposição e a autocomposição 

foram considerados instrumentos próprios das sociedades primitivas e tribais, 

enquanto o ‘processo’ jurisdicional representava insuperável conquista da 

civilização, ressurge hoje o interesse pelas vias alternativas ao processo, capazes de 

evitá-lo ou encurtá-lo, conquanto não o excluam necessariamente. 183 

 

Portanto, pode-se dizer que na autocomposição as partes são os seus próprios juízes, vez 

que eles decidem a controvérsia existente. Caso haja a assistência de um terceiro envolvido 

neutro, ele funcionará como mero auxiliar dos sujeitos, como facilitador para a solução do 

conflito de interesses, pois inexiste qualquer decisão desse; assim, o terceiro interferirá de forma 

imparcial, propondo opções para a celebração do acordo. 

Alexandre Araújo Costa ressalta, por sua vez, afirma que a imparcialidade do terceiro 

não é uma exigência lógica, mas, sim, uma exigência ética que faz sentido dentro de uma 

perspectiva que valorize a subjetividade das pessoas e que considere legítimo apenas o acordo 

que é realizado por uma vontade livre, o que implica, por consequência, a ausência de 

influências externas, como ameaças, subornos ou pressões. 184 

A autocomposição soluciona o conflito pelas partes e, caso haja a existência de um 

terceiro neutro, ele atua como mero facilitador para que as partes reorganizem suas posições 

sem se deixarem levar pelas emoções. A heterocomposição é uma das formas de técnica de 

resolução de conflitos em que as partes elegem um terceiro imparcial para julgar a lide, com as 

 

 
 

181HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal (decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), v. IX, 

arts 250 a 361. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 490. 
182PAIXÃO JÚNIOR, Manuel Galdino da. Teoria geral do processo. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 15. 
183GRINOVER, Ada Pellegrini. Fundamentos da Justiça Conciliativa. Revista da Escola Nacional de 

Magistratura, v. 2, n. 5, abr. 2008, p. 22. 
184COSTA, Alexandre Araújo. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. v. 3, Brasília: Grupos de 

Pesquisa, 2004, p. 174. 
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mesmas prerrogativas do poder judiciário e para impor uma solução adequada ao caso que se 

discute. 

A heterocomposição também é conhecida como heterotutela e se divide em duas vias, 

sendo a primeira a arbitragem em que o terceiro escolhido pelas partes decide o impasse e a 

segunda é a jurisdicional. Nela, há a provocação do Poder Judiciário por uma das partes e o 

terceiro (autoridade estatal investida de poder coercitivo) impõe uma decisão. 

Acerca do tema, Ada Pellegrini Grinover ensina que: 

 
 

O instrumento de heterocomposição, embora apresente altos méritos, sendo mais 

adequada do que o processo para um determinado grupo de controvérsias, ainda é um 

método adversarial, em que a decisão é imposta às partes, não pelo juiz, mas pelo 

árbitro. 185 

 

Portanto, a heterocomposição se divide em arbitragem e justiça. A primeira é uma forma 

de justiça privada e a segunda é um mecanismo para atuação da justiça pública. Paula Costa e 

Silva traz, igualmente, que “julgados de paz, arbitragem, mediação e conciliação vêm sendo 

designados por meios alternativos de resolução de controvérsias”.186 

Os meios alternativos de solução de litígios estão ligados aos movimentos de 

informalização e desjudicialização da justiça, tendo em vista a sua simplicidade, celeridade 

processual, pois se utilizam de meios informais para melhorar os procedimentos judiciais, 

podendo eles existirem paralelamente à forma tradicional. Em que pese tratarem de opções 

lícitas para a resolução do conflito, essas, ainda, não são totalmente vistas com bons olhos, em 

vista da herança positivista que se perpetua.187 

Para Priscilla Lemos Cappelleti e Priscilla Lemos Queiroz e Maria Goretti de Assis 

Laier: 
 

 

A desjudicialização dos litígios é uma tendência no ordenamento jurídico pátrio. 

Traduz-se em uma tentativa de dinamizar a processualística brasileira, ao passo que 

pretende tirar do escopo da burocratização judicial algumas lides que podem se 

resolver de forma consensual.188 

 

 

 
 

185GRINOVER, Ada Pellegrini. Fundamentos da Justiça Conciliativa. Revista da Escola Nacional de 

Magistratura, v. 2, n. 5, abr. 2008, p. 22. 
186SILVA. Paula Costa e. A Nova face da Justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa: 

Coimbra Editora, 2009, p. 34. 
187SILVA, Antônio Hélio. Arbitragem, Mediação e Conciliação. Grandes Temas da Atualidade. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense. 2008, p. 22-23. 
188CAPPELLETTI, Priscilla Lemos Queiroz; LAIER, Maria Goretti de Assis. O Entendimento Contemporâneo 

acerca do Princípio do Acesso à Justiça: uma análise a partir da realidade brasileira. Revista Jurídica Cesumar 

- Mestrado, v. 15, n. 1, jan./jun. 2015, p. 119. 



53 
 

 

 

 

 

Cumpre mencionar que em decorrência do grande número de ações que são distribuídas 

diariamente nos fóruns e tribunais, o que torna os processos morosos, há que se pensar em 

novos meios de distribuição de justiça a fim de incrementar as propostas de transação para a 

concretização da mediação, conciliação e arbitragem e, antes de ingressar em juízo, é 

plenamente possível realizar audiências de conciliação ou mediação para que as partes possam 

analisar e solucionar o problema entre eles, juntamente com a presença de uma terceira pessoa. 

A conciliação e a medição podem ser utilizadas em diversas hipóteses, tais como, em questões 

envolvendo vizinhos, familiares que, por meio da participação de pessoas da comunidade, 

haverá a tentativa de conciliar as partes e evitar a propositura de demanda judicial.189 

Nesse sentido, trazem Mauro Cappelletti e Bryant Garth: 

 
 

Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico, se o 

litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos tribunais e as 

despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar particularmente benéficas 

para as partes as soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo arbitral.190 

 

A mediação e a conciliação são eficazes meios alternativos de solução de conflitos, pois 

a mediação aproxima as partes e faz com que elas interajam, enquanto a conciliação promove 

a conversa entre as partes e elimina dificuldades, propõe saídas a fim de chegar a um 

denominador comum e, consequentemente, fazer com que haja um acordo entre as partes.191 

Assim, passa-se a arguir individualmente acerca dos principais meios extrajudiciais de 

solução de conflitos, quais sejam: conciliação, mediação e arbitragem. 

 
2.4.1 Conciliação 

 
 

A conciliação é um meio alternativo de solução de conflito, na qual um terceiro, neutro 

e imparcial, que se entende pelo juiz estatal auxilia as partes a negociar entre si, sendo tal 

tentativa processual192 ou extra processual. 

 

 

 
 

189TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 136-137. 
190CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 81. 
191TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 158. 
192RUIZ, Ivan Aparecido; GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez. Da Conciliação: Uma forma de efetivar a 

jurisdição, pela via consensual, por meio de um processo mais justo. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 

11, n. 1, jan./jun.- ISSN 1677-6402, 2011, p. 61. 
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Saliente-se que a conciliação tem características próprias e, além da administração do 

conflito de interesses ser realizada por um terceiro, neutro e imparcial, ele, diferentemente do 

mediador, tem a prerrogativa, depois de avaliadas as vantagens e desvantagens das partes, 

sugerir um acordo. 

Há algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou a campanha Conciliar é 

Legal, no intuito de promover a mudança de comportamento dos agentes da Justiça, dos 

usuários, dos operadores do Direito e da sociedade, uma vez que o entendimento das partes é o 

melhor caminho, pois, elas saem mais satisfeitas e há diminuição no tempo para a solução dos 

conflitos.193 

Portanto, a conciliação tem a finalidade de recompor relações que se encontram em 

desarmonia, cabendo ao juiz estatal, extirpar eventual mal entendido e esclarecer o direito da 

outra parte a fim de que elas entendam seus direitos e obrigações e que a conciliação é o melhor 

caminho. 

A conciliação, no Brasil, além de ser um meio extrajudicial de solução de conflitos é 

plenamente aceita e até incentivada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que se pode 

perceber pela tentativa de conciliação obrigatória para determinadas causas, tal como nos 

Juizados Especiais194 e na seara trabalhista.195 Nesse sentido, Torres traz que “a conciliação 

deve ser incentivada e igualmente colocada em prática também no juízo comum, 

primeiramente, porque há previsão legal, em segundo lugar, porque se constitui num grande 

aliado da justiça”196 e, para tanto, há necessidade de contar com pessoas preparadas e 

entusiasmadas pela imediata e efetiva justiça.197 

Portanto, verifica-se que a conciliação é um bom meio de solução extrajudicial de 

conflitos, uma vez que, cada parte terá conhecimento de seus direitos e deveres e tendo pleno 

conhecimento acerca da importância em conciliar o que ajuda a desafogar o poder judiciário. 

A seguir, passa-se a arguir sobre a mediação. 
 

 

 
 

193SILVA, Antônio Hélio. Arbitragem, Mediação e Conciliação. Grandes Temas da Atualidade. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense. 2008, p. 26. 
194RUIZ, Ivan Aparecido; GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez. Da Conciliação: Uma forma de efetivar a 

jurisdição, pela via consensual, por meio de um processo mais justo. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 

11, n. 1, jan./jun.- ISSN 1677-6402, 2011, p. 61. 
195RUIZ, Ivan Aparecido; GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez. Da Conciliação: Uma forma de efetivar a 

jurisdição, pela via consensual, por meio de um processo mais justo. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 

11, n. 1, jan./jun.- ISSN 1677-6402, 2011, p. 64 
196TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 163. 
197TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 163. 
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2.4.2 Mediação 

 
 

A mediação, assim como a conciliação, é espécie do gênero da autocomposição, todavia 

ambas não se confundem uma vez que, nesse caso, não há a figura do Juiz Estatal, sendo esse 

meio bastante utilizado na Proteção ao Consumidor (PROCON), Defensoria Pública, Ministério 

Público, em programas de justiça comunitária para solução conflitos locais198, podendo ser 

processual ou extraprocessual. 

Nesse sentido, Jasson Ayres Torres traz que: 

 
 

O Instituto da mediação é um caminho possível que se disponibiliza às partes 

envolvidas num litígio, contando para isso com um terceiro estranho, atuando para 

facilitar uma compreensão do problema, sem interferir diretamente, mas conduzindo 

os participantes para um ponto de equilíbrio. Em que pese não esteja inserido como 

texto legal, é um instrumento jurídico colocado à disposição da sociedade e do Poder 

Judiciário para viabilizar um paradigma de Justiça. 199 

 
 

Lilia Maia de Morais Sales e Mara Lívia Moreira Damasceno ensinam que200: 

 

 
A mediação é um mecanismo de solução de conflitos voluntário, consensual e pacífico 

de tentativa de solução de conflitos, baseado no diálogo e facilitado pelas técnicas 

utilizadas por uma terceira pessoa imparcial - o mediador - que auxilia os envolvidos 

na controvérsia a construírem um acordo que melhor os satisfaçam, sem formular 

propostas e sugestões. 

 

 
A mediação, outrossim, é considerada meio efetivo ao acesso à justiça, pois, também 

resolve problemas psicológicos e emocionais que levam os indivíduos a não pensarem somente 

nas necessidades primordiais, mas, também, a buscar seus direitos e deveres por meio de um 

terceiro a fim de construir uma relação pacífica e menos litigiosa.201 Desta feita, a mediação 

procura interesses comuns das partes e com aproximação e diálogo demonstrar as vantagens do 

acordo e os desgastes que podem ser evitados na discussão judicial, bem como que esse 

 

 

198RUIZ, Ivan Aparecido; GONÇALVES, Heloísa Alva Cortez. Da Conciliação: Uma forma de efetivar a 

jurisdição, pela via consensual, por meio de um processo mais justo. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 

11, n. 1, jan./jun.- ISSN 1677-6402, 2011, p. 61-62. 
199TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 168. 
200SALES, Lilia Maia de Morais; DAMASCENO, Mara Lívia Moreira. Mediação, suas técnicas e o encontro dos 

conflitos reais: estudo de casos. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 16, n. 16, 

julho/dezembro de 2014. ISSN 1982-0496, p. 145-165. 
201RUIZ, Ivan Aparecido; BEDÊ, Judith Aparecida. Revisitando novos caminhos para o acesso à justiça: 

mediação. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do Conpedi, realizado em Brasília (DF) 

nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p. 144. 
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caminho pode ser longo e penoso. De tal forma, a mediação tem surtido bons efeitos no direito 

de família e direito de vizinhança.202 

Para que a mediação seja bem realizada, é importante que o mediador tenha condições 

profissionais suficientes para conhecer a matéria que as partes discutem, bem como, que saiba 

ouvir e lançar com nitidez e exatidão os pontos que são divergentes e os comuns e, assim, 

apresentar questionamentos e avaliações necessárias para a resolução do conflito.203 

Portanto, temos a mediação como outro importante meio extrajudicial para a solução de 

conflitos. 

No tópico a seguir, menciona-se sobre a arbitragem como método alternativo de 

resolução de conflitos. 

 
2.4.3 Arbitragem 

 
 

Diversamente dos demais métodos supracitados, a arbitragem é um método 

heterocompositivo de resolução de conflitos, dissociado do Estado para resolver litígios entre 

partes que optam por essa via. 

A arbitragem é uma instituição antiga que se caracteriza por sua informalidade e por 

julgadores com formação técnica ou jurídica. As decisões são vinculatórias e sujeitas às 

limitadas hipóteses de recurso. É utilizada por convenção das partes, todavia, apesar de ser 

relativamente rápida e pouco dispendiosa, pode se tornar muito caro para as partes, em vista 

que devem suportar o ônus dos honorários do árbitro.204 

Carlos Alberto Carmona, assim conceitua a arbitragem: 

 
 

A arbitragem - meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de 

uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo 

com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma 

eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer que seja, para 

solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam 

dispor.205 

 

 

 

 
 

202TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 169. 
203TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 171. 
204CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 2002, p. 82. 
205CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo: Malheiros, 

1998, p. 31. 



57 
 

 

 

 

 

Esse método tem como grande diferencial “o fato de o terceiro ser alguém ou alguma 

instituição escolhida livremente pelas partes, o que destaca o caráter da confiança”206; assim, o 

árbitro é escolhido entre as partes, entre pessoas de suas confianças. 

Diante da problematização proposta no presente trabalho, buscar-se-á analisar a 

arbitragem como meio viável para a resolução de conflitos, envolvendo direitos da 

personalidade. Para tanto, o instituto da arbitragem será melhor analisado no tópico seguinte, 

no qual abordará suas origens, seus princípios e a sua regulação no Brasil, bem como, trará os 

efeitos da sentença arbitral no direito brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

206RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 180. 
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3 SOBRE A ARBITRAGEM 

 
 

No presente capítulo, aborda-se a origem da arbitragem, seus princípios e a importância 

deles para o sistema arbitral brasileiro, bem como regulamentação da arbitragem no Brasil. 

Ao final, menciona-se sobre os efeitos gerados pela sentença arbitral no Brasil. 

 
 

3.1 AS ORIGENS DA ARBITRAGEM 

 
 

Para Plácido e Silva, o vocábulo arbitragem possui a seguinte derivação: 

 
[...] latim arbiter (juiz, louvado, jurado), embora por vezes tenha a mesma 

significação de arbitramento, é, na linguagem jurídica, especialmente empregado para 

significar o processo que se utiliza, a fim de se dar solução a litígio ou divergência, 

havida entre duas ou mais pessoas. 

 

Segundo a classificação de José Carlos Moreira Alves207, a evolução da arbitragem se 

dá da seguinte maneira: 

 
a) na primeira, os conflitos entre particulares são, em regra, resolvidos pela força 

(entre a vítima e o defensor, ou entre os grupos de que cada um deles fazia parte), mas 

o Estado – então incipiente – intervém em questões vinculadas à religião, e os 

costumes vão estabelecendo regras para estabelecer a violência legítima e ilegítima; 

b) na segunda, surge o arbitramento facultativo: a vítima, ao invés de usar a vingança 

individual ou coletiva contra o ofensor, prefere, de acordo com este, receber uma 

indenização para que a ambos pareça justa, ou escolher um terceiro (ou árbitro) para 

fixá-la; 

c) na terceira etapa, nasce o arbitramento obrigatório: o facultativo só era utilizado 

quando os litigantes o desejassem, e como esse acordo nem sempre existia, daí 

resultava que, as mais das vezes, se continuava a empregar a violência para a defesa 

do interesse violado; por isso o Estado não só passou a obrigar os litigantes a 

escolherem o árbitro que determinasse a indenização a ser paga pelo ofensor, mas 

também a assegurar a execução da sentença, se, porventura, o réu não quisesse 

cumpri-la; e 

d) finalmente, na quarta e última etapa, o Estado afasta o emprego da justiça privada, 

e através de funcionários seus, resolve os conflitos de interesses surgidos entre os 

indivíduos, executando a força, se necessário, a decisão. Ainda sendo possível utilizar- 

se de árbitros para dirimir tal conflito. 

 

Cumpre mencionar que os institutos jurídicos, desde os mais remotos até os dias atuais, 

decorrem mudanças histórico-sociais das sociedades, assim, a análise deles deve ser precedida 

de uma investigação histórica para que se possa encontrar os fundamentos que lhe dão 

origem.208 

 

207ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. v.1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I. 1971, p. 203-204. 
208 RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso 

à justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 175. 
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No mesmo sentido, Plauto Faraco de Azevedo, valendo-se dos ensinamentos de José 

Eduardo Faria, traz que: 

 
O ensino jurídico atual “funda-se em premissas ingênuas e idealistas, distanciadas de 

uma realidade socioeconômica explosiva, contraditória e conflituosa”. A sua alteração 

“deve começar pela própria reflexão sobre o Direito a partir de uma crítica 

epistemológica do paradigma positivista- normativista”, que o informa. Quanto às 

disciplinas técnicas, “é necessário antes estudá-las, se quisermos criticá-las de modo 

consequente. Como? Valorizando o papel formativo das disciplinas de natureza 

teórica, como Teoria, a Filosofia e a Sociologia do Direito”. Faz-se necessário 

“estudar o Direito positivo na sua dimensão histórica [...] Se é certo que, enquanto 

saber de autoridade, a Ciência do Direito reproduz em sua estrutura interna as 

exigências de sua própria função na sociedade, é correto que a atividade dos juristas 

[...] não se limita à mera reprodução da ordem estabelecida. 209 

 

A arbitragem teve início na mais remota antiguidade, sendo conhecida desde o 

surgimento dos primeiros povos, posto que, nas primeiras sociedades inexistia o poder do 

Estado como se tem atualmente. Assim, via de regra, os conflitos eram resolvidos pelos próprios 

litigantes, seja pela autotutela (força física) ou por meio do árbitro na chamada arbitragem 

facultativa.210 

Inicialmente, há indícios da utilização da arbitragem desde a Antiguidade e Idade 

Média, havendo registros acerca da utilização de árbitros no Oriente Antigo e os hebreus 

solucionavam as questões de ordem privadas na Beth-Diam, que era uma espécie de Câmara 

composta por três árbitros e datada de 3.000 anos antes de Cristo.211 

No mesmo sentido, José Cretella Neto ensina que o Beth Diam era “um colegiado 

formado por três árbitros, considerados “doutores da lei”, competentes para julgar todas as 

matérias, atendo-se aos princípios bíblicos”.212 

Edson Prata traz que, mesmo sem definição específica, a arbitragem esteve presente já 

entre os Hebreus, desde 1300 a.C., quando da promulgação do direito mosaico e constata-se a 

existência dos fundamentos da arbitragem em diversas passagens da Bíblia, como em 

Gênesis213: 

 

 

 

 

209AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, SP: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 25. 
210RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 175. 
211MAIA NETO, Francisco. Arbitragem: A solução extrajudicial de conflitos. 2. ed. Revista e ampliada. Belo 

Horizonte: del Rey, 2008, p. 5. 
212CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 7. 
213PRATA, Edson. História do Processo Civil e sua Projeção no Direito Moderno. Rio de Janeiro, RJ: Forense 

1987, p. 25-28. 
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Então se irou Jacó, e altercou Labão; e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual 

o meu pecado, que tão furiosamente tens me perseguido? Havendo apalpado todos os 

meus utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, 

para que julguem entre mim e ti. (Gênesis 31:36-37). 

 

É o que se verifica nas palavras de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento: 

 
 

Entretanto, vos, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal 

daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha, vo-lo digo. Não 

há por ventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da 

irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isto perante os incrédulos 

(I Coríntios 6: 4-6). 

 

Portanto, desde os tempos bíblicos, há o impulso de outorgar o julgamento dos litígios 

das partes envolvidas, verificando-se confiança das partes no árbitro, que é requisito da 

arbitragem. 

Nesse sentido, José Cretella Neto214 ensina que “o instituto da arbitragem encontra-se 

na mitologia grega, quando Paris funciona como árbitro entre Atenas, Hera e Afrodite, em 

disputa pela maçã de ouro, destinada pelos deuses à mais bela” e que “Aristóteles, na Retórica 

(I, 13, 1974b, 420) confirma que o árbitro visa à equidade, enquanto o juiz visa à lei”. 

O instituto da arbitragem difundiu-se na Grécia antiga para a resolução dos conflitos, 

especialmente, entre as cidades–estado.215 

Nesse período, a arbitragem teve muita importância no panorama internacional, 

notadamente nos litígios de fronteiras. Verifica-se, ainda, que diversos escritores helênicos da 

mitologia citam a existência de conflitos entre deuses e heróis e que tais conflitos eram 

resolvidos por laudos arbitrais.216 

A arbitragem entre os povos gregos ocorria tanto entre particulares, quanto entre 

cidades-estados e nesse último caso, pode ser demonstrado pelo tratado de Paz perfectibilizado 

entre Esparta e Atenas, em 445 a.C. A arbitragem era tradicional entre os romanos que a 

empregavam amplamente nas relações particulares.217 

Nesse período, há conhecimento que os tratados possuíam cláusulas compromissórias, 

conforme os ensinamentos de Rozane da Rosa Cachapuz: 

 

 
 

214CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 7. 
215PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos da Arbitragem no Direito Brasileiro e Estrangeiro. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, n. 107, jul./set. 1990, p. 215-244. 
216RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 176. 
217MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à 

jurisdição. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 213. 
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No tratado de Nícias, conservado por Tucídides, lê-se: “Não será permitido aos 

lacedônios e aos seus aliados de fazer a guerra aos atenienses e a seus aliados... sob 

qualquer pretexto. Se surgir um litígio entre eles, submeterão a solução do caso a um 

procedimento de direito conforme os princípios sob os quais se deverão acordar, 

através de árbitros.218 

 

A arbitragem se evidenciou de duas formas no processo romano que agrupadas na ordo 

judiciorum privatorum, sendo o processo das legis actiones e o processo per fórmulas, que 

ocorreram desde as origens do império romano ocorrida por volta de 745 a.C. até o século III 

d.C. O processo romano englobava a figura do árbitro, posto que o pretor preparava a demanda, 

adequava à lei para, posteriormente, submeter ao julgamento do iudex ou arbiter.219 O pretor 

não compunha o corpo funcional romano, se tratava de um particular idôneo, que era incumbido 

de julgar a litígio.220 

Nesse sentido, leciona Sálvio de Figueiredo Teixeira221: 

 

Historicamente, a arbitragem se evidenciava nas duas formas do processo romano 

agrupadas na ordo judiciorum privatorum: o processo das legis actiones e o processo 

per formulas. Em ambas as espécies, que vão desde as origens históricas de Roma, 

sob a Realeza (754 a.C.) ao surgimento da cognitio extraordinária sob Diocleciano 

(século III d.C.), o mesmo esquema procedimental arrimava o processo romano: a 

figura do pretor, preparando a ação, primeiro mediante o enquadramento na ação da 

lei e, depois, acrescentando a elaboração da fórmula, como se vê na exemplificação 

de Gaio, e, em seguida, o julgamento por um iudex ou arbiter, que não integrava o 

corpo funcional romano, mas era simples particular idôneo, incumbido de julgar, 

como ocorreu com Quintiliano, gramático de profissão e inúmeras vezes nomeado 

arbiter, tanto que veio a contar, em obra clássica, as experiências do ofício. Esse 

arbitramento clássico veio a perder força na medida em que o Estado romano se 

publicizava, instaurando a ditadura e depois assumindo, por longos anos, poder 

absoluto, em nova relação de forças na concentração do poder, que os romanos não 

mais abandonaram até o fim do Império. 

 

Maria Bernadete Miranda leciona que alguns atributos procedimentais relativos ao 

primeiro período do processo romano, que permeou de 754 a.C. a 149 a.C., período esse que 

vigorou, desde a fundação de Roma, até o final da República, assemelham-se às atuais Cortes 

de Conciliação. O sacerdote dos templos romanos fazia o papel de árbitro, tanto nas questões 

de guerra, quanto nas pendências cíveis e criminais, durante os períodos de paz. Naquela época, 

 

 
218CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Arbitragem – Alguns aspectos do processo e do procedimento na Lei n. 

9.307/96. Leme, RJ: LED, 1998, p. 27-28. 
219CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Arbitragem – Alguns aspectos do processo e do procedimento na Lei n. 

9.307/96. Leme, RJ: LED, 1998, p. 28. 
220TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul e a 

Imprescindibilidade da Corte Comunitária. Revista Jurídica, Porto Alegre, n. 236, jun. 1997, p. 18-19. 
221TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A arbitragem no Sistema Jurídico Brasileiro. Trabalho apresentado na 

obra coletiva “A Arbitragem na Era da Globalização”, coordenação de José Maria Rossini Garcez, Forense, p. 

25. 
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o processo consistia em duas fases, perante o juiz (in jure), perante o árbitro ou ao juiz leigo (in 

judicio).222 

A arbitragem, em Roma, obteve grande desenvolvimento nos litígios entre particulares 

e os árbitros se submetiam a qualquer lei, pois não estavam obrigados às fórmulas de cunho 

religioso dos primeiros anos do direito romano. 

Todavia, esse período liberal da arbitragem, em Roma, enfraqueceu-se, à medida em 

que o Estado Romano se instaurava como um poder absoluto o que permaneceu até o fim do 

império. A partir daí, a atividade jurisdicional tornou função exclusiva do Estado, seguindo 

assim, a figura do juiz estatal.223 

Na Idade Média, a arbitragem não ficou restrita aos negócios particulares, onde em 

determinado momento teve destaque. Nesse sentido, Boutillier, citado por Jorge Barrientes 

Barra, afirmava que: 

 
[...] o árbitro não pode e não deve, na causa a ele submetida, proceder senão por obra 

do direito vigente, segundo o alegado – ou provado perante ele –, mas fazer tudo 

segundo a regra de direito; arbitrador, se é aquele que da causa é encarregado pela sua 

consciência, segundo o direito ou não; mediador ou apaziguador, se é aquele que, com 

o consenti- mento das partes, as coloca de acordo.224 

 

Carlos Alberto Carmona leciona que, neste período, a Igreja foi importante, nos 

primórdios da Era Cristã, pois o épiscopalis iudicium se desenvolveu nas formas da arbitragem, 

transformando-se, posteriormente, em verdadeiro juízo ordinário. 225 

Na Idade Média, na Europa, a arbitragem era conhecida e bastante utilizada, havendo, 

normas acerca do compromisso da arbitragem, destinadas especialmente à solução de litígios 

envolvendo familiares. Na Revolução Francesa, a partir de 1789, a arbitragem passou a ser 

substituída pelo poder judiciário com o surgimento do positivismo. 

Com a Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, restou 

caracterizado que o pensamento positivista e codificador não era a melhor hipótese para se 

resolver os litígios comerciais e não era adequado para a solução de conflitos comerciais, tanto 

que surgiu um direito próprio do comércio internacional e assim, a arbitragem passou a ser uma 

 

222MIRANDA, Maria Bernadete Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: < 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 1-2. 
223PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos da Arbitragem no Direito Brasileiro e Estrangeiro. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, n. 107, p. 215-244, jul./set. 1990, p. 217. 
224PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos da Arbitragem no Direito Brasileiro e Estrangeiro. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, n. 107, p. 215-244, jul./set. 1990, p. 217. 
225CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo, SP: Malheiros, 1993, p. 

43. 
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alternativa paralela para os casos em que era possível se utilizar das normas próprias do 

comércio internacional.226 

Na idade moderna, a arbitragem foi ponderada na Revolução Francesa como a forma 

mais adequada para traduzir no campo do Judiciário, o ideal de Fraternidade.227 A Constituição 

Federal da França, datada de 1791, previu o direito a todos os cidadãos de submeterem seus 

litígios à apreciação do árbitro, protegendo esse direito, inclusive de qualquer lesão por ato do 

Poder Legislativo. 

Todavia, em decorrência da reação à revolução, os casos passíveis à arbitragem foram 

restritos e aboliu-se a arbitragem obrigatória, bem como o laudo arbitral passou a ser suscetível 

de revisão pelo Poder Judiciário, modo pelo qual perdeu a sua exequibilidade caso não 

referendada pelo poder estatal, perdurando tal, até os dias atuais, o que prejudicou o 

desenvolvimento da arbitragem. 228 

No decorrer da história e seus acontecimentos, verificou-se que houve um declínio da 

arbitragem prevalecendo a composição estatal. Em decorrência disso, houve de forma paralela 

e razoável a negociação e mediação, no âmbito do common law, posto que, o direito anglo 

americano possui influência liberal baseada no empirismo de Francis Bacon e de juristas, tais 

como Blackstone, Madison, Marshall, Holmes e Cardozo, aos quais jamais seriam contrários a 

utilização da arbitragem como meio válido para a solução de litígios, até chegar aos tempos 

atuais, em que retoma força e passa a ser o verdadeiro respiro da jurisdição estatal.229 

Assim, vê-se que os países integrantes do sistema romano germânico e os do Common 

law seguiram caminhos distintos em relação à evolução da arbitragem. No sistema romano 

germânico, houve restrições à arbitragem em razão das promulgações dos Códigos de Processo. 

Todavia, em países que adotaram o sistema da Common law, a arbitragem se desenvolveu por 

autonomia das partes, vez que os Códigos continham um mínimo de regras acerca do tema.230 

Pedro A. Batista Martins ensina que, “contudo, já no final do século XIX o interesse 

pela arbitragem é renovado e sua utilização plenamente revigorada, no século XX, com a 
 

 

 

226MIRANDA, Maria Bernadete. Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: < 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf>. Acesso em:10 dez. 2019.p. 2 
227PARRA, Jorge Barrientos. Fundamentos da Arbitragem no Direito Brasileiro e Estrangeiro. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, n. 107, p. 215-244, jul./set. 1990, p. 219. 
228RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 178. 
229TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Arbitragem como meio de solução de conflitos no âmbito do Mercosul e a 

Imprescindibilidade da Corte Comunitária. Revista Jurídica, Porto Alegre, n. 236, p.18-23, jun. 1997, p. 19. 
230SOARES, Guido. Arbitragens comerciais internacionais no Brasil-vicissitudes. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, n. 641, mar. 1989, p. 31. 
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ratificação de tratados sobre a matéria e a inserção do instituto na grande maioria dos sistemas 

jurídicos nacionais”.231 

Saliente-se que, no Século XX, em especial nos países europeus, decorrência do 

interesse na arbitragem, esse assunto ressurgiu com entusiasmo, ocupando o prestígio que teve 

outrora e isso fez com que os tratados internacionais se fortalecessem e se multiplicassem.232 

No tocante à história da arbitragem no Brasil, a primeira notícia que se tem sobre a 

arbitragem advém das Ordenações Filipinas de 1603, nas quais admitiam a possibilidade de 

recurso, mesmo que as partes tenham pactuado o compromisso arbitral com disposição expressa 

de cláusula sem recurso, não necessitando a decisão arbitral passar pelo crivo do juiz togado. 

As Ordenações Filipinas continuaram a vigorar com o nome dos Juízos Arbitrais, até a 

promulgação da Constituição Federal de 1824.233 

A primeira legislação no Brasil a versar sobre o assunto foi Constituição Imperial de 

1824 que, em seu art. 1604, concedia às partes a possibilidade da resolução de litígios pelo 

Juízo.234 

A primeira introdução infraconstitucional acerca da arbitragem ocorreu nos anos de 

1831 e, em seguida, em 1837, a fim de solucionar litígios relativos à locação de serviços, em 

caráter impositivo ou obrigatório, que, posteriormente foi regulada pelo Decreto nº 737/1850 

que instituiu o Código Comercial, para que fosse aplicada em dissídios existentes entre 

comerciantes. 

A Resolução de 26 /1831 regulava a arbitragem nas questões relativas a seguro e a Lei 

108, de 11/1837, nos dissídios referentes à locação de serviços.235 O Código Comercial de 1850 

consignou a obrigatoriedade acerca da utilização da arbitragem nas causas entre sócios de 

sociedades comerciais, durante existência da sociedade comercial, bem como para a liquidação 

ou partilha. Esse diploma previu, ainda, o Regulamento 737, mas que foi revogado pela Lei nº 

1350, de 14/09/1866.236 

 

231MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem: Através dos Tempos. Obstáculos e Preconceitos à sua 

Implementação no Brasil, artigo publicado na obra coletiva A arbitragem na Era da Globalização, 

coordenação de José Maria Rossini Garcez. Forense, p. 35. 
232CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo, SP: Malheiros, 1993, p. 

45. 
233MIRANDA, Maria Bernadete. Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: < 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 2. 
234MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à 

jurisdição. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 213. 
235OLIVEIRA FILHO, Cândido de. Curso de prática do processo. v. 1. Rio de Janeiro: Cândido de Oliveira 

Filho, 1938, p. 318. 
236GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 32. 
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Nesse sentido, traz Pedro A. Batista Martins237: 

 

Ainda nesse mesmo ano, o Código Comercial traz em seu bojo a figura do juízo 

arbitral e, seguindo a tendência já delineada no passado, prescreve-o de modo 

obrigatório às questões (i) resultantes de contratos de locação mercantil, (ii) suscitadas 

pelos sócios, entre si, ou com relação à sociedade, inclusive quanto à liquidação ou 

partilha, (iii) de direito marítimo, no que toca a pagamento de salvados e sobre avarias,  

repartição ou rateio das avarias grossas e (iv) relacionadas à quebra. 

 

Citada lei revogou os dispositivos acerca da solução arbitral, o que fez com que ela 

caísse em desuso. A posteriori, foi novamente introduzida no ordenamento jurídico por meio 

dos artigos 1.031 a 1.046 do Código de Processo Civil de 1939, nos termos dos artigos 1.031 a 

1.046, sendo, ainda, modificado em 1973, mas, mesmo assim, ficou em desuso, pois a 

necessidade da homologação das sentenças arbitrais pelo Poder Judiciário inviabilizava seu 

uso.238 

Nesse sentido, leciona Maria Bernadete Miranda239: 

 

Este dispositivo de arbitragem compulsória só foi revogado pela Lei nº 1.350, de 14 

de setembro de 1866, permanecendo, todavia, o Juízo Arbitral voluntário, que foi 

regulado pelos artigos 1.037 a 1.048 do Código Civil brasileiro, Lei nº 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916. O Código Civil, elaborado pela influência do jurista brasileiro Clóvis 

Bevilacqua, previa a solução de pendências judiciais ou extrajudiciais por arbitragem. 

O antigo Código de Processo Civil brasileiro, Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro 

de 1939, e o atual, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, consignaram também 

dispositivos referentes à arbitragem. O atual Código de Processo Civil previa, em seus 

artigos 1.072 a 1.102, a solução de pendências por juízo arbitral e condicionava à 

homologação do laudo arbitral ao juiz originariamente competente para o julgamento 

da causa. Esses artigos foram revogados pela Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, 

Lei da Arbitragem. 

 

Após apresentação sobre a história da arbitragem, cumpre trazer à baila os princípios 

inerentes ao procedimento arbitral e a sua regulamentação no Brasil e posteriormente os efeitos 

da sentença arbitral. 

 

 

 

 

 

 

 

237MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem: Através dos Tempos. Obstáculos e Preconceitos à sua Implementação 

no Brasil, artigo publicado na obra coletiva A arbitragem na Era da Globalização, coordenação de José Maria 

Rossini Garcez. Forense. p. 43. 
238MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à 

jurisdição. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 213. 
239MIRANDA, Maria Bernadete. Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 3. 
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3.2 OS PRINCÍPIOS DA ARBITRAGEM E A SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

 
Como é sabido, os princípios são considerados importantes fonte de direito em diversos 

ordenamentos jurídicos, inclusive, no brasileiro, conforme o art. 4º da LIDB que estabelece: 

“quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”.240 

Acerca do vocábulo princípio, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu conhecido 

dicionário, ensina que: “Princípio. S. m. 1. Momento ou local ou trecho em que algo tem 

origem; começo. 2. Causa primária. 3. Elemento predominante na constituição de um corpo 

orgânico. 4. Preceito, regra, lei. 5. P.ext. Base; germe”.241 

Para De Plácido e Silva: 

 
Princípios, no plural, significam as normas elementares ou os requisitos primordiais 

instituídos como base, como alicerce de alguma coisa [...] traçando, assim, a conduta 

a ser tida em qualquer operação jurídica [...] mostram-se a própria razão fundamental 

de ser das coisas jurídicas, convertendo-as em perfeitos axiomas [...] significam os 

pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio 

Direito.242 

 

Portanto, vê-se que os princípios são o alicerce de algo que, no presente estudo, entende- 

se pelas leis, pelo ordenamento jurídico, eles são a razão das coisas jurídicas e ponto inicial do 

direito. Para Miguel Reale, os princípios são: 

 
[...] verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por 

serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem 

prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades 

da pesquisa e da práxis.243 

 

Os princípios são bases de todas as ciências, inclusive da jurídica, sendo eles os alicerces 

de todo sistema jurídico, motivo pelo qual é necessária sua correta interpretação, especialmente 

daqueles que de forma ostensiva e absoluta orientam a conduta dos agentes durante as relações 

jurídicas e na geração, interpretação e aplicação dos atos e da normatividade pertinente. 

 

 

 

 

 

240BRASIL. Lei nº 4.657 de 4 de Setembro 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Brasília, 

DF: Senado Federal. 
241FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1995. 
242SILVA, Plácido e. Vocabulário Jurídico. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 639. 
243REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 299. 
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Tendo em vista que os princípios são o alicerce do sistema jurídico, mantendo a 

harmonia e coesão ao sistema jurídico, a sua violação é mais grave que violar qualquer outra 

norma, conforme ensina Celso Antonio Bandeira de Mello244: 

 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a 

todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura 

neles esforçada. 

 

Antes de adentrar-se aos princípios da arbitragem, importante mencionar a distinção 

entre princípios e regras jurídicas. 

Regra jurídica é um comando, um imperativo destinado aos seus destinatários, sejam 

eles pessoas físicas e jurídicas ou os demais entes, responsáveis por permitir, proibir, 

constranger e/ou disciplinar métodos de ação ou comportamento da vida humana.245 

Princípio jurídico, como já demonstrado em outras palavras, é o comando central de um 

sistema, um verdadeiro alicerce, é uma disposição basilar que se sobrepõe perante outras 

normas, compondo o espírito e servindo de critério para exata concepção e inteligência delas, 

porque define a lógica que lhe dá sentido harmônico.246 

Para Donald Dworkin, a distinção entre os princípios e regras é de natureza lógica e as 

regras, normalmente, são aplicáveis de forma disjuntiva de modo tudo-ou-nada (all-or-nothing) 

e presentes os pressupostos de fato previstos, a subsunção se impõe, pois a regra é válida ou 

inválida. Se válida, a resposta que ela fornece deve ser aceita e se inválida, em nada coopera 

para a sua aplicação. Se houver exceções, elas devem ser incluídas da forma mais completa, 

sob pena de ser imprópria. Já, os princípios atuam de modos distintos, pois não apresentam 

consequências jurídicas automáticas e quando as qualidades são dadas, possuem uma dimensão 

de peso ou importância (dimension of weight).247 

Sobre o tema Robert Alexy, os princípios jurídicos são espécies de normas jurídicas, 

pelas quais constituídos deveres de otimização que aplicáveis em vários graus, de acordo com 

 
 

244MELLO, Celso Antônio Bandeira. Elementos de Direito Administrativo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais 1988, p. 230. 
245NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introdução ao direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 172. 
246MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 

882/883. 
247DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007, p. 39-40. 
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as possibilidades normativas e fáticas existentes. As regras são assentamentos no que é fática e 

juridicamente possível, assim, se uma regra vale deve-se fazer aquilo que ela exige em todos 

seus termos, nem mais, nem menos. Assim, tem-se que os princípios se distinguem das regras, 

da seguinte forma: enquanto no conflito entre regras é necessário verificar se a regra é válida 

ou inválida, de acordo com cada caso, na colisão entre princípios deve-se ponderar qual 

princípio vai pesar mais na decisão, sem a necessidade de declarar a invalidade do outro 

princípio.248 

Para Robert Alexy, o que diferencia um princípio de regra é que a regra é probabilidade 

daquele de ponderar a ‘lei de colisão’, diferentemente método do tudo ou nada proposto por 

Donald Dworkin. Acerca da distinção entre regras e princípios, importante também trazer os 

ensinamentos de Marcelo Neves: 

 
[...] os princípios constitucionais, enquanto normas de normas do ponto de vista da 

estática jurídica, passam a ser um filtro fundamental em face da pluralidade de 

expectativas normativas existentes no ambiente do sistema jurídico, com pretensão de 

abrangência moral. As regras, inclusive as constitucionais, destinadas a atuar, por fim, 

como razões definitivas de solução de controvérsias jurídicas, mostraram-se 

insuscetíveis de realizar plenamente essa tarefa seletiva de maneira imediata.249 

 

Além disso: 

 
 

Os princípios constitucionais servem ao balizamento, construção, desenvolvimento, 

enfraquecimento e fortalecimento de regras, assim como, eventualmente, para 

restrição e ampliação do seu conteúdo. Em suma, pode-se dizer, com o devido 

cuidado, que eles atuam como razão ou fundamento de regras, inclusive de regras 

constitucionais, nas controvérsias jurídicas complexas. Mas as regras são condições 

de aplicação dos princípios na solução de casos constitucionais.250 

 

Após as considerações acima dispendidas, trazem-se à baila os princípios inerentes à 

arbitragem. 

No tocante ao princípio do contraditório e da igualdade das partes251, cumpre salientar 

que “o contraditório pressupõe a igualdade das partes e, se são iguais, exige que sejam dadas 

oportunidades iguais a ambas”.252 

 

 

 

248ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: 

Malheiros, 2014, p. 90-93. 
249TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 168. 
250NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 118. 
251NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 135. 
252MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba: Juruá, 2006, p. 75. 
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Portanto, o princípio do contraditório, que previsto no art. 5º, LV da CF, garante que 

todos são iguais perante a lei e assegura a qualquer das partes ligantes em processo de cunho 

judicial ou administrativo, em qualquer de suas fases, o direito ao contraditório.253 

Para Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, o contraditório é a conjunção de dois 

valores e primeiramente deve se dar ciência para a parte de que contra ela existe um processo 

ou há necessidade de que adote alguma medida em determinado feito em curso e segundo a 

possibilidade de a parte reagir ao ato que lhe é imputado.254 

Insta salientar que esse princípio permite que as partes produzam as suas provas durante 

o procedimento arbitral para buscar seus direitos, fazendo com que suas razões sejam levadas 

em conta pelo julgador ao decidir. 

Nesse sentido, ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra, e 

Cândido Rangel Dinamarco que “em relação ao juiz, não têm papel de antagonistas, mas, sim, 

de 'colaboradores necessários'; cada um dos contendores age no processo tendo em vista ao 

próprio interesse, mas a ação combinada dos dois serve à justa solução da lide”.255 

O princípio da igualdade, como fundamento da arbitragem, estabelece que as partes 

devem ter a mesma oportunidade de indicar árbitros, de produzir provas, de expor seus 

argumentos e de fazer valer suas próprias razões, sem privilégios ou prerrogativas, sendo esse 

o corolário do princípio do contraditório, posto que se inter-relacionam. 

Dessa forma, para decidir a desavença, o arbitro deve ouvir ambas as partes, averiguar 

as pretensões e proporcionar as mesmas possibilidades de manifestação. Portanto, o que for 

concedido a uma parte deve ser concedida a outra, de forma que interaja, defenda-se ou 

apresente sua tese ante o alegado.256 

Posto isso, verifica-se a importância dos princípios do contraditório e da igualdade das 

partes para o procedimento arbitral. 

No tocante ao princípio da imparcialidade do árbitro, cabe inicialmente compreender 

que o termo ‘imparcial’ significa não pender a um ou a outro lado; ser resistente a certos 

caminhos não traçados no processo; não tangenciar em favor de um e em detrimento de outrem; 

 

 

 

 

 
 

253ALMEIDA, Webert Ferreira de; NAHAS, Thereza Cristina; POZZOLI, Lafayette. Revista Eletrônica de 

Graduação do Univem – Regrad. v. 4. Jan – Dez. 2011, p. 150. 
254WAGNER JÚNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 
255GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 25. 
256MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba: Juruá, 2006, p. 75. 
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ou aquele "que se abstém de tomar partido ao julgar ou ao constituir-se em julgamento”; que 

julga sem paixão; que não sacrifica a verdade ou a justiça a considerações particulares.257 

Especificamente ao procedimento arbitral, cumpre mencionar que "a imparcialidade do 

juiz é uma garantia de justiça para as partes"258, assim, a parcialidade estará fundada na 

equidade que, por consequência, sustentará todo processo. De tal forma, o princípio da 

imparcialidade ao árbitro é essencial pra a validade do processo arbitral. 

Quanto ao princípio do livre convencimento ou da persuasão racional do julgador, ele 

se refere ao fato de que o árbitro deve ter “liberdade de apreciação e avaliação das provas 

existentes nos autos para decidir a causa” para compor a sua convicção por meio da análise das 

provas e demais atos constantes do processo arbitral podendo, livremente, tomar uma justa 

decisão.259 De outra sorte, o árbitro deve observar as normas jurídicas e demais regramentos, 

para direcionar as partes à solução do conflito, de acordo com a verdade das partes e convencer 

àquelas de que tem razão.260 

O princípio supracitado está positivado no art. 371 do CPC, o que permite ao árbitro, 

por consequência, formar a sua convicção, desde que fundamentada ou justificado tal 

raciocínio.261 

No mesmo sentido, Jasson Ayres Torres traz que não há formalidade excessiva do 

processo comum na arbitragem e, nesse caso, o arbitro é escolhido livremente pelas partes para 

resolver os conflitos, especialmente aqueles considerados complexos. Esse meio está sendo 

demasiadamente utilizado na área comercial, pois valoriza a liberdade e autonomia da vontade 

das partes.262 

Frise-se que a legislação equipara expressamente o árbitro ao juiz de direito para os fins 

da arbitragem e o único requisito para o desempenho dessa função é a capacidade civil, não 

havendo necessidade que o arbitro tenha formação jurídica.263 

Igualmente, importante mencionar que houve aumento na criação de Câmeras de 

Arbitragem que, segundo Adevanir Turá, ocorre em razão das vantagens da arbitragem em 

 

 

 
257IMPARCIAL. In: HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 

Monousuário 3.0. Rio de Janeiro: Objetiva, junho. 2009, p. 58. 
258MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba: Juruá, 2006, p. 79. 
259MUNIZ, Tânia Lobo. Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96. Curitiba: Juruá, 2006, p. 77. 
260CAETANO, Luiz Antunes. Arbitragem e mediação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
261BARROSO, Darlan. Manual de direito processual civil. v. 1. Barueri: Manole, 2007. 
262TORRES, Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, p. 124. 
263OLIVEIRA, José Sebastião de; ROSA, Angélica Ferreira. O acesso à justiça: realidade ou ficção, neste início 

de século XXI? Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 2, mai./ago. 2016. ISSN 1677-6402, p. 578. 
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relação à via judiciária, quais sejam: celeridade procedimental, confidencialidade adstrita às 

partes e ao árbitro, possibilidade de julgamento por árbitro especialista na matéria discutida.264 

Admita-se, referido princípio é essencial para a validade do processo arbitral. 

O princípio da autonomia da vontade e da inafastabilidade da jurisdição estão 

diretamente ligados à arbitragem, pois o procedimento arbitral depende da vontade das partes 

para que possa ser instaurado.265 Diante disso, as partes devem pactuar que o litígio entre as 

partes será apreciado pelo juízo arbitral de forma voluntária. 

Corrobora-se para essa autonomia, o fato de as partes terem a faculdade de indicar quem 

será o árbitro que decidirá a lide, qual o local da arbitragem, se a arbitragem será institucional 

ou ad hoc, bem como de escolher as regras de direito que serão utilizadas no caso, e, ainda, se 

a arbitragem será de direito ou de equidade, nos termos do art. 2º da Lei de Arbitragem, qual o 

procedimento a ser aplicado, salientando que as partes podem alterar o pactuado, por meio de 

contrato com mútuo consentimento.266 

Cumpre trazer à baila, que o poder conferido ao árbitro é determinado pela lei e não pela 

vontade das partes, muito embora as partes possam, em determinados casos, limitar os poderes 

do árbitro. 267 

Dessa forma, “a autonomia aqui confirma o poder das partes de modelar, em conjunto, 

toda a arbitragem, desde sua eleição e seu início, até a sua conclusão, passando pelo seu 

conteúdo”, sendo tal princípio a essência da arbitragem. 268 

A arbitragem privilegiou, em grau máximo, a vontade das partes. A escolha das partes 

é a própria essência do juízo arbitral, inclusive das disposições procedimentais que regerão o 

processo arbitral. Assim, tais princípios são essenciais para a validade do procedimento arbitral. 

Quanto à inafastabilidade da jurisdição, como é cediço, a jurisdição é monopólio e 

função do Estado, substituindo as partes na solução do conflito, mediante aplicação do direito 

material por meio do processo. Parte da doutrina diz que, em decorrência da jurisdição ser 

monopólio do Estado, a Lei da Arbitragem é inconstitucional, contudo, o STF já julgou a 

constitucionalidade do instituto da arbitragem. 

O fato é que nenhuma lei pode impor a aplicação compulsória da arbitragem, e, tendo 

em vista que Lei da Arbitragem não impõe a ninguém a utilização compulsória dela, as partes 

 

264TURA, Adevanir. Arbitragem nacional e internacional. São Paulo: J. H. Mizuno, 2012, p.180. 
265BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem nos Termos da Lei nº 9.307/96. 1. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 8. 
266CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 97. 
267BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem nos Termos da Lei nº 9.307/96. 1. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 8. 
268CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 97. 
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levarão a solução do litígio para a arbitragem, por livre manifestação de vontade. Posto isso, 

tais princípios são essenciais para a validade da arbitragem. 

Em que pese as partes possuírem autonomia, devem ser as garantias do princípio do 

devido processo legal estritamente observadas, quais sejam: a igualdade (art. 5º, caput e I, da 

CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a imparcialidade e a independência 

jurídica dos árbitros (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF e arts. 144 e 147 do CPC) e o livre 

convencimento.269 

Tal situação aplica-se à Teoria Garantista do Prof. Antonio M. Lorca Navarrete, 

conforme mencionado por Selma Maria Ferreira Lemes270: 

 
[...] não pairam dúvidas que os Princípios Informadores do Processo Judicial 

encontram guarida no procedimento arbitral, ou seja, os Princípios da Tutela 

Jurisdicional e do Devido Processo Legal... a existência da arbitragem implica o 

desenvolvimento de um sistema de garantias processuais que possuem projeção 

constitucional. Constituem as garantias do cidadão, espelhadas nos princípios de 

direito constitucional processual (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV). 

 

Segundo José Eduardo Carreira Alvim:271 

 

A arbitragem, ex vi legis, é informada por alguns princípios (art. 21, § 2º, Larb), aos 

quais, em razão da função que cumprem, denomino de princípios ‘diretores’ do 

processo arbitral. São eles os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 

imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Aliás, a grande diferença 

entre o processo arbitral e o judicial não está na natureza jurídica de ambos – que é 

precisamente a mesma –, mas em permitir a arbitragem que as partes escolham 

árbitros e as regras do procedimento arbitral, o que não se admite no processo judicial. 

 

Caso as garantias acima citadas não sejam observadas, a sentença arbitral é nula nos 

termos art. 32, VIII, da Lei nº 9.307/1996, que prevê como uma das causas de nulidade da 

sentença arbitral o desrespeito a essas garantias. Em vista do citado princípio, as partes devem 

ser intimadas de todos os atos ocorridos para poderem se manifestar, salientando que esse 

princípio abrange a ampla defesa, ou seja, as partes têm direito de produzir todas as provas que 

entenderem necessárias para o deslinde da causa, devendo ainda as partes serem tratadas de 

forma igualitária, não podendo ser concedido qualquer privilégio em detrimento da outra. 
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Quanto à imparcialidade, é “característica indissociável da jurisdição”272, durante toda 

a atuação do árbitro no procedimento arbitral.273 A parcialidade do árbitro torna inidôneo o 

processo. 

No tocante ao livre convencimento, ele está relacionado à liberdade que o árbitro possui 

para apreciar e avaliar as provas do processo para constituir livremente sua convicção.274 Se 

refere ao “corolário lógico da atividade jurisdicional”275, assim, o livre convencimento que está 

presente em todas as deliberações do árbitro, e em razão do fato que fundamentação é 

obrigatória na sentença arbitral (art. 26, II, da Lei nº 9.307/1996), o livre convencimento deve 

ser sempre motivado. 

O livre convencimento do árbitro deve ser respeitado quanto à valoração da prova e, 

como já mencionado, o julgador deve fundamentar a sentença, explicando os motivos de seu 

convencimento. Acerca do tema, leciona Francisco José Cahali276 e ressalta que: 

 
Especificamente com relação à imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento, 

por ser a confiança no julgador o alicerce do juízo arbitral, a falta destes atributos pode 

levar ao seu impedimento na arbitragem (arts. 13, 14 e 15 da Lei 9.307/1996), que, se 

mesmo assim com ele se desenvolver, conduz a sentença a vício específico: proferida 

por “quem não poderia ser árbitro” (art. 32, II, da Lei 9.307/1996); ou seja, com base 

em dois dispositivos, pode ser buscada a invalidação da decisão proferida sem 

isenção. 

 

Portanto, referidas garantias são essenciais para a validade do procedimento arbitral. Em 

relação ao princípio kompetenz-kompetenz, ele possui previsão art. 8º p.u da Lei da arbitragem 

e estabelece: “Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões 

acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha 

a cláusula compromissória. ” 

Referido princípio trata da competência conferida ao árbitro para decidir sobre sua 

própria competência, ou seja, cabe ao árbitro analisar a validade do contrato e da cláusula 

compromissória nele inserida e, ainda, a eventual suspeição ou impedimento do mesmo em 

relação à sua atuação no caso em questão.277 
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O referido artigo supra mencionado trata a respeito do princípio da autonomia da 

cláusula compromissória, segundo os ensinamentos de Adriana Noemi Pucci278: 

 
[...] essa cláusula é independente do contrato no qual se encontra inserida; de tal forma 

que, sendo o contrato inválido, nulo ou ineficaz, a cláusula arbitral permanece válida, 

para dar sustento à competência do árbitro, que decidirá, com antecedência à justiça 

togada, se possui ou não jurisdição para conhecer das controvérsias decorrentes desse 

contrato. 

 

A matéria analisada pelo juízo arbitral pode ser submetida à apreciação do poder 

judiciário, visando a anulação da sentença arbitral por invalidade da convenção nos termos do 

art. 32, I, da Lei nº 9.307/1996. Portanto, ao Judiciário, também, é resguardada a competência 

para examinar a existência, a validade e a eficácia da cláusula arbitral, entretanto, após a 

sentença arbitral.279 

Francisco José Cahali adverte que “diante de uma anomalia evidente, detectado primo 

ictu oculi, há que se admitir a avaliação prévia (ou concomitante) do vício pelo Judiciário, 

permitindo-se lhe até mesmo, se for o caso, seguir à apreciação do mérito do conflito”.280 

O princípio da kompetenz-kompetenz traz dois efeitos e um é positivo e o outro negativo. 

O efeito positivo é a concretização da jurisdição do árbitro, pois é ele quem analisa a viabilidade 

ou inviabilidade de sua atuação no processo arbitral. Em contrapartida, o efeito negativo se dá 

no afastamento do juízo estatal dessa análise, que pode ocorrer depois de proferida sentença 

arbitral, nas hipóteses previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/1996.281 

Referido princípio é importante para a valorização da arbitragem, uma vez que, “na 

medida em que, se ao Judiciário coubesse decidir, em primeiro lugar, sobre a validade da 

cláusula, a instauração do procedimento arbitral restaria postergada por longo período e, por 

vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em esquivar-se do cumprimento da 

convenção”.282 Portanto, esse princípio é essencial para a validade do procedimento arbitral. 

O princípio da publicidade possui previsão legal, tanto no art. 37 da CF, quanto no art. 

2º, §3º da Lei da Arbitragem 

 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados,  do  Distrito  Federal e dos Municípios obedecerá  aos princípios de 

 

278PUCCI, Adriana Noemi. O Princípio da Competência-Competência. Revista do Advogado, AASP, n. 119, 
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280CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 100. 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte. 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 

§ 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e 

respeitará o princípio da publicidade. 

 

Contudo, esse princípio esbarra em uma das principais características da arbitragem que 

é a confidencialidade, uma vez que as partes, quando optarem pela arbitragem podem 

expressamente colocar cláusula que especifique a confidencialidade de procedimento arbitral. 

Segundo Jose Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e Andre Luis Monteiro, 

rege o art. 13, §6º da Lei da Arbitragem que é dever dos árbitros a confidencialidade e ela 

abranger todas as informações obtidas das partes, inclusive, após a prolação da sentença arbitral, 

embora o mesmo artigo silencie acerca da confidencialidade às partes. Em decorrência de 

previsão legal, não há necessidade de cláusula na convenção de arbitragem ou no regulamento 

do juízo arbitral que torne explícito o dever de confidencialidade imposto ao árbitro, posto que 

é obrigação ex lege.283 Assim, a confidencialidade do procedimento arbitral deve ser 

preservada, mediante a previsão legal desta. 

O princípio da boa-fé possui dois sentidos. A boa-fé em sentido lato, que indica a 

lealdade ou honestidade que é o contrário de má-fé, ou seja, da intenção consciente de prejudicar 

alguém e em certas circunstâncias a boa-fé pode ser sinônima de equidade. E em sentido estrito, 

é a escusabilidade do erro. 

Referido princípio, como em toda a relação deve igualmente prevalecer na arbitragem. 

Os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé estão ou deverão estar presentes durante 

todo o trâmite do processo arbitral e quem faz a opção pela arbitragem, dentro dos limites da 

liberdade, pressupõe-se que o faz de boa-fé e deve cumprir o que decidido pelo juízo arbitral. 

Nesse sentido, ensina Selma Maria Ferreira Lemes que “não pode uma parte, após ter 

eleito espontaneamente a instância arbitral, deixar de honrar o compromisso assumido. É tendo 

também como substrato o princípio da boa-fé que o legislador outorgou caráter obrigatório e 

efeito vinculante à convenção de arbitragem”.284 

No mesmo sentido, a jurisprudência confirma a validade do juízo arbitral instituído pelas 

partes que o elegeram livre e voluntariamente, eis que “se nulo fosse este juízo arbitral a parte 

que a ele acorreu, que com ele concordou, que dele participou, não pode, depois de vencida, 
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invocar sua nulidade” (STJ - REsp. 616-RJ – 890009853-5 – j. 24/04/1990). Portanto, a boa-fé 

é essencial para toda relação, inclusive a oriunda do procedimento arbitral. 

O princípio força a vinculante e obrigatoriedade da cláusula compromissória e é 

reconhecido por lei, no tocante à obrigatoriedade de se cumprir com a convenção de arbitragem, 

convenciona e, em caso de resistência o Poder Judiciário deverá intervir apenas para lavrar o 

compromisso, nos termos do art. 7º da Lei da Arbitragem. 

 
Artigo 7º: Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à 

instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte 

para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz 

audiência para tal fim. 

 

Assim, deve prevalecer o princípio da força obrigatória das convenções (pacta sunt 

servanda), que estabelece que as partes devem cumprir com o avençado. Em relação à cláusula 

de convenção arbitral (cláusula compromissória ou compromisso arbitral), elas possuem o 

caráter vinculante de tal ajuste, posto que pactuadas de forma livre e espontaneamente pelas 

partes, excluindo-se a apreciação pelo poder estatal. Acerca do tema, José Eduardo Carreira 

Alvim285 leciona que: 

 
[...] a arbitragem traduz o modo de resolução de conflitos que se contrapõe a jurisdição 

estatal; o juízo arbitral é o órgão encarregado da resolução do litígio, substituindo o 

juízo judicial; a convenção da arbitragem nada mais é do que o acordo das partes de 

submeter o litígio à decisão dos árbitros. 

 

Conclui-se que a força vinculante é essencial para que a cláusula de convenção arbitral 

seja cumprida e se assim não o fizer, o Poder Judiciário deverá intervir apenas para lavrar o 

compromisso. 

O princípio da autonomia da cláusula compromissória possui previsão nº 8 da Lei de 

arbitragem. 

 
Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver 

inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da 

cláusula compromissória. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

285ALVIM, José Eduardo Carreira. Comentários à Lei de Arbitragem. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 109. 
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Portanto, eventual nulidade do contrato não implica, necessariamente, a nulidade da 

cláusula compromissória, uma vez que esta é autônoma. De acordo com o tema, leciona de Luiz 

Antônio Scavone Junior286: 

 
[...] a cláusula arbitral ou compromissória não é acessória do contrato. Portanto, como 

é autônoma, a nulidade do contrato não implica em nulidade da cláusula arbitral. O 

significado do dispositivo, portanto, indica que qualquer alegação de nulidade do 

contrato ou da cláusula arbitral... deve ser dirimida pela arbitragem e não pelo Poder 

Judiciário. 

 

A cláusula arbitral ou compromissória não é acessória do contrato, é autônoma e, diante 

disso, a nulidade do contrato não implica em nulidade da cláusula arbitral, mesmo que a 

nulidade do contrato seja absoluta, a cláusula permanece hígida e válida, não havendo que se 

falar em principal acessório. Portanto, verifica-se que os princípios da arbitragem possuem 

grande importância para a validade do procedimento arbitral. 

A seguir, passa-se a expor acerca da arbitragem no Brasil, seguido do tema sobre os 

efeitos da sentença arbitral no Brasil. 

 
3.2.1 A Arbitragem no Brasil 

 
 

A arbitragem no Brasil foi regulada pela Lei nº 9.307/96 tendo ela revogado os artigos 

1.037 a 1.048 do CC de 1916, bem como os artigos 1.072 a 1.102 do CPC que tratavam sobre 

essa matéria, avançando no tocante à matéria a técnica do procedimento arbitral, cumprindo 

salientar que duas importantes alterações ocorreram, sendo a desnecessidade de homologação 

judicial do laudo arbitral e adoção de força cogente da cláusula compromissória o que 

contribuiu para a celeridade, agilidade e eficácia do procedimento arbitral.287 

Neste sentido, ensina Sálvio de Figueiredo Teixeira: 

 
 

[...] superou os velhos entraves de nosso direito positivo à efetiva implantação da 

arbitragem. O quadro normativo foi, então, substancialmente alterado, graças à 

adoção de regras inspiradas em esmero científico, afinadas com os modelos mais 

aperfeiçoados da técnica contemporânea fornecida pelo direito comparado.288 

 

 

 

 
 

286SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011, p. 87. 
287TURA, Adevanir. Arbitragem nacional e internacional. São Paulo: J. H. Mizuno, 2012, p. 180-181. 
288TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Arbitragem no Sistema Jurídico Brasileiro. Revista Forense, Rio de 

Janeiro, v. 338, 1997, p. 42. 
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As partes poderão acordar sobre a arbitragem de duas formas, a ad hoc ou institucional. 

A arbitragem ad hoc é aquela em as regras e formas em que o processo arbitral será conduzido 

no caso específico são fixados pelas partes, assim, o procedimento arbitral não seguirá as regras 

do Tribunal Arbitral, mas das disposições estipuladas pelas partes ou diante da ou procedimento 

será determinado pelo árbitro, ou seja, se inicia por livre e espontânea vontade das partes por 

meio da cláusula arbitral ou do compromisso, quanto à forma como será concluído o juízo 

arbitral, portanto se dará somente entre os árbitros e as partes, sem intermédio de nenhuma 

entidade.289 

Na arbitragem institucional, as partes escolhem determinada Câmara de Arbitragem 

para julgamento do litígio e as partes devem se submeter ao seu regimento interno e às suas 

regras de funcionamento do Tribunal Arbitral. Dessa forma, as partes se utilizarão da 

infraestrutura da instituição, como sala para reunião, secretaria, tesouraria e quadro de 

mediadores, conciliadores e árbitros sugeridos por ela. Normalmente, a arbitragem é realizada 

por intermédio de uma entidade especializada, sendo as regras determinadas pela instituição, 

podendo optar pela forma a ser adotada e condução do julgamento: equidade ou de direito. Na 

arbitragem de direito, o árbitro utiliza a lei para decidir a avença, enquanto que na equidade o 

árbitro se utiliza do bom senso.290 

Saliente-se que a convenção arbitral é um acordo escrito em que as partes se obrigam a 

submeter ao litígio, atual ou futuro ao procedimento arbitral e existente esse pacto, há 2 efeitos: 

a obrigatoriedade de as partes submeterem a decisão ao procedimento arbitral e impossibilitar 

que o litigio seja julgado pelo poder judiciário. Nesse sentido, leciona Carlos Alberto 

Carmona291: 

 
Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem um duplo caráter: como acordo 

de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou futuros, obrigando- 

as reciprocamente à submissão ao juízo arbitral; como pacto processual, seus 

objetivos são os de derrogar a jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos 

árbitros. Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso) para 

afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou não instaurado o juízo 

arbitral (art. 19). 

 

 

 
 

289MIRANDA, Maria Bernadete. Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: < 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 12. 
290MIRANDA, Maria Bernadete. Aspectos relevantes do instituto da arbitragem no direito brasileiro e no Mercado 

Comum do Sul. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. v. 4. n. 1. 2013. Disponível em: < 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 1. 
291CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 79. 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf
http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Bernadete.pdf
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A arbitragem pode ser utilizada por dois meios: cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. A cláusula compromissória possui previsão legal no art. 4º da Lei 

9.307/96 e havendo resistência à instauração da arbitragem, ela pode ser iniciada por 

intervenção do Judiciário, caso estipulada, pois a cláusula compromissória é autônoma e 

pendente de condição suspensiva que as partes podem, ou não, estipular. Sendo a cláusula 

compromissória pactuada, as partes transferem a jurisdição estatal para a privada.292 

José Eduardo Carreira Alvim, com bastante propriedade, afirma: 

 
 

[...] a cláusula compromissória não se atrela, necessariamente, a um contrato, posto 

que ela tem individualidade própria, preserva em relação a ele sua independência, e 

se incorpora no mesmo instrumento contratual por uma questão de comodidade 

prática, em geral nem sofre as vicissitudes por que possa passar o próprio contrato, 

que não a atinge.293 

 

O compromisso arbitral, por sua vez está previsto no artigo 9º da citada Lei 9.307/96 e 

a grande diferença entre ambos está no fato de que o compromisso se dá em face de um litígio 

atual e presente e a cláusula visa à prevenção de litígios eventuais e futuros. Portanto, o 

compromisso arbitral é um negócio jurídico realizado entre as partes que submetem um litígio 

à decisão arbitral, inclusive se já estiver sendo dirimido pelo Poder Judiciário.294 

De tal forma, a convenção arbitral possui duas formas básicas: a primeira é o 

compromisso, quando as partes submetem o litígio ao sistema arbitral a solução a fim de 

solucionar alguma controvérsia existente entre elas. A segunda é a cláusula arbitral, que pode 

estar pactuada em contrato ou em termo apartado, pela qual as partes se obrigam a resolver 

eventual conflito posterior, por meio do sistema arbitral. 

Portanto, diferentemente dos outros meios de solução extrajudicial de conflitos, quem 

indica o arbitro (mediador, conciliador) são as partes e isso não tira a importância desse meio 

como alternativa para desafogar o poder judiciário. 

Os requisitos para que o indivíduo possa ser arbitro estão elencados no art. 13 da Lei de 

Arbitragem, quais sejam: (a) a capacidade civil e (b) a confiança das partes. Contudo, a doutrina 

 

 

 

 

 

 

292RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 181-182. 
293ALVIM, José Eduardo Carreira. Tratado geral da arbitragem – Interno. Belo Horizonte, MG: Mandamentos, 

2000, p. 217. 
294RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 182-183. 



80 
 

 

 

 

tem entendido que o único requisito é a capacidade civil, pois a confiança estaria implícita no 

ato da escolha.295 Portanto, não há necessidade do arbitro ter formação técnica ou jurídica. 

No mesmo sentido, José Eduardo Carreira Alvim traz que “mesmo que as partes se 

louvem em árbitros que não tenham a sua confiança, nem por isso a sentença será despida de 

eficácia”.296 Todavia, “o que há de relevante na função arbitral é que, por força da lei de 

arbitragem, vigora quanto ao procedimento da arbitragem a imparcialidade do árbitro, 

independência, competência, diligência e discrição”.297 

Outrossim, importa mencionar que o árbitro, ao assumir esta função, age como juiz de 

fato e de direito, tanto que a sua decisão não se submete a recurso ou à homologação judicial, 

nos termos do art. 18 da Lei de Arbitragem. Além disso, vige, na jurisdição privada, o princípio 

Kompetenz-Kompetenz esculpido nos arts. 8º e 20 da Lei de Arbitragem, que estabelece que é 

o próprio que decide a avença e decide acerca da sua competência para avaliar a existência, 

validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória. 

Quanto ao princípio Kompetenz-Kompetenz, Pedro Batista Martins assinala que: 

 
 

Tem, pois o árbitro competência para estatuir sobre sua própria competência 

(Kompetenz-Kompetenz) e, assim, interpretar o contrato e a convenção de arbitragem. 

As partes, ao optarem pela arbitragem, estão dispostas a submeter toda e qualquer 

controvérsia que resulte do contrato ao juízo privado, do que inclui as controvérsias 

sobre a própria eficácia ou validade daquele instrumento.298 

 

Cumpre mencionar que em que pese o arbitro assumir a função do Juiz, ele não possui 

poder coercitivo, nos termos do artigo 22, §4º da Lei 9.307/96, portanto, a própria legislação 

define que o árbitro não possui poder coercitivo. Saliente-se que embora a arbitragem tenha 

cunho jurisdicional, ou seja, o árbitro atua exerce atividades e poderes equivalentes ao de um 

juiz togado, ele não detém dois dos cinco elementos da jurisdição, quais sejam, coercitivo e 

executivo. 

A título exemplificativo, o árbitro pode tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas necessárias ao deslinde da 

controvérsia seja de ofício ou a pedido das partes, mas como o árbitro não possui poder 

 
 

295FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem e Jurisdição. São Paulo, SP: Revis- ta dos Tribunais, 2000, p. 

124. 
296ALVIM, José Eduardo Carreira. Tratado geral da arbitragem – Interno. Belo Horizonte, MG: Mandamentos, 

2000, p. 306-307. 
297RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns aspectos primordiais da arbitragem e do acesso à 

justiça. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, jan./jun. 2010, p. 1184-185. 
298MARTINS, Pedro Batista. Cláusula Compromissória. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma; 

CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da lei da arbitragem. Rio de janeiro: Forense, 1999, p. 

219. 



81 
 

 

 

 

 

coercitivo, quando houver a convocação da testemunha para seu depoimento, se for ignorada, 

sem justo motivo, o árbitro pode pleitear sua condução coercitiva ao juiz togado. 

De outra sorte, tendo em vista que o árbitro não possui poder coercitivo direto, não pode 

impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhor e nem excussão 

forçada de seus bens. No tocante à inexistência de poder coercitivo ao árbitro, é entendimento 

dominante da jurisprudência dos Tribunais Pátrios: 

 
JUÍZO ARBITRAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA. HIPÓTESE EM QUE A TUTELA JURISDICIONAL COGNITIVA 

NÃO ALTERA A CLÁUSULA COMPROMISSÃRIA. DEVE-SE ADMITIR QUE 

A INCLUSÃO DE UMA CLÁUSULA ARBITRAL POSSA CONVIVER COM A 

SOLUÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS, 

PRINCIPALMENTE QUANDO ESTAS NÃO ALCANÇARIAM EFETIVIDADE 

DENTRO DO PORTICO DAS ATRIBUIÇÕES DO ÁRBITRO [...] 1. O Tribunal 

arbitral é competente para processar e julgar todos os pedidos formulados pelas partes 

que firmaram o pacto compromissório dentro dos limites estipulados 2. Entretanto, na 

pendência da constituição do tribunal arbitral, admite-se que a parte se socorra do 

poder judiciário, para assegurar o resultado útil da arbitragem. 3. Destarte, não se 

operou a derrogação da jurisdição estatal quando há necessidade de se cumprir 

medidas de natureza coercitiva, as quais só podem ser ordenadas por quem tem a 

reserva do exercício do poder de imperium. 4[...] (TJ-RJ - APL: 

0301553552010819000 Rio de Janeiro Capital 7 Vara Empresarial, Relator: Guaraci 

de Campos Vianna, Data de Julgamento: 21/05/2013, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: 29/05/2013). 299 

 

Assim, importante mencionar que o magistrado e o árbitro têm relacionamento de 

coordenação, não de subordinação. “A jurisdição é partilhada e não compartilhada. São funções 

são complementares e, não, concorrentes”.300 Nesse sentido, “a arbitragem permitirá – seja na 

fase pré-arbitral, seja durante o processo arbitral, seja após a arbitragem – o contato entre o 

árbitro e o juiz togado”.301 

Portanto, “mesmo que omisso à lei, advirta-se que outras providências, embora raras, 

podem ser solicitadas por um ao outro, como aquelas meramente informativas ou de expediente 

pela prática de atos com determino fim, a um certo e identificado magistrado”302 “significa dizer 

 
299 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Rio de Janeiro. Apelação (Apl) 03015535520108190001. Juízo arbitral. apelação 

cível em medida cautelar inominada hipótese em que a tutela jurisdicional cognitiva não altera a cláusula 

compromissária deve-se admitir que a inclusão de uma cláusula arbitral possa conviver com a solução judicial 

de questões processuais e procedimentais, principalmente quando estas não alcançariam efetividade dentro do 

pórtico das atribuições do árbitro, que não tem poder coercitivo direto acerto de comando sentencial por juiz 

togado que determinou o agrupamento de processos arbitrais para minimizar os riscos de laudos conflitantes e 

assegurar o resultado útil da arbitragem manutenção da sentença, negando-se provimento aos recursos. Relator: 

Des. Guaraci de Campos Vianna. Rio de Janeiro-RJ 06 de novembro de 2018. Disponível em: https://tj- 

rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/382739609/apelacao-apl-3015535520108190001-rio-de-janeiro-capital-7- 

vara-empresarial?ref=serp>. Acesso em: 10 out. 2019. 
300CAHALI, José Francisco. Curso de Arbitragem. 5. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 311. 
301WALD, Arnoldo. Revista de Arbitragem e mediação. Ano 1, n. 1. São Paulo: RT. Jan – abril, 2004. 
302WALD, Arnoldo. Revista de Arbitragem e mediação. Ano 1, n. 1. São Paulo: RT. Jan – abril, 2004, p. 308. 
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que o juízo estatal, em tese, não reexamina, aprecia ou avalia o conteúdo da decisão arbitral, 

mas, apenas, concede-lhe efetividade”.303 

Assim, conforme entendimento acima exarado, demonstra-se que dentre os poderes 

inerentes ao árbitro escolhido pelos litigantes, não está incluso o poder coercitivo, sendo ele 

exclusivo do juízo estatal. 

Finalmente, durante o processo arbitral, caso haja a necessidade da realização de 

medidas coercitivas ou cautelares, elas devem ser solicitadas ao juiz togado, em razão da 

ausência do poder de império do árbitro, nos termos do art. 22, § 4º da lei 9.307/96. 

Vencida as etapas anteriores, o arbitro proferirá a sua sentença, cujos efeitos serão 

abordados no tópico seguinte. 

 
3.2.2 Dos efeitos da sentença arbitral no direito brasileiro 

 
 

Cumpre mencionar que a sentença arbitral é o ato do árbitro ou do tribunal arbitral que 

decide a controvérsia que fora contida à arbitragem. Esse ato se assemelha à sentença judicial, 

todavia, não possui ato de império, por não se tratar de ato estatal.304 

Outrossim, para que a sentença arbitral tenha efeito de decisão terminativa e de título 

executivo judicial devem ser preenchidos os requisitos presentes dos artigos 23 a 32 da Lei de 

Arbitragem. Os efeitos da sentença arbitral descritos no artigo 31 da citada lei são os mesmos 

da sentença judicial e ela pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória, modo pelo qual 

produzirá seus efeitos de imediato, até a decretação de eventual nulidade elencados no artigo 

32 ou nos arts. 23 a 27, todos da lei supramencionada. 

Nos mesmos moldes das decisões judiciais, até que seja decretada sua eventual nulidade, 

os vícios que essas possuem deverão ser sanados se não forem impugnadas no prazo legal 

esculpido no art. 33, §1º da Lei da Arbitragem, ou seja, as hipóteses relativas às nulidades da 

sentença judicial são aplicáveis à sentença arbitral. 

Todavia, se a sentença arbitral for inexistente, ou seja, que não preencha os requisitos 

mínimos para sua consolidação, não há capacidade para produção de quaisquer efeitos, pois, se 

a sentença for inexistente não é considerada como tal e não produzirá quaisquer efeitos. Ela não 

se convalida, nem pela inércia da parte interessada, nem pelo decurso do tempo. 

 

 

 

303WALD, Arnoldo. Revista de Arbitragem e mediação. Ano 1, n. 1. São Paulo: RT. Jan – abril, 2004, p. 311. 
304TALAMINI, Eduardo. Métodos Alternativos de Solução de Conflitos – ADR. Arbitragem e estabilização da 

tutela antecipada. Revista de Processo. v. 246. Ago./20152. p. 7. 
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Os efeitos da sentença arbitral podem atingir terceiros alheios à arbitragem, como de 

igual sorte, ocorre no processo judicial e tal decisão poderá ser discutida, mas não produzirá 

efeitos de imutabilidade para a pessoa que não fez parte da demanda. 

Importante mencionar que a sentença arbitral, apesar de irrecorrível, pode ser objeto de 

embargos de declaração que serão julgados pelo próprio juízo arbitral. A sentença arbitral não 

está sujeita a reexame de mérito nem pelo árbitro, nem pelo juiz estatal, adquirindo, desde sua 

prolação, a imutabilidade decorrente da coisa julgada, consoante arts. 18 e 31 da Lei da 

Arbitragem. 

 
Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita 

a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 

efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, 

constitui título executivo. 

 

Assim, a sentença arbitral não está sujeita à homologação judicial, produzindo entre as 

partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença judicial, portanto, se condenatória, 

constitui título executivo. Esse é o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, extraído do 

REsp. 1.262.933/RJ305: 

 
[...] consectariamente, a sentença arbitral não se sujeita a reexame de mérito nem pelo 

árbitro nem pelo juiz estatal, adquirindo, desde sua prolação, a imutabilidade 

decorrente da coisa julgada (artigos 18e 31 da Lei 9.037/96), razão pela qual cabida 

sua execução definitiva (e não provisória). [...] (REsp. 1.262.933/RJ, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.06.2013, DJe 20.08.2013). 

 

Consoante se verifica do entendimento esposado pelo STJ, a sentença arbitral é 

irrecorrível, não cabendo reexame pelo Poder Judiciário em decorrência da sua imutabilidade 

pela coisa julgada. 

Nesse sentido, Walter Brasil Mujalli, traz o art. 18 da Lei 9.307/96, menciona 

expressamente que a sentença arbitral é irrecorrível. Desta feita, expedido o laudo arbitral, o 

mesmo é irrecorrível, fazendo coisa julgada em relação às partes e à matéria decidida.306 

Priscilla Lemos Queiroz Cappelletti e Maria Goretti de Assis Laier, no mesmo sentido, 

mencionam que a sentença arbitral possui eficácia de sentença judicial, que se caracteriza por 

sua irrecorribilidade. 

 

 

305 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1.262.933/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, julgado em 19.06.2013, DJe 20.08.2013 
306 MUJALLI, Walter Brasil. Brasil: a nova Lei de Arbitragem. Leme: LED, 1997. 
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A Lei 9.307/1996 foi criada pelo ordenamento jurídico pátrio com a finalidade de 

introduzir o juízo arbitral no país. De acordo com seus dispositivos, a arbitragem é 

facultada às partes que desejam dirimir conflitos decorrentes de direitos patrimoniais 

disponíveis, optando pela exclusão do Poder Judiciário para a solução do litígio. Este 

é resolvido pela intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos consensualmente 

pelas partes, cuja decisão dá ensejo à sentença arbitral, a qual deve ser proferida em, 

no máximo, seis meses, tendo eficácia de sentença judicial (título executivo) e 

caracterizando-se pela irrecorribilidade.307 

 

Portanto, a própria legislação inerente à arbitragem veda a interposição de recurso em 

face da sentença arbitral. Em que pese a irrecorribilidade e a coisa julgada da sentença arbitral 

em relação à matéria decidida, existe recurso apto a corrigir erros, sanar nulidades, enfim, 

adequar o procedimento aos limites legais.308 

O recurso apto a corrigir erros, sanar nulidades são os embargos de declaração (art. 30 

da Lei 9.307/96), constituindo-se, de fato, o único recurso dirigido ao juízo arbitral que 

analisado e decidido por ele, mas, apesar disso, não reforma a decisão, apenas corrige erros 

materiais, esclarece acerca de obscuridades, dúvidas ou contradições da sentença arbitral, ou 

solicita o pronunciamento sobre ponto nela omitido.309 

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios: 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO 

JUDICIAL.SENTENÇA ARBITRAL. IRRECORRIBILIDADE.ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO.DEMANDAS CONCOMITANTES. SUSPENSÃO. As 

causas de nulidade da sentença arbitral são taxativas, nos moldes da norma do art. 32 

da Lei n.º 9.307/99, em atenção ao princípio da irrecorribilidade, pelo que a ação 

anulatória de negócio jurídico, cujo objeto é correlato ao de sentença arbitral, não 

possui o condão de suspender a sua execução. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - Ação 

Civil de Improbidade Administrativa: 9437805 PR 943780-5 (Acórdão), Relator: 

Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 27/02/2013, 11ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 1058 13/03/2013). 

 

Desta feita, a sentença arbitral é irrecorrível com relação ao mérito da questão, deixando 

apenas os meios de impugnação agir com relação às possíveis nulidades ocorrentes no juízo 

arbitral, posto que o arbitro, ao proferir sua sentença, deve observar os requisitos obrigatórios 

previstos no art. 26 da Lei da arbitragem, quais sejam: 

 
Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

 

307CAPPELLETTI, Priscilla Lemos Queiroz; LAIER, Maria Goretti de Assis. O Entendimento Contemporâneo 

acerca do Princípio do Acesso à Justiça: uma análise a partir da realidade brasileira. Revista Jurídica Cesumar 

- Mestrado, v. 15, n. 1, jan./jun. 2015, p. 118. 
308ALMEIDA, Webert Ferreira de; NAHAS, Thereza Cristina; POZZOLI, Lafayette. Arbitragem como Meio de 

Acesso à Justiça. Revista Eletrônica de Graduação do Univem – Regrad. v. 4. Jan – Dez. 2011, p. 161. 
309 PARIZATTO, João Roberto. Arbitragem: comentários à Lei 9.307, de 23-9-96. Leme: LED, 1997. 
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I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem 

submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros 

não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

 

Frise-se que a sentença arbitral somente poderá ser considerada nula se ausentes os 

requisitos obrigatórios do art. 26 e demais hipóteses do art. 32 da Lei da Arbitragem. 

 
Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I - for nula a convenção de arbitragem; 

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

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

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 

 

É entendimento jurisprudencial dominante que, se presentes todos os requisitos do 

artigo 26, de acordo com o direito positivo, não cabendo a sentença arbitral as hipóteses de 

nulidade do artigo 32 acima citados, a sentença arbitral não pode ser revista pelo poder estatal. 

 
AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA C/C REVISÃO CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS ABUSIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL NÃO VERIFICADA. ART. 32, LEI Nº 

9.307/96. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO 

NOVO. AGRAVO IMPROVIDO. I. A Lei de arbitragem não excluiu da análise do 

poder judiciário eventual lesão ou ameaça de direito proveniente de sentença arbitral, 

tendo apenas postergado tal exame para o final do procedimento, ou seja, após a 

prolação de decisum no juízo arbitral. Da mesma forma, as ofensas ensejadoras de 

nulidade da decisão arbitral se referem às normas de ordem pública, indisponíveis. Na 

hipótese, não se evidencia nenhuma das citadas situações capazes de ensejar a 

nulidade da sentença proferida no juízo arbitral. [...] III. Prejudicados os demais 

pedidos do apelo quando confirmada a legalidade da sentença proferida em sede 

arbitral, dada a impossibilidade de reexame pelo poder judiciário da sentença arbitral 

proferida em consonância com as normas do direito positivo. [...] (TJGO; AC 

0261808-86.2013.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Desª Beatriz 

Figueiredo Franco; DJGO 25/11/2014; Pág. 167) [...]CLÁUSULA ARBITRAL 

VÁLIDA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 32 DA LEI N2 9.307/1996. 

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM ANULAR A 

SENTENÇA ARBITRAL [...]STJ - AREsp: 1299844 PR 2018/0125436-5, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 15/06/2018). 

 

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado, resta demonstrado 

que ausentes as hipóteses do citado art. 32 para decretação da nulidade da sentença arbitral, não 
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há que se falar em sua revisão pelo poder judiciário. Insta, ainda, mencionar que caso a sentença 

arbitral não seja cumprida, ela pode ser executada. 

A sentença arbitral produz efeitos análogos ao pronunciamento do órgão judicial, de 

meritis, e, conforme o art. 31 da Lei 9.307/1996, “sendo condenatória, constitui título 

executivo.” Desse modo, a decisão poderá impor a um dos litigantes determinada prestação, 

abrangendo ou não as despesas do juízo arbitral, nos termos do art. 11, V, da Lei 9.307/1996, 

consoante à natureza da lide e o alcance do termo de arbitragem, em vista que o tribunal arbitral 

não ostenta competência executiva, razão para não lhe conferir aptidão similar ao do órgão 

judicial e nem confundir suas atividades com a jurisdição propriamente dita, não ocorrendo 

cumprimento voluntário, o vencedor há de socorrer-se do cumprimento da sentença.310 

De acordo com a doutrina moderna, “ao árbitro/tribunal arbitral cabe proferir a sentença, 

sendo do juízo estatal a competência para processar e efetivar o cumprimento da sentença”.311 

Tendo em vista que a Lei da Arbitragem atribui a natureza de título executivo judicial à 

sentença arbitral, motivo pelo qual a angularização da relação jurídica processual ocorre com a 

citação do devedor no processo de liquidação ou de execução, em vez da intimação promovida 

nos processos. Desta feita, esta é a única diferença procedimental entre o cumprimento da 

sentença do processo civil com a sentença arbitral. Este é o entendimento do STJ: 

 
[...] 2. O Código de Processo Civil, assim como a Lei da Arbitragem, confere a 

natureza de título executivo judicial à sentença arbitral, distinguindo apenas o 

instrumento de comunicação processual do executado. Com efeito, em se tratando de 

cumprimento de sentença arbitral, a angularização da relação jurídica processual dar- 

se-á mediante citação do devedor no processo de liquidação ou de execução em vez 

da intimação promovida nos processos sincréticos (nos quais ocorrida a citação no 

âmbito de precedente fase de conhecimento). Eis, portanto, a única diferença 

procedimental entre o cumprimento da sentença proferida no processo civil e o da 

sentença arbitral. 3. Nessa ordem de ideias, à exceção da ordem de citação (e não de 

intimação atinente aos processos sincréticos), a execução da sentença arbitral 

condenatória de obrigação de pagar quantia certa observa o mesmo procedimento 

previsto para as sentenças civis de idêntico conteúdo, qual seja, o regime previsto nos 

artigos 475-J a 475-R do CPC. [...] STJ - AREsp: 1281734 DF 2018/0092151-0, 

Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/05/2018). 

 

Assim, conforme entendimento do STJ, não restam dúvidas que a única diferença entre 

o processo judicial e o processo arbitral é o procedimento em relação ao cumprimento de 

sentença dessas. 

Nessa esteira, José Francisco Cahali ensina que, uma vez decidido o litígio pelo juízo 

arbitral, o cumprimento da sentença deve ser movido de forma autônoma e não em fase 

 

310ASSIS, Araken. Tomo Processo Civil. 1. ed. Junho de 2018. Disponível em: https://enciclopediajuridica.puc 

sp.br/verbete/196/edicao-1/cumprimento-da-sentenca. Acesso em: 01 de out. 2019. 
311DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Juspodium, 2017, p. 227. 
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processual perante o poder judiciário. Portanto, de posse da sentença arbitral condenatória de 

paga quantia certa, o exequente deve iniciar nova relação processual (exequente, executado e 

juiz togado), diversa da ocorrida na arbitragem (requerente, requerido, árbitro), exigindo-se a 

citação e não mera intimação do executado para integrar a lide. Diante do fato de se tratar de 

nova demanda, perante o Poder Judiciário, deverão estar presentes os requisitos inerentes à 

petição inicial, bem como, estar acompanhada do título executivo e dos documentos 

comprobatórios de sua legalidade, além do demonstrativo do débito atualizado. É competente 

o foro que seria competente para a ação de conhecimento originária.312 

Continua que, distribuída à petição inicial e citado o devedor, a execução da sentença 

arbitral segue o procedimento estabelecido no CPC, especialmente em relação ao prazo para o 

cumprimento espontâneo e da incidência de multa, em caso de descumprimento. Dessa forma, 

conclui-se que a fase inicial do cumprimento da sentença arbitral, que condena em obrigação 

de pagar quantia certa, necessita da iniciativa do exequente para iniciar a execução junto ao 

Poder Judiciário, sendo o executado citado para cumprimento voluntário no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidência da multa de dez por cento, bem como, o requerimento do exequente, 

caso cabível, para a expedição do mandado de penhora e avaliação.313 

No mesmo sentido, leciona Candido Rangel Dinamarco314: 

 

Sendo a sentença condenatória arbitral incluída entre os títulos executivos judiciais 

(CPC, art. 475-N) e produzindo ela “os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário” (LA, art. 31), é imperioso o entendimento de que a 

execução fundada nesse título se subordine à disciplina do cumprimento de sentença 

(CPC, arts. 475-I ss.) e não das execuções por título extrajudicial (arts. 566 ss.) [...] 

Tanto quanto se dá no cumprimento de sentenças judiciais estrangeiras ou sentenças 

condenatórias penais, aqui no cumprimento de sentença arbitral a citação pessoal do 

demandado em execução por quantia trará consigo sua intimação a pagar em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento do valor exequendo. Aplica-se, pois, nessa 

medida e mutatis mutandis, o disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. 

 

Evidente que nos casos em que o título não se originou de processo civil anterior – 

sentença penal condenatória e sentença arbitral – ou em que a atividade da autoridade judiciária 

nacional limitou-se a juízo de delibação – sentença estrangeira, homologada pelo STJ, e decisão 

estrangeira, passado o exequatur do STJ –, há que deduzir a pretensão a executar em processo 

autônomo, formando relação processual própria e promovendo o exequente a citação do 

 

312CAHALI, Francisco José. In: Curso de Arbitragem: mediação, conciliação, Resolução CNJ 125/2010, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 316-324. 
313CAHALI, Francisco José. In: Curso de Arbitragem: mediação, conciliação, Resolução CNJ 125/2010, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 316-324. 
314DINAMARCO, Cândido Rangel. In: A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 259-260. 
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executado, a teor do art. 515, § 1° do CPC, como admitem até os adeptos do sincretismo.315 

Araken de Assis mantém o mesmo entendimento: 

 
Idêntica eficácia à da sentença surgirá, eventualmente, na homologação pelo tribunal 

arbitral do acordo das partes no curso do procedimento (art. 28 da Lei 9.307/1996), 

caso em que há certa analogia com o art. 515, II, bem como medidas de urgência – 

tutela provisória antecipada ou cautelar – proferidas pelo tribunal arbitral, após a 

instituição da arbitragem (art. 22-B, parágrafo único, da Lei 9.307/1996, na redação 

da Lei 13.219/2015), cumprida mediante carta arbitral (art. 22-C da Lei 9.307/1996). 

Essas medidas, concedidas anteriormente à constituição do tribunal arbitral pelo órgão 

judiciário (art. 22-A da Lei 9.307/1996), serão efetivadas (rectius: executadas) 

identicamente a qualquer outra decisão interlocutória exequível. Por óbvio, o 

elemento condenatório não é o único possível no conteúdo do provimento. Pode 

acontecer que haja o dever de restituir coisa integrante do patrimônio de um dos 

litigantes. Cuidando-se de sentença de força executiva, o cumprimento realizar-se-á 

na forma do art. 536.316 

 

Portanto, uma vez não cumprida a sentença arbitral, a sua execução deve se dar perante 

o Poder Judiciário, devendo o executado citado pagar o valor do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena dos acréscimos legais. Cumpre mencionar que esta execução deve se dar perante 

a Justiça Comum, posto que não se admite a execução da sentença arbitral perante o Juizado 

Especial Cível (JEC). A teor estabelece art. 3º, §1º, I da Lei 9.099/95: 

 
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

I - dos seus julgados. 

 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que não cabe a decisão da sentença 

arbitral perante os juizados especiais, pois eles, somente, poderiam executar seus próprios 

julgados. Outrossim, estabelece o art. 516, III do CPC (art. 475-P, III do CPC/73): 

 
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal 

Marítimo. 

 

Portanto, da análise do referido dispositivo legal, somente é possível a execução da 

sentença arbitral perante a justiça comum, não cabendo executá-la perante o juizado especial 

 

 

 

 

315MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. p. 

799. 
316ASSIS, Araken. Tomo Processo Civil. 1. ed. Junho de 2018. Disponível em: https://enciclopediajuridica.puc 

sp.br/verbete/196/edicao-1/cumprimento-da-sentenca. Acesso em: 01 de out. de 2019. 
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cível. Para Fredie Didier Junior, “cabe ao juízo cível competente a execução de sentença arbitral 

(art. 475-P, III, CPC) ”.317 

O citado doutrinador traz que aplica-se as regras de competência territorial do CPC, 

inclusive em relação à prevalência de eventual foro contratual, fixado na convenção de 

arbitragem. É possível, portanto, a alegação de incompetência relativa318; Daniel Amorim 

Assumpção Neves319, leciona que verifica-se o desrespeito à regra de competência do art. 475- 

P, III CPC/73 que, em todas as suas hipóteses, implica incompetência relativa. 

Inexiste prevenção do juízo que porventura tenha julgado alguma demanda relacionada 

à arbitragem v.g. instituição de arbitragem, nomeação de árbitro, medidas cautelares, dentre 

outras, portanto, a distribuição é livre.320 “Assim, se o autor propôs qualquer demanda prevista 

na lei de arbitragem, em seu domicílio, não tendo o réu oposto a respectiva exceção de 

incompetência, a execução de tal sentença no mesmo juízo não obsta a que ela possa 

excepcionar a competência”.321 

Este entendimento é dominante na jurisprudência: 

 
SENTENÇA ARBITRAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9307/96. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SUA EXECUÇÃO. Nos 

termos do que preceitua a Lei 9099/95, o Juizado Especial é competente para execução 

de seus julgados. Não o é para a execução de outros títulos judiciais, como no caso da 

sentença arbitral referida na Lei 9307/96. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Recurso improvido. (TJ-RS - Recurso Cível: 71001150556 RS, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 22/11/2006, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2006). 

 

Portanto, consoante entendimento jurisprudencial não é possível à execução da sentença 

arbitral, perante o juizado especial. Diante do analisado, tem-se que a arbitragem aponta ser o 

meio mais adequado de solução dos conflitos envolvendo direitos da personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

317DIDIER JUNIOR, Fredie. Competência para a execução de título executivo judicial. p. 8. Disponível em: 

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo 

-judicial.pdf. Acesso em:01 de out. 2019. 
318DIDIER JUNIOR, Fredie. Competência para a execução de título executivo judicial. p. 8. Disponível em: 

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo 

-judicial.pdf. Acesso em:01 de out. 2019. 
319NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Reforma do CPC. São Paulo: RT, 2006, p. 280. 
320DIDIER JUNIOR, Fredie. Competência para a execução de título executivo judicial. p. 8. Disponível em: 

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo 

-judicial.pdf. Acesso em:01 de out. 2019. 
321POZZA, Pedro Luiz. A nova execução. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 216. 

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo
http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo
http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/competencia-para-a-execucao-de-titulo-executivo
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4 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A SUA EFETIVAÇÃO PELA 

ARBITRAGEM 

 
Neste capítulo, cita-se a importância da distinção entre direitos fundamentais, direitos 

humanos e direitos da personalidade e a primeira distinção é aquela entre “direitos 

fundamentais” e “direitos humanos” como manifestações positivas do direito, com aptidão para 

a produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, como pautas ético- 

políticas, situadas em uma dimensão suprapositiva, diversa daquela em que se situam as normas 

jurídicas – especialmente aquelas de direito interno. Assim, o termo ‘direitos fundamentais’ se 

aplica para aqueles direitos do ser humano positivados na esfera do direito constitucional do 

Estado e os “direitos humanos” têm relação com o direito internacional, que reconhecem o ser 

humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional. 

Cumpre mencionar que os direitos fundamentais receberam diversas nomenclaturas, 

durante a história322, tais como: direitos civis, direitos básicos, direitos dos cidadãos, direitos 

fundamentais, direitos humanos; direitos do homem e do cidadão, direitos dos ingleses, direitos 

individuais, direitos naturais, direitos da pessoa, direitos subjetivos públicos, liberdades 

públicas.323 

Ingo Wolfgang Sarlet, por sua vez, ensina: 

 
 

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos fundamentais’) 

comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 

passagem, procedente para a distinção é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se 

aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 

‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional, 

por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 

portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 

revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).324 

 

Gonzalo Aguillar Cavallo menciona que para os autores de direito internacional e 

político têm entendido os conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos, ou seja, com 

um significado diferente, têm sido compreendidos, sobretudo por autores de direito 

 

 

322RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun.- ISSN 1677-64402, 2013, p. 212. 
323LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. São Paulo: Manole, 2007, p. 4. 
324SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 33. 
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constitucional e político. Para dizer a verdade, o conceito de direitos fundamentais é aquele que 

foi imposto na doutrina constitucional, acima de tudo, pela influência da experiência alemã.325 

Gonzalo Aguillar Cavallo continua que essa distinção habitualmente feita na esfera 

constitucional e política não existe no campo do direito internacional, tampouco, é claro, no 

direito internacional dos direitos humanos, salvo para enfatizar a força vinculante e a hierarquia 

normativa de certos direitos humanos. Portanto, examinar essa diferenciação, que é própria do 

direito interno dos Estados, é importante porque, muitas vezes, a doutrina constitucional tem 

diferentes consequências jurídicas de alguns- direitos fundamentais - ou outros direitos - 

direitos humanos, que tendem a produzir seus efeitos, na ordem interna dos Estados.326 

Cláudio Lembo ensina que os direitos fundamentais nada mais são que os direitos 

naturais da pessoa que elevados ao nível constitucional, portanto, àqueles positivados pelo 

legislador constituinte liberdades públicas.327 

Carl Schmitt, nas palavras de Paulo Bonavides, traz à baila que há dois critérios que 

caracterizariam os direitos como fundamentais, sendo eles o critério formal e material. O 

primeiro cita que os direitos fundamentais são assim denominados na carta constitucional, bem 

como, aqueles que o texto constitucional atribuiu determinado grau de garantia, ou seja os 

imutáveis ou de difícil mutabilidade. O segundo, no entanto, versa que os direitos fundamentais 

variam conforme a sua ideologia, a modalidade do Estado, de acordo com os valores e 

princípios da Constituição correspondente.328 

Acerca do tema, Norberto Bobbio ensina que: 
 

 

 

 
 

325CAVALLO, Gonzalo Aguilar. Derechos fundamentales-derechos humanos.¿Una distinción válida en el 

siglo XXI?. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. 127, enero-abril de 2010, 

p.20. Disponível em: <www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf>. Acesso em: 12 de mai. 2019. 

“Tradicionalmente, en el orden estatal, se han entendido, sobre todo por autores de derecho constitucional y 

político, los conceptos de derechos fundamentales y derechos humanos como divergentes, a saber, con un 

significado diferente. A decir verdad, el concepto derechos fundamentales es el que se ha impuesto en la doctrina  

constitucional, sobre todo, por la influência de la experiencia alemanas” (tradução nossa). 
326CAVALLO, Gonzalo Aguilar. Derechos fundamentales-derechos humanos.¿Una distinción válida en el 

siglo XXI?. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. 127, enero-abril de 2010, 

p. 21. Disponível em: <www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf>. Acesso em: 12 de mai. 2019. 

“Esta distinción que se realiza comúnmente en sede constitucional y política no existe en el ámbito del derecho 

internacional, y tampoco, naturalmente, en el derecho internacional de los derechos humanos, como no sea para 

enfatizar la fuerza vinculante y la jerarquía normativa de unos determinados derechos humanos. Por lo tanto, 

examinar esta diferenciación, que es propia del derecho interno de los Estados, tiene importancia porque, a 

menudo, la doctrina constitucional arranca consecuencias jurídicas diversas de unos — erechos funda- 

mentales— o de otros —derechos humanos—, las cuales tienden a producir sus efectos en el orden interno de 

los Estados” (tradução nossa). 
327LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. São Paulo: Manole, 2007, p. 7. 
328SCHMITT, Carl. Verfassungslehre.Berlim: UnveraenderterNeudruck, 1954, p. 163-173.apud BONAVIDES, 

Paulo. Curso de direito constitucional. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 515. 

http://www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf/
http://www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf/
http://www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf/
http://www.scielo.org.mxpdfbmdcv43n127v43n127a1.pdf/


92 
 

 

 

 
As garantias fundamentais são estabelecidas pelo texto constitucional como 

instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. As garantias possibilitam que os 

indivíduos façam valer, frente ao Estado, os seus direitos fundamentais. Assim, ao 

direito à vida corresponde a garantia de vedação à pena de morte; ao direito à liberdade 

de locomoção corresponde a garantia do habeas corpus; ao direito à liberdade de 

manifestação do pensamento, a garantia de proibição da censura etc.329 

 

Acerca dos direitos fundamentais, cite-se as palavras de Cláudio Lembo330: 

 

Os direitos fundamentais devem se balizar por um sistema de valores que, apesar de 

sua natureza universal, pois tratam da pessoa humana e do regime democrático, 

assume, por vezes, cores diferentes em cada circunstância geográfica, em razão de 

aspectos puramente locais e da formação histórica de cada comunidade. 

 

Assim, os direitos e garantias fundamentais são aqueles que protegem a pessoa humana, 

seja na sua vida privada, social, política, econômica, coletiva ou moral protegendo os meios de 

vida, dentro ou fora de uma coletividade.331 

Importante trazer à baila a distinção entre direitos e garantias fundamentais. Conforme 

exposto acima, os direitos fundamentais são aqueles direitos positivados no texto constitucional 

e imanentes à condição de ser humano; portanto, são prerrogativas reconhecidas pelo Estado 

como válidas. 

Por sua vez, as garantias fundamentais, são “um meio de defesa, se coloca então diante 

do direito, mas com este não se deve confundir” 332, portanto, são os instrumentos pelos quais 

os cidadãos podem assegurar seus direitos fundamentais. É assegurar que o texto constitucional 

seja aplicado dentro do território do Estado. 

Acerca do tema, importante trazer as palavras de Paulo Bonavides: 

 
Ora, esse erro de confundir direitos e garantias, de fazer um sinônimo da outra, têm 
sido reprovados pela boa doutrina, que separa com nitidez os dois institutos, não 

incidindo em lapsos desta ordem, tão frequentes entre alguns dicionaristas célebres. É 

o que acontece com o dicionário da Real Academia Espanhola ao definir garantias 
constitucionais como: os direitos que a Constituição de um Estado reconhece a todos 

os cidadãos. Em idêntica falta incide também, cerca de 40 anos depois, o novo 
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o léxico de mais fama e autoridade no 

Brasil, que assim define a garantia constitucional: direitos e privilégios dos cidadãos 

conferidos pela Constituição de um País. 
333

 

 

 

329BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 6. 
330LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. São Paulo: Manole, 2007, p. 9. 
331RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. - ISSN 1677-64402, 2013, p. 216. 
332BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p. 526. 
333BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p. 526. 
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E no âmbito direito interno, há que se distinguir “direitos fundamentais” dos “direitos 

de personalidade”, por serem esses direitos que se manifestam em uma dimensão privatista, 

onde também se manifestam os direitos fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, como 

mostra a doutrina alemã da eficácia, perante terceiros desses direitos. 

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada 

indivíduo, modo pelo qual merecedor do mesmo respeito pelo Estado e da comunidade, posto 

que é um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa contra qualquer 

ato degradante a fim de garantir as condições existenciais mínimas de vida. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet traz que: 

 
 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos 

 

Assim, os direitos da personalidade estão concebidos pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana que positivado no art. 1º, III da CF representa todos os direitos fundamentais, 

inclusive os direitos da personalidade.334 

Neste sentido, Adriano de Cupis, ensina que “a personalidade seria uma ossatura 

destinada a ser revestida de direitos, assim como os direitos seriam destinados a revestir a 

ossatura”. 335 

Por fim, analisa-se a importância do acesso à justiça como meio de proteção aos direitos 

da personalidade, tal como o dano extrapatrimonial sofrido pelo indivíduo. 

 
4.1 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

Como já mencionado, o acesso à justiça é direito fundamental e essencial para que o 

indivíduo tenha reparado qualquer lesão ou ameaça ao direito. Desse modo, importante 

distinguir direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade. 

 
334RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. - ISSN 1677-64402, 2013, p. 226-227. 
335CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Lisboa: Morais, 1961. p. 15 
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Willis Santiago Guerra Filho leciona com mestria a distinção entre direitos 

fundamentais e direitos humanos: 

 
Uma primeira dessas distinções é aquela entre “direitos fundamentais” e “direitos 

humanos”. De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os direitos 

fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um corte 

epistemológico, para estudar sincronicamente os direitos fundamentais, devemos 

distingui-los, enquanto manifestações positivas do direito, com aptidão para a 

produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto 

pautas ético-políticas, situadas em uma dimensão suprapositiva, deonticamente 

diversa daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente aquelas de 

direito in- terno. 336 

 

Num segundo momento, o ilustre doutrinador ensina a diferença entre direitos 

fundamentais e direitos da personalidade: 

 
Já no âmbito do próprio direito interno, há que se distinguir direitos fundamentais dos 

“direitos de personalidade”, por serem esses direitos que se manifestam em uma 

dimensão privatista, onde também se manifestam os direitos fundamentais, mas de 

forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina alemã da eficácia perante terceiros 

(Drittwirkung) desses direitos. Já numa dimensão publicista, não há que se confundir 

direitos fundamentais com “direitos subjetivos públicos”, pois se os primeiros são 

direitos que os sujeitos gozam perante o Estado, sendo, portanto, nesse sentido, 

direitos subjetivos públicos, não há aí uma relação biunívoca, já que nem todo direito 

subjetivo público é direito com a estrutura constitucional de um direito fundamental. 

Além disso – e o que é mais importante –, como aprendemos ao estudar direito 

constitucional alemão (v., por todos, o manual de Konrad Hesse, em vias de 

publicação entre nós), os direitos fundamentais não têm apenas uma dimensão 

subjetiva, mas também, uma outras, objetiva, donde se falar em seu “duplo caráter”, 

preconizando-se a figura do status como mais adequada do que a do direito subjetivo 

para categorizá-los. A dimensão objetiva é aquela onde os direitos fundamentais se 

mostram como princípios conformadores do modo como o Estado que os consagra 

deve organizar-se e atuar. Enquanto situação jurídica subjetiva, o status seria a mais 

adequada dessas figuras porque é aquela donde “brotam” as demais, condicionando- 

as [...]337 

 

No tocante aos direitos da personalidade, importante mencionar que há duas teorias 

acerca da natureza jurídica desses direitos. A primeira afirma que os direitos da personalidade 

são subjetivos e a segunda nega a existência dos direitos da personalidade, vez que eles não 

podem constituir-se em direitos subjetivos. 

As teorias negativistas têm como seus maiores expoentes, Gustavo Tepedino, Roubier, 

Unger, Dabin, Savigny, Thon, Von Tuhr, Enneccerus, Zitelmann, Crome, Iellinek, Ravá e 

 

336GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. In: 

PEREIRA, Ana Cláudia Távora et al. (Coords.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 12-13. 
337GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. In: 

PEREIRA, Ana Cláudia Távora et al. (Coords.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 12-13. 
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Simoncelli e, segundo eles, os direitos da personalidade não poderiam existir, posto que ela não 

pode ser aptidão genérica para a titularidade de direitos e objeto de direitos ao mesmo tempo, 

pois, a pessoa não poderia ser objeto de direitos de si próprio. 

De outro lado, as teorias afirmativas admitem a existência de direitos da personalidade, 

das quais trazem que a personalidade tem duas acepções: a primeira técnico-jurídica que 

permite que essa possa ser aptidão genérica para a aquisição de direitos e deveres, conforme o 

ordenamento jurídico e a segunda, a acepção natural traz que o objeto é de direitos subjetivos 

por serem atributos humanos. 

 
Quer dizer que a palavra personalidade pode ser tomada em duas acepções: numa 

acepção puramente técnico-jurídica ela é a capacidade de ter direitos e obrigações e 

é, como muito bem diz Unger, o pressuposto de todos os direitos subjetivos e, numa 

outra acepção, que se pode chamar acepção natural, é o conjunto os atributos 

humanos, e não é identificável com a capacidade jurídica. Aquele pressuposto pode 

perfeitamente ser objeto de relações jurídicas. O Professor Evert Chamoun, em suas 

lições admiráveis, expõe de maneira extremamente clara o tema: “a personalidade 

pode ser considerada do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista vulgar. 

Juridicamente, a personalidade é a qualidade da pessoa que em verdade é titular de 

direito e tem deveres jurídicos, mas vulgarmente, a personalidade é um conjunto de 

características individuais, de valores, de bens, de aspectos, de parcelas, que são 

realmente dignos de salvaguarda jurídica. Quando se diz que há um direito subjetivo 

da personalidade, não se está dizendo que a titularidade coincida com o objeto, apenas 

se está referindo a certos aspectos da personalidade, tomada a palavra no sentido 

vulgar, que são objetos da personalidade sob o ponto de vista jurídico. 338 

 

De tal maneira, as teorias afirmativas tentam englobar os direitos da personalidade como 

direitos subjetivos a fim de garantir proteção mais ampla contra a sua violação, diversamente 

das teorias negativistas, posto que não consideram ser possível esse enquadramento, visto que 

não consideram os direitos da personalidade em duas acepções evitando, assim, que tais direitos 

possam ser livremente dispostos, o que poderia justificar o suicídio, a automutilação e a 

patrimonialização desses direitos. 

Para se classificar os direitos da personalidade como direitos subjetivos, seria necessário 

um sujeito ativo diferente do objeto, ou seja, a pessoa que já é parte subjetiva da relação jurídica 

não poderia ser seu objeto; desta feita, imprescindível um objeto exterior à pessoa, assim como 

os direitos subjetivos patrimoniais. Em decorrência dessa busca por um objeto exterior, conclui- 

se que objeto dos direitos da personalidade é inerente à coletividade de pessoas e que todos 

devem respeitar esses direitos. 

Nesse sentido, Cesar Fiuza leciona que: 
 

 
338TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 28. 
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[...] a utilidade protegida é o ponto de referência da relação jurídica, e integra o sujeito,  

pelo menos nas relações não patrimoniais. Assim, a honra é parte integrante do sujeito, 

diferentemente de um imóvel, objeto de propriedade. O que é externo é o dever de 

abstenção da coletividade, que não deve atentar contra a honra alheia.339 

 

A personalidade deve ser analisada sob o prisma de estado individual e pode ser objeto 

de direito subjetivo, o que o caracteriza como direito da personalidade, posto que protege o 

interesse do indivíduo de ter reconhecido e gozado esse estado. 

Os direitos da personalidade são classificados em direitos à integridade física, o que 

engloba o direito à vida, ao próprio corpo e o direito ao cadáver e em direitos à integridade 

moral que compreende o direito à honra, o direito à liberdade, o direito ao recato, o direito à 

imagem, o direito ao nome, o direito moral do autor. 

Nesse sentido, Silvio Romero Beltrão leciona que personalidade se desdobra em três 

elementos: a dignidade humana, a individualidade e a pessoalidade. A dignidade humana tende 

à proteção de bens que garantem a conservação da pessoa e de sua dignidade. Inclui-se nessa 

categoria o direito à existência, à integridade física, à locomoção, à saúde e direitos que servem 

para a conservação da vida, como, por exemplo, a legítima defesa. 

 
São direitos que asseguram o acervo de bens atuais da personalidade de cada ser 

humano, com um caráter defensivo e conservador da pessoa e de sua dignidade. 

Assim, são tutelados nessa categoria o direito à existência (à vida), à integridade física, 

à locomoção, à saúde, e até mesmo os direitos complementares, que servem como 

meio de conservação da vida, tal qual a legítima defesa, enquanto instrumento do 

direito da personalidade.340 

 

Continua que, no que diz respeito à individualidade, ela se divide em esfera individual 

(mais ampla), esfera privada (menos ampla) e esfera secreta (mais restrita). Desse modo, na 

esfera individual, aquela em que o homem se distingue dos demais de sua sociedade, 

encontram-se os direitos à identificação pessoal, o nome, a imagem, a honra, a palavra escrita 

e falada. Na esfera privada, aquela em que o indivíduo se expõe a certo grupo de pessoas com 

base na confiança, não sendo exposta ao público em geral, compreendem os direitos à 

intimidade. Na esfera secreta, aquela em  que o indivíduo protege suas convicções  mais 

 

 

 

 

 
 

339FIUZA, César. Direito civil: Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 172. 
340BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 

200, p. 98. 
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profundas, não querendo expô-las a ninguém ou a um número bem limitado de pessoas, 

encontram-se os direitos ao silêncio.341 

Na pessoalidade, estão protegidas a individualidade e autonomia da pessoa. A 

individualidade, nesse aspecto, é assegurada como liberdade. Desta feita, são tutelados o direito 

à liberdade de ação, à atividade de força de trabalho, à liberdade de associação, à liberdade 

cultural, à liberdade de expressão de pensamento, entre outros. 

Importante trazer à baila que o princípio da dignidade da pessoa humana, que está 

positivado no artigo 1º, III da Carta Magna342 e que representa os demais direitos fundamentais, 

inclusive os direitos da personalidade 343, é um valor moral inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, ou seja, a dignidade da pessoa humana é uma qualidade 

intrínseca e distintiva de cada indivíduo, modo pelo qual merecedor do mesmo respeito pelo 

Estado e da comunidade. Dessa maneira, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

asseguram a pessoa contra qualquer ato degradante a fim de garantir que as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, e propiciar participação ativa e corresponsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.344 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo dos direitos fundamentais e 

essencial para qualquer Estado Democrático de Direito, sendo, ainda, a fonte ética que afere 

sentido, valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais, ou seja, é fator 

determinante à formação da personalidade humana345, em relação à ordem material e espiritual 

dos valores humanos.346 No mesmo sentido, ensina Luís Roberto Barroso que a dignidade da 

pessoa humana é o valor e o princípio subjacente ao grande mandamento de origem religiosa, 

do respeito ao próximo e todos os indivíduos são iguais e possuem direito a tratamento digno e 

igualitário.347 

 
 

341BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 

2005, p. 98. 
342Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito  

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa 

humana. 
343BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 

1-2. 
344SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 62. 
345CANEZIN, Claudete Carvalho Canezin; OLIVEIRA, José Sebastião de. Da Responsabilidade Civil da 

Dignidade da pessoa humana na sociedade conjugal. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 7, n. 1, p. 149- 

179, jan./jun. 2007, p. 152. 
346BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da democracia participativa: por um Direito Constitucional de 

luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 234. 
347BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 250. 
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Os direitos da personalidade, portanto, são titularizados por todos os seres humanos, 

inclusive, o nascituro, de acordo com a teoria concepcionista pelo simples fato de deterem essa 

condição e todos os atores sociais. Do Estado aos demais seres humanos, devem respeitá-los. 

Nesse sentido, segue os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves: 

 
A teoria concepcionista, surgiu sob influência do direito francês. Para os adeptos dessa 
corrente, dentre os quais se encontram Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua, a 
personalidade começa antes do nascimento, pois desde a concepção já há proteção dos 

interesses do nascituro, que devem ser assegurados prontamente.
348

 

 
A teoria concepcionista é adotada pela doutrina majoritária e tem como adeptos 

doutrinadores como Pontes de Miranda, Rubens Limongi França, Pablo Stolze Gagliano, 

Rodolfo Pamplona Filho, Maria Helena Diniz, Teixeira de Freitas, entre outros. 

Saliente-se que o entendimento da teoria concepcionista é distinta das teorias natalistas 

e da personalidade condicional: a natalista traz que a personalidade se dá com o nascimento 

com vida, portanto, o nascituro não possui personalidade jurídica, tem apenas expectativa de 

direitos. 

Nesse sentido: 

 
 

[...] personalidade inicia-se a partir do nascimento com vida. Por isso, antes do 
nascimento, o nascituro não é considerado pessoa e não goza de personalidade 
jurídica. O que há é a expectativa de que venha a adquirir personalidade, caso nasça 

com vida. O nascituro não é titular dos direitos da personalidade.
349

 

 
A teoria natalista é adepta por Silvio Rodrigues, Caio Mario da Silva Pereira, San Tiago 

Dantas e Silvio de Salvo Venosa, dentre outros. 

A teoria da personalidade condicionada, por sua vez, expõe que a personalidade tem 

início com a concepção, porém fica submetida a uma condição suspensiva (o nascimento com 

vida), assegurados, no entanto, desde a concepção, os direitos da personalidade, inclusive para 

assegurar o nascimento. 

Na mesma esteira: 

 
 

[...] é aquela pela qual a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas 

os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos 

eventuais. Como se sabe, a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio ou 

 

 

 

348GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: Saraiva, v.1, 2007, p. 81. 
349LIMA, Carolina Alves de Souza. Aborto e anencefalia: direitos fundamentais em colisão. São Paulo: Juruá, 

2012, p. 49 
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ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro e incerto. No caso, a condição 

é justamente o nascimento daquele que foi concebido.
350

 

 
Seguem a teoria da personalidade condicionada doutrinadores como Washington de 

Barros Monteiro, Miguel Maria de Serpa Lopes, Clóvis Beviláqua e Arnaldo Rizzardo, entre 

outros. 

Cumpre mencionar que tais teorias da personalidade são distintas da teoria suspensiva 

que é relacionada ao direito de suceder. O nascituro tem capacidade sucessória, pois o direito 

de sucessão é resguardado ao nascituro, sendo assegurado o direito de adquirir bens por meio 

de testamento, conforme o art. 1.798 do CC. 

Assim, resta claro no dispositivo legal, acima, que tem o nascituro legitimidade para 

suceder, porém para a concretização do direito, necessita-se do nascimento com vida, conforme 

o art.1.800, §3º do CC. 

Nesse sentido, ensina Carlos Eduardo Nicoletti Camillo: 

 
Com a ocorrência da condição suspensiva, traduzida pelo nascimento com vida do 
filho esperado, opera-se um efeito ex tunc (retroativo) em seu favor, com a 
transmissão de todos os bens componentes de sua porção hereditária, além dos frutos 

e rendimentos respectivos obtidos desde o falecimento do testador.
351

 

 
Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias lecionam que os direitos da 

personalidade são as situações jurídicas reconhecidas à pessoa, adotadas por si mesmas e 

imperiosas projeções sociais, ou seja, são os direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa 

humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do indivíduo de 

modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica.352 

A personalidade são as características interiores com as quais o indivíduo se revela, 

perante seus atributos materiais e morais e, para efeito jurídico, a personalidade é um bem 

pertencente à pessoa. Entendida como bem, a personalidade se subdivide em imateriais, tais 

como a vida, a liberdade, a honra, a intimidade etc. e em materiais, dado o caráter de 

essencialidade e qualidade jurídica atribuída ao ser.353 Portanto, são essenciais à pessoa humana 

 

 

 

 

350TARTUCE, Flavio. Direito civil: Lei de introdução e parte geral. 11. ed. São Paulo: Método, 2015, p.112 
351CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti et al. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p.1291 
352ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil. v. 1. Salvador: Juspodium, 

2013, p. 177. 
353SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personalidade. São Paulo: Manole, 

2002, p. 1. 
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para resguardo da dignidade354, vez que transcendem o ordenamento jurídico positivo, posto 

que, inerentes à natureza do ser humano.355 

Acerca dos meios de tutelar os direitos da personalidade, importante trazer os 

ensinamentos de André Gustavo Corrêa de Andrade: 

 
O art. 1º, III, da Constituição Federal estabeleceu, como um dos fundamentos da 

República, a dignidade da pessoa humana, síntese desses atributos, que devem, em 

respeito ao comando constitucional, encontrar a mais ampla proteção possível do 

Poder Público, em especial do Poder Judiciário, ao qual incumbe, de um lado, a tutela 

preventiva dos direitos da personalidade (através de medidas preventivas em geral: 

cautelares, antecipatórias de tutela, inibitórias), quando ameaçados de violação; e, de 

outro, a tutela reparatória (mais adequado seria dizer satisfatória, dada a 

impossibilidade, no comum dos casos, de reparar o dano a algum desses direitos), 

quando já ocorrida a violação. A essas duas formas de tutela, agrega-se a punitiva, 

cabível em relação a comportamentos especialmente graves, quando, consumada a 

lesão, a tutela reparatória se mostra inadequada ou ineficaz.356 

 

A proteção dos direitos da personalidade pode ser feita em várias áreas do ordenamento 

jurídico, tal como o dever de reparar o dano moral causado ou a ofensa ao direito da 

personalidade. No tocante à reparação civil, ela engloba os prejuízos extrapatrimoniais e 

materiais, assim, necessária a reparação de todos os danos causados pela ofensa ao direito da 

personalidade. 

Nesse sentido é o que ensina Cristiano Chaves de Farias: 

 
 

É certo e incontroverso que a honra, a privacidade e demais bens jurídicos da 

personalíssimos de uma pessoa não comportam avaliação pecuniária. Não são 

susceptíveis de aferição monetária. Entretanto, uma vez violados tais bens jurídicos, 

independentemente de causar prejuízo material, surge a necessidade de reparação do 

dano moral caracterizado, como forma de diminuir o prejuízo da vítima e sancionar o 

lesante, inclusive com o caráter educativo (preventivo) de impedir novos atentados.357 

 

Portanto, verifica-se que os direitos da personalidade englobam os direitos mais 

subjetivos da pessoa humana e não podem, sumariamente, serem anulados. Silvio de Salvo 

Venosa leciona que os direitos da personalidade estão relacionados com o Direito Natural e 

constituem a estrutura da própria personalidade do sujeito, bem como que o valor financeiro 

desses direitos é secundário, posto que só podem ser avaliados quando ofendidos, momento em 

 

 

354GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 148. 
355BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 

11. 
356ANDRADE, André Gustavo Côrrea de. Dano moral e indenização punitiva: os punitive damages na 

experiência do common law e na perspectiva do direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 9. 
357FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 106- 

107. 
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que se poderá falar em indenização pelos danos causados a fim de repor a subjetividade 

ofendida (dano moral) e, eventuais danos patrimoniais advindos da ofensa moral podem e 

devem ser avaliados no bojo da indenização.358 

Tem-se que a proteção dos direitos da personalidade pode ocorrer de forma preventiva, 

ou seja, pelo ajuizamento de ação cautelar ou ordinária com multa cominatória, com a finalidade 

de evitar a concretização da ameaça de lesão ao direito da personalidade ou reparatória, por 

intermédio de sanção civil (pagamento de indenização) ou sanção penal (perseguição penal), 

em caso de a lesão já haver ocorrido. 

Os direitos fundamentais são normas jurídicas ligadas à dignidade da pessoa humana e 

à limitação do poder positivadas no plano constitucional dos Estados Democráticos de Direito 

fundamentando e legitimando todo o ordenamento jurídico.359 

O reconhecimento do acesso à justiça como direito e garantia fundamental na tutela dos 

direitos da personalidade é da essência das pessoas em seu convívio social. Aliás, esse 

tratamento, em nível normativo, como se percebe da maioria das legislações, não tem ficado 

somente no âmbito do plano interno, por meio de normas jurídicas, mas, também, no âmbito 

internacional, quando entram em cena as convenções e os tratados internacionais, por 

intermédio de Declarações Universais de Direito. 

O ser humano possui diversas características que se traduzem em direitos da 

personalidade, quando esses se encontram em estado de liberdade, isento de temor e miséria, e 

assim, gozando de seus direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos.360 

A posteriori, será esposado acerca das características dos direitos da personalidade, 

seguido do tema sobre a transação dos direitos indisponíveis e a arbitragem como meio de 

efetivação dos direitos da personalidade e ao final o dano moral na arbitragem no Brasil. 

 
4.2 CARACTERÍSTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

Os direitos da personalidade têm com as principais características: a) absolutos; b) 

inatos ou originários; c) vitalícios; d) indisponíveis; e) extrapatrimoniais; f) intransmissíveis e 

irrenunciáveis; e g) imprescritíveis. 

 

 

 

358VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 172. 
359MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. 
360RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia fundamental e sua 

importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista 

Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun.- ISSN 1677-64402, 2013, p. 230. 
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Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias361 ensina que “caracterizam-se os direitos da 

personalidade por serem absolutos, indisponíveis relativamente, imprescritíveis e 

extrapatrimoniais. ” 

Já Edilson Pereira Nobre362 traz que os direitos da personalidade se: 

 

[...] notabilizam-se por serem: a) de natureza extrapatrimonial, embora o seu maltrato 

possa implicar reflexos econômicos; b) direitos absolutos, com eficácia erga omnes, 

pois o seu respeito é imposto a todos (Estado e particulares); c) irrenunciáveis, não 

podendo o seu titular deles abdicar; d) intransmissíveis, restando inválida a sua cessão 

a outrem, mediante ato gratuito ou oneroso; e) imprescritíveis, uma vez que o 

transcurso do tempo, sem o seu uso pelo titular, não lhe acarreta a extinção. 

 

Os direitos da personalidade são absolutos, pois, sua oponibilidade é erga omnes o que 

força à coletividade o dever de respeitá-los, bem como, não se admite que o titular do direito 

renuncie ou ceda-o, em benefício de terceiro ou da coletividade, ou seja, podemos dizer que 

dão ao seu titular o direito ao respeito. 

Nesse sentido, Cesar Fiuza traz que os direitos da personalidade são absolutos porque 

“o titular do direito poderá exigir de toda a comunidade que o respeite”363, ou seja, o titular 

pode protegê-lo de todos. 

Em complemento ao exposto, importante trazer as palavras de Cristiano Chaves de 

Farias364 de que “os direitos da personalidade são absolutos porque possuem eficácia contra 

todos (ou seja, oponíveis erga omnes), impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. É um 

verdadeiro dever geral de abstenção dirigido a todos. ” 

Importante mencionar que é cabível ao Estado uma atuação positiva, a fim de promover 

os direitos da personalidade como o direito à educação, à saúde, à igualdade. Os direitos da 

personalidade seriam oponíveis não apenas aos indivíduos, mas também ao Estado, uma vez 

que ele tem o dever de promovê-los, face à reserva do possível.365 

Outra característica dos direitos da personalidade é que são inatos ou originários, pois, 

inerentes à pessoa humana, ou seja, são outorgados a todos os seres humanos, simplesmente 

pelo fato de existirem, portanto, independem do ordenamento jurídico. Excepcionalmente, há 

direitos da personalidade que são adquiridos, como, por exemplo, os direitos do autor. 

 

 

361FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 105. 
362NOBRE, Edílson Pereira. O Direito Brasileiro e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. In: Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, ano 37, número 145, jan./mar. 2000, p. 191. 
363FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 173. 
364FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 105. 
365BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 253. 
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O que se discute, nesse sentido, é o momento da aquisição dos direitos da personalidade. 

Para tanto, nos reportamos às teorias: natalista, concepcionista e da personalidade condicional. 

Conforme já mencionado, a teoria natalista é a adotada pelo Código Civil Brasileiro (art. 

2º) e prevê que a personalidade da pessoa começa a partir do nascimento com vida. A teoria 

concepcionista prevê que o nascituro tem personalidade, desde a sua concepção, todavia a sua 

capacidade somente é adquirida, após o nascimento com vida. Por sua vez, a teoria da 

personalidade condicional está prevista na segunda parte do art. 2º do Código Civil Brasileiro, 

tem-se que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, assim, podemos dizer 

que o nascituro seria uma pessoa sob condição suspensiva de nascer com vida. 

Cesar Fiuza366, nesse sentido leciona que: 

 

Uma doutrina intermediária advoga a tese de que o Direito Brasileiro seria adepto da 

teoria concepcionista da personalidade condicional. O nascituro é pessoa, desde que 

nasça com vida. É, grosso modo, a ideia que Windscheid já defendida em relação ao 

Direito Romano. Havendo o nascimento com vida, a personalidade retroagiria à 

concepção. 

 

E continua que são reconhecidos ao nascituro o “direito à vida e prosseguindo com os 

direitos de estado de filho, à representação, à curatela, à adoção, à nomeação em testamento, à 

sucessão aberta etc.”.367 O Enunciado nº 1 da I Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça 

Federal segue esse entendimento: “A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o 

natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e 

sepultura.” 

Ainda trazendo as palavras de Fiuza, o mesmo traz à baila que “muito embora a primeira 

parte do art. 2º se refira ao nascimento com vida, o Direito Brasileiro, considerado em seu todo, 

adota a posição concepcionista”.368 Outra característica é que os direitos da personalidade são 

vitalícios, ou seja, nascem e morrem com a pessoa. 

Portanto, são inatos e permanentes, acompanham o indivíduo desde a primeira 

manifestação de vida, até o seu perecimento, chegando a alcançar o post mortem. Desta feita, 

os direitos da personalidade se extinguem “com a morte do titular, como corolário de seu caráter 

intransmissível”. 369 

O art. 12, p.u do Código Civil Brasileiro estabelece que “em se tratando de morto, terá 

legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer 

 

366FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 127. 
367FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 127. 
368FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 127. 
369FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 107. 
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parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”, ou seja, tais pessoas são legitimadas para 

exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Assim, a demanda deve ser ajuizada em nome 

próprio, e não em nome do de cujus, uma vez que a morte extinguiu seus direitos da 

personalidade, todavia, a memória do de cujus passa a fazer parte dos direitos da personalidade 

de cada membro de sua família. 

Ainda, os direitos da personalidade são indisponíveis, ou seja, o titular não pode dispor 

de tais direitos, nem por sua própria vontade. Cristiano Cesar de Farias370 entende que esta 

indisponibilidade é relativa: 

 
A compreensão dos direitos da personalidade em perspectiva de relativa 

indisponibilidade impede que o titular possa deles dispor em caráter permanente ou 

total, preservando a sua própria estrutura física, psíquica e intelectual, muito embora 

possa, eventualmente, ceder (temporariamente) o exercício de determinados direitos 

da personalidade. 

 

Cesar Fiuza371, igualmente entende que, via de regra, os direitos da personalidade são 

indisponíveis, ou seja, não podem ser transferidos a terceiros; todavia, assevera que alguns 

direitos são disponíveis, tais como “os autorais, os direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos, etc., 

por meio de contratos de concessão, de licença ou de doação”, modo pelo qual alguns autores 

entendem que esta indisponibilidade é relativa. 

De outra sorte, os direitos da personalidade também são extrapatrimoniais, ante a 

ausência de conteúdo patrimonial direto, ou seja, não comportam avaliação econômica, não 

expressam valores; contudo, podem ser economicamente mensurados em caso de violação. 

Acerca da extrapatrimonialidade, Cristiano Chaves de Farias372 preleciona que: 

 

É certo e incontroverso que a honra, a privacidade e demais bens jurídicos da 

personalíssimos de uma pessoa não comportam avaliação pecuniária. Não são 

susceptíveis de aferição monetária. Entretanto, uma vez violados tais bens jurídicos, 

independentemente de causar prejuízo material, surge a necessidade de reparação do 

dano moral caracterizado, como forma de diminuir o prejuízo da vítima e sancionar o 

lesante, inclusive com o caráter educativo (preventivo) de impedir novos atentados. 

 

Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, nos termos do art. 11 

do Código Civil Brasileiro. Em razão da irrenunciabilidade, os direitos da personalidade não 

 

 

370FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 105. 
371FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 173. 
372FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 106- 

107. 
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podem ser abdicados e por razões de ordem pública impõem o reconhecimento dessa 

característica. No tocante à intransmissibilidade, não se permite a cessão do direito de um 

sujeito para outro, nem em vida, nem após a morte e trata-se de limitação excepcional à regra, 

a possibilidade de alteração do sujeito nas relações genéricas de direito privado. 

O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer, pois, limitação voluntária, desde 

que essa não seja permanente, nem geral, conforme o Enunciado nº 4 da I Jornada de Direito 

Civil do Conselho de Justiça Federal: “O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer 

limitação voluntária, desde que não seja permanente, nem geral. ” 

Os direitos da personalidade, também, são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem, 

portanto inexiste prazo para o seu exercício, referindo-se aos efeitos do tempo para a aquisição 

e extinção de direitos. 

Acerca da imprescritibilidade, Cristiano Chaves de Farias373 ensina que: 

 

[...] a imprescritibilidade impede que a lesão a um direito da personalidade venha a 

convalescer com o passar do tempo, obstando a pretensão de assegurar o livre 

exercício do direito da personalidade. Não se confunde, todavia, com a 

prescritibilidade da pretensão indenizatória de eventual dano decorrente da violação 

de direito da personalidade. 

 

Portanto, sempre que houver violação a um direito da personalidade, será possível sua 

proteção judicial, contudo, danos (morais ou materiais) efetivamente sofridos por conta de tal 

conduta ilícita submetem-se ao prazo prescricional civil. 

Com relação à natureza dos direitos da personalidade, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho374 trazem que a tese dominante é a que trata de poderes que o homem exerce 

sobre a sua pessoa. Todavia, eles ensinam que a existência desses direitos foi negada, em 

passado recente, por importantes juristas sob o argumento de que sua aceitação justificaria, no 

limite da ideia, o suicídio, o que não se justifica, uma vez que tais direitos têm por objetivo o 

exercício pleno da personalidade, não dar cabo a ela, o que importaria em desprezar a própria 

finalidade do direito. 

Outrossim, a possibilidade da disponibilidade dos direitos da personalidade já fora 

argumentado acima. 

 

 

 

 

 
373FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 106. 
374GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: v. 1. Parte Geral. 5. 

ed. São Paulo/SP: Saraiva, 2004. 
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4.3 TRANSAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS: A ARBITRAGEM COMO MEIO DE 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
Acerca dos direitos indisponíveis, cumpre mencionar que existe uma compreensão 

generalizada no sentido de que se tratam de uma especial categoria de direitos cujo interesse 

público de efetiva proteção torna irrenunciáveis, inalienáveis e intransmissíveis por parte de 

seus próprios titulares375 e essa indisponibilidade seria uma opção intervencionista do Estado 

em relação às liberdades individuais e sociais no sentido de vedar ou restringir exercício de 

certos direitos ou interesses, protegê-los contra lesões ou ameaças provenientes de seus próprios 

titulares ou de terceiros, posto que, em tese, seria a melhor proteção de determinados interesses 

ou direitos considerados fundamentais, tanto a título individual, como coletivo.376 

Às vezes, essa indisponibilidade é embaraçada com a própria fundamentalidade e 

inalienabilidade dos direitos de personalidade como vida, liberdade, dignidade e a honra377 e os 

direitos sociais transindividuais, como o patrimônio público, meio ambiente, moralidade 

administrativa, saúde, educação, bem-estar social. Assim, mera menção de indisponibilidade 

justificaria a hiper proteção/ultra restrição do exercício de direitos fundamentais. 

Essa indisponibilidade dos direitos fundamentais gera efeitos materiais importantes no 

direito processual e, a partir da definição da natureza jurídica dos direitos que é possível 

determinar as prováveis formas para resolução de conflitos, judicial ou extrajudicial, assim 

como, o cabimento e os limites mais ou menos extensivos às soluções consensuais de 

conflitos.378 

Tem-se entendido que apenas os conflitos relacionados aos direitos patrimoniais 

disponíveis, como o dano moral e o direito autoral, poderiam ser solucionados pela via privada, 

qual seja, a arbitragem ou pelos demais meios extrajudiciais de conflitos, isto é, a conciliação, 

mediação ou transação, posto que não poderia haver óbice para o gozo e de exercício desses 

direitos por seus titulares e esta admissibilidade era restritiva aos direitos patrimoniais 

disponíveis.379 

 

 
 

375FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madri: Editorial Trotta, 2001, p. 32. 
376VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016. p. 391-426. Jan. 

2016. DTR.2016, p. 1. 
377NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: Miranda, Jorge (org.). Perspectivas 

constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. vol. I. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 292. 
378VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016. p. 391-426. Jan. 

2016. DTR.2016, p. 1. 
379VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016. p. 391-426. Jan. 

2016. DTR.2016, p. 1. 
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Nesse sentido, insta mencionar que a lei de arbitragem (Lei 9.307/1996) prevê em seu 

artigo 1º a possibilidade da análise dos litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis pelo 

sistema arbitral. De igual sorte, o artigo 3º da Lei 13.149/2015 – Lei da Mediação prevê que a 

mediação de conflitos pode versar sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que 

admitam transação. Portanto, a solução dos direitos ditos como indisponíveis não pode ser 

exclusiva do Poder Judiciário. Todavia a necessidade da adjudicação pública dos conflitos que 

envolvem direitos indisponíveis sempre foi predominante no sistema de Justiça brasileiro, posto 

que presumiria a existência de interesse público. 

Conforme já mencionado, o excesso de demandas judiciais faz necessário a efetiva 

instauração dos meios resolutivos de solução de conflitos, inclusive em relação os direitos 

considerados indisponíveis. Tais meios são tão importantes que arbitragem regulada pela Lei 

9.307/1996 com alterações pela Lei 13.129/2015 autoriza o emprego da arbitragem envolvendo 

o Poder Público. Frise-se que tanto a Lei 13.105/2015 que institui CPC, quanto a Lei da 

Mediação preveem o emprego de procedimentos conciliatórios e mediatórios, tanto em juízo, 

como fora dele. 

Nesse sentido, Elton Venturi ensina que: 

 
 

Ao que tudo indica, a aposta nas soluções consensuais para as disputas - a envolver 

técnicas e procedimentos diversos - pode implicar a reinvenção do sistema de Justiça 

brasileiro, fundamentada na coordenação entre os chamados "meios alternativos de 

solução de conflitos" e o indispensável controle jurisdicional.380 

 

A inapropriada e espontânea correspondência entre indisponibilidade e inalienabilidade 

busca justificativa no interesse público à mais adequada proteção dos direitos indisponíveis, 

mesmo que contrária à vontade das partes, assim, a proibição de qualquer negociação que 

envolva os direitos indisponíveis tem implicado na ausência de sua proteção adequada. 

Acerca da distinção entre titularidade e capacidade de exercício de direitos 

fundamentais, leciona Jorge Reis Novais: 

 
[...] parece evidente que, no plano dos conceitos, uma coisa é ter a titularidade de uma 

posição jurídica de direito fundamental e outra, perfeitamente distinta, é ter a 

capacidade, fáctica ou jurídica, de concretamente invocar essa posição no exercício 

concreto das faculdades ou poderes que a integram.381 

 

 

 

380VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016. p. 391-426. Jan. 

2016. DTR. 2016, p. 5. 
381NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: Miranda, Jorge (org.). Perspectivas 

constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. vol. 1. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 282. 
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Dessa maneira, deve-se ponderar as razões lógico-jurídicas e pragmáticas a fim de 

alcançar soluções razoáveis para a máxima efetividade dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, ensina Walter Claudius Rothenburg: 

 
 

Deve-se sempre procurar extrair dos direitos fundamentais o máximo de conteúdo e 

realização que possam oferecer, de onde uma maximização ou otimização, não apenas 

em termos teóricos - que devem ultrapassar a linguagem genérica e adotar disposições 

específicas -, mas igualmente de repercussão prática, assim que se busque uma real 

implementação dos direitos fundamentais (efetividade dos direitos fundamentais), a 

despeito das vicissitudes - como a ausência de regulamentação suficiente ou a não 

inclusão entre as prioridades políticas de governo. Há de se ter em vista que a 

elaboração teórica dos direitos fundamentais encontra-se bastante apurada mas, 

infelizmente, não se faz acompanhar de uma prática efetiva.382 

 

O mero fato de um interesse ou direito ser considerado indisponível não pode obstar de 

imediato sua inegociabilidade. 

Acerca do tema, Virgílio Afonso da Silva faz alguns questionamentos: 

 
 

É comum que se faça referência à irrenunciabilidade ou à e à inegociabilidade dos 

direitos fundamentais. Mas por que seriam os direitos fundamentais irrenunciáveis e 

inegociáveis? Essas características decorrem da estrutura desses direitos? São alguma 

consequência lógica? São uma convenção? Ou são um mero lugar comum 

generalizante contra o qual, dada sua consolidação, ninguém se atreve a 

argumentar?383 

 

Após tais questionamentos, mencionado doutrinador continua que, após uma análise 

inicial mais intensa poderia, de um lado promover contradições entre a história e a função 

primordial dos direitos fundamentais e de outro as características como a irrenunciabilidade e 

a inalienabilidade dos direitos fundamentais. Tais direitos, juntamente com a separação de 

poderes são conquistas basicamente liberais no intuito de evitar a influência do Estado, nas 

esferas estritamente individuais. Se os direitos fundamentais são, necessariamente, direitos de 

liberdade do indivíduo, nada mais coeso que aceitar a liberdade de não os exercitar, de dispô- 

los ou de renunciá-los. Renunciar a um direito fundamental seria um exercício do direito de 

liberdade que é intrínseco aos direitos fundamentais e embora esta posição acolha algumas 

ressalvas e limitações, ela vem com uma teoria liberal a dos direitos fundamentais.384 

Insta salientar que, no que diz respeito à transação, a validade da teoria liberal dos 

direitos fundamentais, bem como as importantes perspectivas para a resolução de conflitos 

 

382ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. RT 29, out.-dez. 1999. 
383SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. Tese de Livre Docência. São Paulo: USP, 2004, p. 163-167. 
384SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. Tese de Livre Docência. São Paulo: USP, 2004, p. 163-167. 
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sociais, a indisponibilidade consequente da inalienabilidade e da irrenunciabilidade dos direitos 

não pode resultar na presunção de inegociabilidade. 

Nesse sentido, Elton Venturi exemplifica que a transação não implica basicamente na 

renúncia ou alienação dos direitos, visto que há distintos meios negociais, no tocante à cessão 

de direito material que caracteriza os processos de transação e a titularidade dos direitos 

indisponíveis não é afastada em razão da autonomia das vontades das partes, posto que, não 

seria razoável o Estado impedir o pleno exercício das titularidades desses direitos, sob o 

argumento de que estaria tutelando a sociedade ou seus titulares contra si mesmos, na medida 

da sua incapacidade de livre manifestação de vontades. Outrossim, há uma variedade de meios 

administrativos, judiciais e privados a fim de fiscalizar a vontade dos direitos indisponíveis, 

inclusive o Ministério Público, em relação aos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, o que, no Brasil, por parte do Ministério Público, não apenas viabiliza como força 

o Estado a submeter pretensões de restrição ou de vedação do exercício dos direitos a concretos 

testes de ponderação, o que gera efeito, quanto à possibilidade de transação, envolvendo os 

direitos indisponíveis. Assim, para tutelar os direitos indisponíveis seria necessária uma análise, 

caso a caso, a fim de verificar a validade e a legitimidade da manifestação dos seus titulares.385 

De tal forma, verifica-se que a transação dos direitos indisponíveis pode ser boa opção 

para a sua efetiva proteção, tal como os Termos de Ajustamentos de Conduta (TAC) pelo 

Ministério Público (MP) que é um meio extrajudicial de solução de conflitos coletivos, cuja 

finalidade é sancionar a parte que cometeu o ato lesivo resolvendo os aspectos referentes aos 

prazos e formas de cumprimento de obrigações ou de deveres inerentes à preservação integral 

dos direitos transindividuais, mas que não afetam a sua indisponibilidade. 

Cumpre mencionar que da análise do TAC, ele não possui sentido negocial, pois não há 

evidente transação, uma vez que inexistem concessões recíprocas entre as partes, sob o 

argumento acerca da indisponibilidade dos direitos em disputa; desta feita, não há qualquer 

incentivo para a solução do conflito. 

A mera regulação de prazos e formas para o cumprimento da obrigação não é transação, 

senão reforço a disposições constitucionais, legais ou contratuais consideradas indiscutíveis e 

imutáveis. 

Dito isso, tem-se que o MP, por meio do TAC, impõe obrigações de cunho patrimonial 

à parte, não havendo, assim, efetiva transação. Portanto, é plenamente possível que os impactos 

patrimoniais, tais como os direitos autorais, dano à imagem, entre outros relativos aos direitos 

 

385VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016. p. 391-426. Jan. 

2016. DTR. 2016, p. 7-8. 
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indisponíveis, inclusive da personalidade, são passíveis de arbitragem, porque possuem uma 

solenidade semelhante ao do processo judicial. 

Acerca da possibilidade ou não da abdicação parcial ou total dos direitos da 

personalidade, em decorrência da vontade das partes, por força da manifestação de vontade de 

seus próprios titulares, os direitos são indisponíveis. 

Letícia de Campos Velho Martel entende que seja no sentido doutrinário, legislativo ou 

jurisprudencial prevalece o conceito acerca da indisponibilidade com a manifestação do titular 

para recusar o direito e em que pese haver algum desacerto sobre o tema, é possível verificar 

uma tendência, mesmo que obscura, posto que há divergência na delimitação de qual é o objeto 

de abdicação, em que casos ou formas podem ser aceitos, quais os limites, bem como não há 

harmonia em relação à indisponibilidade, uma característica intrínseca em relação há alguns 

direitos ou uma opção normativa que grava certos direitos. Assim, é possível afirmar de que há 

um problema conceitual atrás da ideia de indisponibilidade dos direitos fundamentais, ainda, 

esse problema não está apenas no conceito de indisponível, mas também no conceito de direito 

fundamental. Desse modo, não há como concluir quais são os efeitos jurídicos dos chamados 

direitos fundamentais indisponíveis.386 

Entende-se que, o que pode verificar aqueles que não admitem a discussão dos direitos 

indisponíveis por intermédio dos meios extrajudiciais de solução de conflitos é uma visão 

paternalista, posto que, conforme mencionado acima, além da arbitragem possuir solenidade 

semelhante ao processo judicial, o árbitro possui conhecimento sobre a questão discutida e, 

quando se tratar transação, cuja intenção é livre e consciente, deve prevalecer o fundamental 

direito constitucional da autonomia da vontade das partes, posto que é possível a discussão do 

impacto patrimonial do direito indisponível e não se pode prevalecer a mera e abstrata 

rotulagem da indisponibilidade. 

Acerca da disponibilidade dos direitos fundamentais, a razoável passagem para uma 

adequada compreensão do fenômeno da indisponibilidade, Letícia de Campos Velho Martel 

traz os ensinamentos de Robert Alexy: 

 
A restrição de direitos fundamentais é, no molde de Alexy, heterônoma. Já a 

disposição é autônoma. Isso justifica plenamente diferenciá-las. Para relações tão 

diferentes, métodos diferentes de análise. Exigir de um indivíduo que somente 

disponha de posições jurídicas subjetivas de direito fundamental que titulariza se seu 

ato atender à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito 

significa igualá-lo à figura do Estado, que, de regra, não é titular do direito geral de 
 

386MARTEL, Letícia de Campos Velho. Direitos fundamentais indisponíveis: limites e padrões do 

consentimento para a autolimitação do direito à vida. Tese de Doutorado. Uerj, 2010, p. 35-36. Disponível em: 

http://works.bepress.com/leticia_martel/. Acesso em: 17 de nov. 2019. 

http://works.bepress.com/leticia_martel/
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liberdade e de outros direitos fundamentais do modo como são os particulares. Poder- 

se-ia exigir do sujeito que seus fins, com a disposição, fossem constitucionalmente 

determinados? Claro que não [...] Disto se conclui que a disposição de posição jurídica 

subjetiva de direito fundamental não é sinônimo de restrição de posições jurídicas 

subjetivas de direito fundamental. Seguindo as conclusões expressas linhas acima, 

tem-se que a proibição da disposição, por ato estatal, é que deve ser tratada como 

restrição ou violação de direitos fundamentais, em especial o direito geral de 

liberdade. O enunciado normativo estatal que proibir a disposição ou que a regular 

haverá de ser apreciado segundo o método de exame das restrições. Com isso não se 

quer dizer, sobremaneira, que todo e qualquer ato de disposição de posições jurídicas 

de direito fundamental deve ser permitido. Haverá inúmeros casos nos quais a 

proibição se mostrará uma restrição e, portanto, acorde à Constituição. Haverá 

inúmeros casos nos quais a exigência de condições e requisitos, por vezes bastante 

fortes, mostrar-se-á uma restrição e, portanto, constitucional. Todavia, haverá 

inúmeros casos nos quais a proibição de dispor poderá ser uma violação de direitos e, 

portanto, inconstitucional.387 

 

A identificação dos direitos fundamentais como disponíveis, em que pese libertadora, 

lógica e eficiente para fundamentar a relativização do paternalismo do sistema de Justiça 

brasileiro, que escraviza mais que liberta, retrocede mais que avança a verdadeira proteção dos 

direitos fundamentais.388
 

De outro lado, Ana Luiza de Andrade Nery traz que mesmo que não se reconhecesse a 

disponibilidade dos direitos fundamentais, parece cada vez mais evidente a necessidade de 

reconhecer do relativismo conceitual que cobre a indisponibilidade dos direitos.389
 

Atualmente, se não há mais justificativa acerca da restrição da disposição dos direitos 

indisponíveis abstratas e retóricas presunções a respeito da hipossuficiência e da incapacidade 

da manifestação por seus titulares, no tocante à transação, quiçá no âmbito arbitral cuja 

solenidade é semelhante ao processo judicial e o arbitro especialista no assunto, objeto da 

arbitragem. 

A reconstrução do sistema de Justiça brasileiro se inicia de forma tardia no que diz 

respeito à institucionalização dos meios alternativos extrajudiciais de solução de conflitos, 

passando, também, a depender da reavaliação do sentido e do alcance da indisponibilidade dos 

direitos.390
 

Conforme já exposto, os direitos indisponíveis podem sofrer impactos patrimoniais, 

impactos esses que podem ser arbitrados, tal como o dano moral que é um prejuízo imaterial. 

 

387MARTEL, Letícia de Campos Velho. Direitos fundamentais indisponíveis: limites e padrões do 

consentimento para a autolimitação do direito à vida. Tese de Doutorado. Uerj, 2010, p. 81-83. Disponível em: 

http://works.bepress.com/leticia_martel/. Acesso em: 17 de nov. 2019. 
388VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016, p. 391-426. Jan. 

2016. DTR.2016, p. 15. 
389NERY, Ana Luiza de Andrade. Compromisso de ajustamento de conduta - teoria e análise de casos práticos. 

2. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 142-156. 
390VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis? Revista de Processo. vol. 251/2016, p. 391-426. Jan. 

2016. DTR.2016, p. 15. 

http://works.bepress.com/leticia_martel/


112 
 

 

 

 

Importante mencionar que, com o passar dos anos, o mundo evoluiu nas mais diversas 

atividades, tal como na ciência, tecnologia e organização social, modo pelo qual foi necessário 

o aperfeiçoamento das normas jurídicas para se atender e resguardar as novas pretensões dos 

indivíduos, tal como o direito imaterial. 

Decorrência do desenvolvimento econômico e, por consequência, da sociedade, 

necessária foi a ampliação da proteção aos diversos ramos do Direito com alterações nos 

ordenamentos jurídicos a fim de garantir aos indivíduos os novos direitos fundamentais. Os 

direitos imateriais são subjetivos e necessitam de proteção jurídica para que haja manutenção 

da ordem e equilíbrio social. Os direitos imateriais são aqueles intrínsecos aos indivíduos, que 

relacionados à produção intelectual, artística, acadêmica, industrial, imagem e personalidade e, 

por isso, não se encontram materializados. 

Como já mencionado na subseção 2.2, verifica-se possível à discussão do dano moral, 

direito imaterial no campo da arbitragem. Outro direito imaterial importante a ser citado e 

passível de transação ou arbitramento são aqueles ligados à propriedade industrial. 

Sobre a propriedade industrial, leciona Eliane Yachouh Abrão: 

 
 

[...] a propriedade imaterial, ou Direitos Imateriais, é gênero de que são espécies a 

propriedade intelectual e os direitos de personalidade. A propriedade intelectual, por 

sua vez, divide-se entre os direitos autorais e conexos, e a propriedade.391 

 

Além disso: 

 
 

[...] a melhor doutrina pátria (Antonio Chaves, Walter Moraes, Carlos Alberto Bittar, 

José de Oliveira Ascensão, Fabio Maria de Mattia) é unanimemente dualista: direitos 

de autor são um feixe de prerrogativas de ordem moral e de ordem patrimonial, que 

se interpenetram quando da disponibilização pública de uma obra literária, artística 

e/ou científica. Os direitos morais, pertencem exclusivamente à pessoa física do 

criador, e os patrimoniais ao criador originário se não os cedeu ou ao terceiro a quem 

de autor os facultou. Herdeiros podem exercer alguns dos direitos morais e os 

patrimoniais no período que entremeia a morte do criador e a queda da obra em 

domínio público.392 

 

De acordo com a Convenção de Paris393, em seu artigo 1, abrange o registro e a proteção 

das patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de 

 

391ABRÃO, Eliane Yachouh. O que é Propriedade Imaterial. A disciplina: seu conteúdo e limites. Disponível 

em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27513-27523-1-PB.htm. Acesso em: 17 de nov. 

2019. 
392ABRÃO, Eliane Yachouh. O que é Propriedade Imaterial. A disciplina: seu conteúdo e limites. Disponível 

em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27513-27523-1-PB.htm. Acesso em: 17 de nov. 

2019. 
393BRASIL. Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. 2013. Acesso em: 17 de nov. 2019. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27513-27523-1-PB.htm
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27513-27523-1-PB.htm
http://www/
http://www/
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fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial e indicações de proveniência ou 

denominações de origem. 

O autor de uma obra, que é protegido pelos direitos autorais, tem sua obra distribuída 

de forma indevida ou o detentor de uma marca, que é protegido pela propriedade industrial e 

tem a sua marca explorada indevidamente, sofrem prejuízo de ordem patrimonial, podendo, 

inclusive, sofrer danos de ordem moral que, também, é convertido ao pagamento pecuniário. 

Assim, consoante já exposto, em que pese se tratar de direitos individuais e indisponíveis, o que 

se discutirá é o impacto patrimonial, portanto, possível discuti-los em sede de arbitragem. 

Em relação à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, sob a égide 

do princípio do livre acesso à justiça, está ligada a ideia de que todos os cidadãos podem ter 

suas pretensões de direito analisadas pelo Poder Judiciário. Inclusive se discute na doutrina e 

na jurisprudência questões formais acerca da utilização indistinta da Ação Civil Pública para 

efetivar a proteção destes interesses. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que muito se discute acerca da arbitrariedade dos 

direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos. 

Menciona-se que os litígios coletivos se diferenciam pela pluralidade de sujeitos 

interessados pela relevância social e, nos dias atuais, em decorrência da massificação das 

relações intersubjetivas que somadas ao aumento dos canais destinados ao acesso à justiça e 

ampliação dos legitimados para invocar a tutela coletiva, criam um contingente de demandas 

que supera a capacidade da estrutura judiciária.394
 

A fim de enfrentar a questão, podemos fazer um paralelo ao TAC (que é passível de 

transação, conforme acima citado), onde conflitos que envolvem direitos coletivos são firmados 

por acordos formais firmados em processos judiciais ou extrajudiciais pelo MP e os outros 

demais legitimados e assim buscar a melhor solução para tutela aos direitos coletivos com a 

arbitragem. Outrossim, o TAC possibilita margem para a transação e disponibilidade de direitos 

difusos que, via de regra, são indisponíveis.395
 

Traz-se à baila que “a judicialização é realidade hodierna e, se encarada de forma 

adequada, representa importante avanço em termos de acesso à justiça e salvaguarda dos 

 
 

394SILVEIRA, Sebastião Sergio da; GUIMARÃES, Leonardo Aquino Moreira; ZACARIAS, Mariana. Meios 

Alternativos de Resolução de Conflitos: arbitragem de direitos coletivos. Revista Húmus. v. 9, num. 25, 2019, 

p. 64. Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/10853. 

Acesso em: 10 de nov. 2019. 
395SILVEIRA, Sebastião Sergio da; GUIMARÃES, Leonardo Aquino Moreira; ZACARIAS, Mariana. Meios 

Alternativos de Resolução de Conflitos: arbitragem de direitos coletivos. Revista Húmus. v. 9, num. 25, 2019, 

p. 64. Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/10853. 

Acesso em: 10 de nov. 2019. 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/10853
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/10853
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direitos fundamentais”.396 Assim, os métodos alternativos de resolução de conflitos, em 

decorrência do crescimento dinâmico e complexo da sociedade de massa são importantes meios 

para acesso à justiça e consequente desjudicialização dos conflitos individuais e coletivos. 

Desta feita, “o importante é pacificar, sendo irrelevante que a pacificação se dê por obra do 

Estado ou por outros meios”.397
 

Acerca do processo coletivo, cumpre mencionar que o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) definiu materialmente os direitos difusos e coletivos inerentes às relações de consumo, 

somando-se, assim, às demais legislações sobre o tema, tal como a lei da ACP, uma vez que é 

essencial a previsão material para alcançar in concreto a tutela processual.398 

Saliente-se que o CDC adequou a sistemática processual vigente do CPC e ACP399; 

desta feita, criou-se uma espécie de microssistema processual para as ações coletivas, obtendo 

um “regime de razoável interdependência-complementaridade das normas que regem as ações 

coletivas, às quais se integram como se fossem vasos comunicantes”.400 

Acerca da criação do microssistema jurídico coletivo, Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti 

Jr. 401 lecionam que: 

 
[...] deve ser ampla, a fim de que o mesmo seja composto não apenas do CDC e da 

LACP, mas de todos os corpos legislativos inerentes ao direito coletivo, razão pela 

qual diploma que compõe o microssistema é apto a nutrir carência regulativa das 

demais normas, pois, unidas, formam sistema especialíssimo. Isso significa dizer que 

o CPC terá aplicação somente se não houver solução legal nas regulações que estão 

disponíveis dentro do microssistema coletivo que, frise-se, é formado por um conjunto 

de diplomas especiais com o mesmo escopo (tutelas de massa). 

 

Continuam que: 

 
 

As leis que formam esse conjunto de regulação ímpar, sem exceção, interpenetram-se 

e subsidiam-se, devendo, o intérprete aferir – em concreto – a eventual 

incompatibilidade e a especificidade de cada norma relativa em relação aos demais 

 

 

 

 

396CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
397PETERMANN, Vânia. Entre o poder e decidir e a subtração de outros poderes: a importância da formação 

inicial do juiz no contexto da judicialização. Porto Velho: Saberes da Amazônia, v. 1, n. 1, P.143-167, jan.-abr. 

2016. 
398THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil e 

processo de conhecimento, v. I. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 512-513. 
399DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo, v. 4. 5. ed. 

Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 47. 
400MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 52. 
401DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo, v. 4. 5. ed. 

Salvador: Jus Podium, 2010, p. 49. 
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diplomas, com aplicação apenas residual do CPC, em razão de sua dicção, repita-se, 

individual.
402

 

 
Nesse sentido, ensina Júlio Camargo de Azevedo403: 

 

[...] vieram os códigos setorizados e os estatutos, bem como as legislações especiais, 

as quais passaram a complementar e integrar o sistema utilizado para a proteção dos 

interesses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. 

 

Aluísio Gonçalves Castro Mendes ensina que um dos objetivos do processo coletivo é 

a ampliação do próprio acesso à justiça para que os interesses da coletividade, v.g. meio 

ambiente, não sejam esquecidos ou que nas ações individuais de valores menos significantes 

mas que, quando reunidas, representam valores sopesáveis v.g. direito dos consumidores, sejam 

apreciadas pelo Judiciário.404 

Além disso: 

 
[...] as ações coletivas representem, de fato, economia judicial e processual, 

diminuindo, assim, o número de demandas ajuizadas, originárias de fatos comuns e 

que acabam provocando acúmulo de processos, demora na tramitação e perda da 

qualidade da prestação jurisdicional [...] sonhamos com o tempo em que conflitos 

multitudinários [...] possam ser resolvidos mediante uma única demanda e um único 

processo; c) com isso, as ações coletivas poderão oferecer, também, maior segurança 

para a sociedade, na medida em que estaremos evitando a prolação de decisões 

contraditórias em processos individuais, em benefício da preservação do próprio 

princípio da igualdade: o processo, sendo coletivo, servirá como instrumento de 

garantia da isonomia e não como fonte de desigualdades.405 

 

Depois de tecidas tais considerações, insta mencionar novamente que definição de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos é trazida pelo CDC. 

 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

 
 

402DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo, v. 4. 5. ed. 

Salvador: Jus Podium, 2010, p. 57-58. 
403AZEVEDO, Júlio Camargo de. O microssistema de processo coletivo brasileiro: uma análise feita à luz das 

tendências codificadoras. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministéri Público do Estado de São Paulo, 

São Paulo, v. 2, p. 111-130, 24 out. 2012. Disponível em: http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/ 

RJESMPSP/article/view/43/26. Acesso em: 10 de dez. 2019. 
404MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa 

julgada: teoria geral das ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 
405MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa 

julgada: teoria geral das ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 

http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/
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II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum.406 

 

Tem-se, assim, que os interesses ou direitos difusos são os de natureza indivisíveis em 

que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; os coletivos, 

também de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e os individuais homogêneos, 

entendidos serem decorrentes de origem comum. 

Muito se discute acerca da indisponibilidade desses direitos, contudo a análise dessa 

indisponibilidade deve ser realizada em cada caso concreto, de acordo com a relevância dos 

interesses em discussão, posto que, eventualmente, possa existir direitos coletivos, 

efetivamente, indisponíveis. Dessa maneira, há que identificar o que é disponível e o que é 

indisponível para que seja objeto da arbitragem coletiva. 

Teori Zavascki adverte que, com o advento do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, que introduziu mecanismo especial para a defesa coletiva dos chamados direitos 

individuais homogêneos, passou-se a considerar tal categoria de direitos como espécies dos 

direitos coletivos e difusos, lançando todos eles em vala comum, como se lhes fossem comuns 

e idênticos os instrumentos processuais e as fontes normativas de legitimação para a sua defesa 

em juízo. 

Segundo o autor, “o direito coletivo é designação genérica para as duas modalidades de 

direitos transindividuais: o difuso e o coletivo stricto sensu”. Por outro lado, “os direitos 

individuais homogêneos são, simplesmente, direitos subjetivos individuais. A qualificação de 

homogêneos não altera, nem pode desvirtuar essa sua natureza.407 Dessa forma, a ideia de 

homogeneidade teria como principal objetivo possibilitar o tratamento dos direitos individuais 

de forma coletiva.408 

O emprego da terminologia “defesa coletiva” ou “tutela coletiva” de direitos individuais 

homogêneos trata do modo coletivo de tutela, ou seja, do instrumento de defesa e não da 

 

 

 

406BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Portal da Legislação, Brasília, DF, 11 set. 1990. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso 

em: 01 de ago. 2019. 
407ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 34. 
408DIDIER Jr., Fredie; ZANETI Jr., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. v. 4, 4. ed. Salvador: Juspodium, 

2009. 

http://www.planalto.gov.br/
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qualificação coletiva do direito material tutelado.409 Ademais, a classificação dos direitos 

individuais homogêneos, quanto ao aspecto subjetivo (titularidade do direito material), trazida 

por Antônio Gidi, arremata essa tese: “quanto a esse aspecto, não vemos como não atribuir a 

tais direitos o status de direitos subjetivos: direitos subjetivos difusos, direitos subjetivos 

coletivos, direitos subjetivos individuais homogêneos”.410 

Ainda, segundo Antônio Gidi, a possibilidade de defesa coletiva de direitos individuais 

decorre da expressa previsão legal “subjetivos individuais homogêneos”, que representa uma 

ficção criada pelo direito positivo brasileiro, com a finalidade única e exclusiva de possibilitar 

a proteção coletiva (molecular) de direitos individuais com dimensão coletiva (em massa) ”.411 

Teori Zavascki reconhece que, nos casos em que há prevalência do interesse público, da 

tutela coletiva, dos direitos individuais homogêneos, esse deve prevalecer em detrimento dos 

interesses meramente privados. 

 
[...] a lesão a certos direitos individuais homogêneos pode assumir tal grau de 

profundidade ou de extensão que acaba comprometendo também interesses sociais. 

Realmente, há certos interesses individuais, que, quando visualizados em seu 

conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de 

interesses puramente individuais e passar a representar, mais que a soma de interesses 

dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade como um todo.412 

 

O interesse social, que transcende o caráter individual do direito, confere uma natureza 

pública e coletiva. Nada obstante, isso não pode mascarar a característica individual do direito, 

podendo solicitar individualmente a providência jurisdicional, sem precisar aguardar a 

iniciativa dos legitimados para a tutela coletiva.413 

No Brasil, segundo a Lei nº 7.347 de 1985414, ACP é o instrumento jurídico de que 

podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas na defesa de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, não podendo, a princípio, ser utilizada para a 

defesa de direitos e interesses disponíveis, nem para interesses propriamente privados, salvo se 

puderem interessar a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma 

 

409ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 35. 
410GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 22. 
411GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30. 
412ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 47-48. 
413ARAUJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações Coletivas: A tutela jurisdicional dos direitos individuais 

homogêneos, Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
414BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e dá 

outras providências. Portal da Legislação, Brasília, DF, 24 jul. 1985. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm. Acesso em: 01 de ago. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
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situação de fato e de direito, como no caso dos interesses individuais homogêneos. No entanto, 

ao se reconhecer a prevalência do interesse público da tutela coletiva dos direitos individuais 

homogêneos, poder-se-ia empregar a ACP. 

A lei da ação civil pública (art. 21) remete à aplicação, no que couber, dos dispositivos 

do CDC, que, por sua vez, prevê a tutela coletiva dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. Assim, se o próprio dispositivo legal que dispõe sobre a ação civil pública prevê 

a aplicação da hipótese prevista no art. 81, III, do CDC, não se pode admitir, dessa forma, 

restrições para tutela coletiva desses interesses em sede da via processual prevista na lei 

7.347/85. 

Repita-se que a TAC convencionada pelos legitimados pela ACP é um exemplo de meio 

extrajudicial de solução de conflitos coletivos. 

A legitimidade dos órgãos públicos à propositura de compromissos de ajustamento de 

determinados entes com personalidade jurídica, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o PROCON, o MP, “são aqueles que lidam direta e 

diariamente com a realidade dos direitos da sociedade, experimentando todos os dias, em 

concreto, a necessidade de pacificação social pela via extrajudicial”415 e, em que pese a 

divergência doutrinária acerca da natureza jurídica do TAC, essa divergência não recai sobre a 

natureza transacional que “por se tratar de acordo, negócio jurídico bilateral, que tem, não 

apenas o efeito de acertar a conduta de um obrigado às exigências de lei”416, tanto que impede 

a impetração da ação civil pública e a execução dos termos do ajustamento. 

Frise-se que, no tocante à legitimação coletiva, não há qualquer impedimento 

constitucional ou legislativo à participação do Ministério Público e dos outros entes legitimados 

para as ações públicas de participarem da arbitragem, ou seja, todas as regras de legitimação 

coletiva previstas em lei devem ser aplicadas em eventual arbitragem de direitos coletivos. 

Cumpre mencionar que, além de não haver impedimento, o projeto de Lei 5.139/2009, 

visando Disciplina à ação civil pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos prevê, em seu art. 19, §1º, a possibilidade da solução do litígio pela 

arbitragem, de tão importante que é a questão. 

Ainda, no caso do uso desse instrumento jurídico, a indivisibilidade ou não do direito 

torna-se irrelevante, uma vez que, em caso de procedência da ação, a sentença produzirá efeitos 

 

 

 

415ABELHA, Marcelo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 159. 
416RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 159. 
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erga omnes beneficiando todo o grupo ou a classe substituída, seja o direito difuso, coletivo ou 

individual homogêneo. 

Assim como no direito individual, caso o direito indisponível seja difuso, coletivo ou 

individual homogêneo seja provido de eventuais impactos patrimoniais v.g. dano ambiental, 

tais direitos podem ser arbitráveis. 

Conforme o exposto, entende-se que tanto os direitos individuais quanto os direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos que versem sobre impactos patrimoniais, acerca 

dos indisponíveis, são passíveis de transação e possível à sua discussão e análise por meio do 

procedimento arbitral. 

A seguir, abordaremos o dano moral e a possibilidade de sua discussão por intermédio 

da arbitragem. 

 
4.4 DO DANO MORAL NA ARBITRAGEM 

 
 

Consoante acima citado, os direitos da personalidade são classificados em direitos à 

integridade física, o que engloba o direito à vida, ao próprio corpo e o direito ao cadáver; e em 

direitos à integridade moral que compreendem o direito à honra, o direito à liberdade, o direito 

ao recato, o direito à imagem, o direito ao nome, o direito moral do autor. 

Portanto, verifica-se que os direitos da personalidade englobam os direitos mais 

subjetivos da pessoa, como o dano moral. Os direitos da personalidade constituem a estrutura 

da própria personalidade do sujeito, bem como que o valor financeiro desses direitos é 

secundário, posto que só podem ser avaliados quando ofendidos, momento em que se poderá 

falar em indenização pelos danos causados a fim de repor a subjetividade ofendida (dano moral) 

e, eventuais danos patrimoniais advindos da ofensa moral podem e devem ser avaliados no bojo 

da indenização e conclui que, de forma geral, inexiste dano moral fora direitos da 

personalidade. 417
 

Aquele que ofende moralmente a outrem na verdade está agredindo a personalidade 

daquele, causando, portanto, dano moral passível de indenização e eventualmente dano 

patrimonial. O dano moral e o eventual dano patrimonial estão delineados no artigo 5º, V da 

Carta Magna que estatui que “direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem” e inciso X, que torna invioláveis a “intimidade, a vida 

 

 

 
417VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 172. 
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privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação. ” 

Assim, os direitos de personalidade são compostos por diversos direitos subjetivos, tais 

como o direito à honra, à reputação, à liberdade, à intimidade, à privacidade. Dessa maneira, o 

reconhecimento dos direitos de personalidade é reconhecer a existência de direitos a ela 

coligados. Portanto, restam dúvidas se o dano moral é considerado direito da personalidade. 

Tecidas tais considerações, importante mencionar que conforme já exposto subseção 3.2.1 a 

arbitragem pode ser utilizada por dois meios, sendo cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral. 

A cláusula compromissória possui previsão legal no artigo 4º da Lei da Arbitragem e 

havendo resistência à instauração da arbitragem, essa pode ser iniciada por intervenção do 

Judiciário, pois a cláusula compromissória é autônoma e pendente de condição suspensiva, em 

que as partes podem ou não estipular. Sendo a cláusula compromissória pactuada, as partes 

transferem a jurisdição estatal para a privada. 

A cláusula compromissória, por sua vez, pode ser cheia ou vazia. Na cláusula cheia, 

existem os elementos necessários para a instauração da arbitragem, como identificação das 

partes, identificação dos árbitros, a matéria do objeto a ser tratado, o lugar onde será proferida 

a sentença arbitral. Na cláusula vazia, esses elementos mínimos não estão presentes, sendo 

necessária para a instauração da arbitragem a sua formalização, por meio de um compromisso 

arbitral. 

O compromisso arbitral, por sua vez, está previsto no artigo 9º da Lei da Arbitragem e 

a grande diferença entre ambos está no fato de que o compromisso se dá em face de um litígio 

atual e presente. A cláusula, no entanto, visa à prevenção de litígios eventuais e futuros. 

Portanto, o compromisso arbitral é um negócio jurídico realizado entre as partes que submete 

um litígio à decisão arbitral, inclusive, se já estiver sendo dirimido pelo Poder Judiciário. 

Os procedimentos arbitrais devem ser seguidos pelos árbitros, durante o processo da 

arbitragem, que inseridos, juntamente, com as cláusulas de arbitragem contratuais, sem as quais 

as partes podem acordar uma vez por superfícies de litígios, permitindo que árbitros resolvam 

os litígios, como um acordo de compromisso. 

Tecidas tais considerações, em que pesem os direitos da personalidade serem 

indisponíveis, contudo, eventuais impactos patrimoniais sobre esses direitos podem ser 

arbitráveis, questões interessantes podem surgir a respeito dos direitos da personalidade, pois 

ainda que, por exemplo, quando da violação da privacidade, dos direitos autorais, ou de dano à 
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imagem, entre outros, assim possível à discussão e análise do dano moral, por meio do 

procedimento arbitral. 

Nesse sentido, leciona Francisco José Cahali: 

 
 

Direitos não patrimoniais, pois, de plano são excluídos do juízo arbitral. E assim, os 

direitos da personalidade (direito à vida, à honra, à imagem, ao nome), o estado da 

pessoa (modificação da capacidade, como interdição, dissolução do casamento, 

reconhecimento ou desconstituição da filiação, atributos do poder familiar, como 

guarda e regulamentação de visitas), ficam excluídos da arbitragem. Mas eventuais 

impactos patrimoniais destes direitos, como também do direito penal, conforme o 

caso, são arbitráveis (por exemplo, apuração do dano ex delicto, e partilha de bens na 

separação ou no divórcio.418 

 

Desta feita, embora os direitos da personalidade sejam indisponíveis, eventuais 

violações a eles poderão ensejar pretensões indenizatórias dos danos sofridos, que são 

absolutamente disponíveis e, consequentemente, arbitráveis.419 

Portanto, nos casos em que o litígio tem por fundamento a violação do direito à 

personalidade e o objeto do litígio estar ligado ao ressarcimento dos danos sofridos, é possível 

a solução da controvérsia por intermédio da arbitragem. Todavia, há possibilidade de discutir o 

dano moral na arbitragem, dependendo do caso concreto, desde que previsto no compromisso 

arbitral. Nesse sentido, ensina Cesar A. Guimarães Pereira: 

 
Não parece também haver dúvida quanto à arbitrabilidade objetiva de aspectos 

patrimoniais de direitos da personalidade ou outros que tenham um núcleo não 

patrimonial. É o que ocorre com a ação civil derivada de ilícitos penais ou a reparação 

por uso indevido da imagem, que podem ser resolvidas por arbitragem se houver 

convenção das partes nesse sentido.420 

 

No tocante à possibilidade de discussão do dano moral pela arbitragem, quando da 

existência do compromisso arbitral, é entendimento dominante da jurisprudência: 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA NA RELAÇÃO 

CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO SOCIAL. AJUIZAMENTO 

DE ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO IMPLICA RENÚNCIA AO 

COMPROMISSO ASSUMIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
 

418CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5. ed. São 

Paulo: RT, 2015, p. 135. 
419FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 180. 
420PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitrabilidade. Manual de Arbitragem para Advogados. p. 53. Disponível 

em: https://www.adambrasil.com/wp-content/uploads/2015/06/Manual_arb_oab_cacb.pdf. Acesso em: 15 de 

nov. 2019. 

http://www.adambrasil.com/wp-content/uploads/2015/06/Manual_arb_oab_cacb.pdf
http://www.adambrasil.com/wp-content/uploads/2015/06/Manual_arb_oab_cacb.pdf
http://www.adambrasil.com/wp-content/uploads/2015/06/Manual_arb_oab_cacb.pdf
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DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o juízo estatal é competente para processar e julgar ação de responsabilidade 

civil por perdas e danos cumulada com pedido de indenização por danos morais 

fundada na relação societária existente entre as partes, tendo em vista a existência de 

cláusula compromissória no contrato social objeto da demanda. 2. A pactuação de 

cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação 

contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência 

atribuída ao árbitro. 3. É indiscutível nos autos a existência de cláusula 

compromissória que alcança a presente demanda e afasta a jurisdição estatal, já que 

as partes livremente acordaram que "todas as disputas, controvérsias ou 

reivindicações de qualquer tipo que surjam ou que estejam relacionadas com o 

presente contrato, seu objeto, sua violação, sua rescisão, sua invalidade" serão 

resolvidas por arbitragem. [...] 7. À vista da pactuação de cláusula compromissória, 

que implica a derrogação da jurisdição estatal, o presente processo deve ser extinto, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC/2015 (CPC/73, art. 267, 

VII). 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1678667 RJ 2015/0062145-7, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018) 421 

 

Consoante decisão exarada pelo STJ, verifica-se possível a discussão do dano moral 

pela arbitragem, quando existente compromisso arbitral. 

Ao final, fora exposto acerca da possibilidade de discutir o dano moral por meio da 

arbitragem, em razão da instituição do compromisso arbitral, o que dependerá, portanto, de cada 

caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
421BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp.) 1678667. RJ 2015/0062145-7. Recurso 

Especial. Processo Civil. Ação de responsabilidade civil por perdas e danos cumulada com pedido de 

indenização por danos morais fundada na relação contratual existente entre as partes. Existência de cláusula 

compromissória no contrato social. Ajuizamento de anterior ação possessória que não implica renúncia ao 

compromisso assumido. Relator: Ministra Maria Theresa de Assis Moura. Brasília-DF. 30 de maio de 2017. 
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5 CONCLUSÃO 

 
O presente estudo traz a importância do acesso à justiça como princípio constitucional 

e direito fundamental esculpido no artigo 5º XXXV da Constituição Federal, reconhecendo sua 

importância no direito pátrio e internacional 

Após, mencionou-se os principais empecilhos ao acesso à justiça de aspectos 

econômicos, sociais e culturais, tais como, as custas judiciais, morosidade, capacidade jurídica 

pessoal, litigantes eventuais e não eventuais, direitos coletivos e difusos, julgamento antecipado 

da lide entre outros, posto que impossível exauri-los. 

Apresentou-se meios para a solução desses empecilhos, contudo, eles não são hábeis e 

eficazes, a ponto de evitar a sobrecarga e morosidade do Poder Judiciário, em decorrência da 

crescente litigiosidade, em especial os litígios de massa, ou seja, litígios propagados por 

técnicas de difusão e destinados a uma massa social, ou seja, a um aglomerado de indivíduos 

que geralmente ocasionados pelas alterações das relações de consumo aos quais se incluem 

demandas que versem sobre violação dos direitos da personalidade. 

Ante ao fato dos meios para a efetivação da tutela jurisdicional não serem eficazes ao 

ponto de promover o acesso aos direitos e à justiça de forma célere e eficaz, fortalece a corrente 

em prol da desjudicialização das demandas e pela adoção de meios alternativos de solução de 

litígios – autotutela, autocomposição (mediação e conciliação) e heterocomposição 

(arbitragem). Esposou-se acerca dos principais meios alternativos de resolução de conflitos, 

quais sejam, a conciliação, a mediação e a arbitragem. 

A conciliação é um meio alternativo de solução de conflito, na qual um terceiro, neutro 

e imparcial, que se entende pelo juiz estatal auxilia as partes a negociar entre si, sendo tal 

tentativa endo-processual ou extraprocessual. 

A mediação, assim como a conciliação, é espécie do gênero da autocomposição, todavia 

ambas não se confundem, uma vez que, nesse caso, não há a figura do Juiz Estatal, sendo esse 

meio bastante utilizado na Proteção ao Consumidor (PROCON), Defensoria Pública, Ministério 

Público, em programas de justiça comunitária para solução conflitos locais, podendo ser endo 

processual ou extraprocessual. A arbitragem, por outro lado, é um método heterocompositivo 

de resolução de conflitos, dissociado do Estado, para resolver litígios entre partes que optam 

por essa via. 

Apesar de eficazes meios alternativos de solução de conflitos, a mediação, que promove 

e aproxima as partes fazendo com que elas se interajam, e a conciliação, que promove a 

conversa entre as partes, eliminando dificuldades e propondo saídas a fim de chegar a um 
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acordo, o presente estudo buscou analisar a possiblidade da efetivação dos direitos da 

personalidade pela arbitragem. 

Diante da escolha da arbitragem como meio hábil para resolução de conflitos 

envolvendo a personalidade, esposou-se, acerca da evolução da arbitragem, tendo seu início na 

mais remota antiguidade. No Estado Romano, a arbitragem teve um grande desenvolvimento, 

bem como era bastante utilizada durante a revolução francesa. No decorrer da história e seus 

acontecimentos, verificou-se que houve um declínio da arbitragem prevalecendo a composição 

estatal. Contudo, esse método, no Século XX, em especial nos países europeus, ressurgiu com 

entusiasmo, ocupando o prestígio que teve outrora e isso fez com que os tratados internacionais 

se fortalecessem e se multiplicassem. 

No Brasil, a primeira notícia que se tem sobre a arbitragem advém das Ordenações 

Filipinas de 1603, nas quais admitiam a possibilidade de recurso, mesmo que as partes tenham 

pactuado o compromisso arbitral com disposição expressa de cláusula sem recurso, não 

necessitando a decisão arbitral passar pelo crivo do juiz togado. Todavia, a primeira legislação 

brasileira a versar sobre o assunto a Constituição Imperial de 1824 que, em seu art. 1604 

concedia às partes a possibilidade da resolução de litígios pelo Juízo. 

Por outro lado, a primeira introdução infraconstitucional acerca da arbitragem ocorreu 

nos anos de 1831 e, em seguida, em 1837 a fim de solucionar litígios relativos à locação de 

serviços, em caráter impositivo ou obrigatório que, posteriormente foi regulada pelo Decreto nº 

737/1850 que instituiu o Código Comercial, para que fosse aplicada em dissídios existentes 

entre comerciantes e, posteriormente, o código Comercial de 1850 consignou a obrigatoriedade 

acerca da utilização da arbitragem nas causas entre sócios de sociedades comerciais, durante 

existência da sociedade comercial, bem como para a liquidação ou partilha e atualmente a 

arbitragem no Brasil é regida pela Lei nº 9.307/96. 

Tratou-se acerca dos princípios que regulam esse sistema, tais como, o princípio do 

contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro, do livre convencimento, 

dentre outros. 

Após, acerca da normatização da arbitragem no Brasil, como a diferença da arbitragem 

ad hoc e institucional, sendo a primeira aquela em que as regras e formas no processo arbitral 

será conduzido no caso específico são fixados pelas partes e não o procedimento e regras do 

Tribunal Arbitral e na segunda, as partes escolhem determinada Câmara de Arbitragem para 

julgamento do litígio e as partes devem se submeter ao seu regimento interno e às suas regras 

de funcionamento do Tribunal Arbitral. 
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No tocante aos meios de sua utilização da arbitragem, esta pode ocorrer por cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral: a primeira é autônoma e pendente de condição 

suspensiva e as partes podem ou não estipular e transferir a jurisdição estatal para a privada. A 

segunda ocorre em face de um litígio atual e presente e à prevenção de litígios eventuais e 

futuros, inclusive, pode ocorrer se já estiver sendo dirimido pelo Poder Judiciário. 

Em relação aos efeitos da sentença arbitral, ela é irrecorrível cabendo somente embargos 

declaratórios endereçado ao próprio árbitro para sanar eventual contradição, obscuridade, 

omissão ou erro material, podendo sofrer intervenção do Poder Judiciário se não observados os 

requisitos do artigo 26 e 32 da Lei da Arbitragem. 

Mencionou-se que eventual execução da sentença arbitral deve ocorrer perante o Poder 

Judiciário, nos termos do Código de Processo Civil, não se admitindo esta execução perante o 

Juizado Especial Cível. 

Explanou-se da distinção entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da 

personalidade, e a primeira distinção é aquela entre “direitos fundamentais” e “direitos 

humanos” enquanto manifestações positivas do direito, com aptidão para a produção de efeitos 

no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, situadas em 

uma dimensão supra positiva, diversa daquela em que se situam as normas jurídicas – 

especialmente aquelas de direito interno. Assim, o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para 

aqueles direitos do ser humano positivados na esfera do direito constitucional do Estado e os 

“direitos humanos” têm relação com o direito internacional, que reconhecem o ser humano 

como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional. 

Ao adentrar acerca da efetividade dos direitos da personalidade pela arbitragem, 

distinguiu-se “direitos fundamentais” dos “direitos de personalidade”, por serem esses direitos 

que se manifestam em uma dimensão privatista, onde também se manifestam os direitos 

fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina alemã da eficácia perante 

terceiros desses direitos. 

Os direitos da personalidade estão concebidos pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana que é positivado no art. 1º, III da CF e que representa os demais. A dignidade da pessoa 

humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada indivíduo, modo pelo qual merecedor 

do mesmo respeito pelo Estado e da comunidade, posto que é um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que asseguram a pessoa contra qualquer ato degradante a fim de garantir que as 

condições existenciais mínimas de vida. 

Consoante o analisado no estudo, a personalidade são as características interiores com 

as quais o indivíduo se revela perante demonstrando seus atributos materiais e morais, e, para 
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efeito jurídico, a personalidade é um bem pertencente à pessoa. Entendida como bem, a 

personalidade se subdivide em imateriais, tais como a vida, a liberdade, a honra, a intimidade 

etc. e em materiais, dado o caráter de essencialidade e qualidade jurídica atribuída ao ser. 

No tocante à natureza extrapatrimonial e intransmissível, a lesão de direitos da 

personalidade gera direito à indenização, esse inegavelmente de natureza patrimonial e 

transmissível. 

Ao final, conclui-se pela possibilidade da efetivação dos direitos da personalidade e do 

dano moral pela via arbitral, visto que os direitos indisponíveis podem sofrer impactos 

patrimoniais e eles podem ser objeto de discussão pela arbitragem, inclusive o dano moral, 

sejam eles individuais, coletivos, difusos ou individuais homogêneos. Assim, entende-se que a 

arbitragem pode vir a se tornar um meio bastante usual pela comunidade jurídica. 
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