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ARBITRAGEM COMO UMA FORMA ALTERNATIVA DE RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS 

 

 

Fernando Auri Cardoso 

 

 

RESUMO 

 

Este presente trabalho pretende demonstrar o objetivo de apresentar a Lei nº 9.307/96, como 

uma opção alternativa ao Poder Judiciário, de forma célere e eficaz. discutindo a crise que 

perturba o Poder Judiciário para a efetiva celeridade da justiça, Irá ser proposto o estudo 

histórico-evolutivo da Arbitragem, através dos tempos e no Brasil, e discutido os seus aspectos, 

posteriormente descreveram-se as vantagens e desvantagens, podendo concluir que o tema da 

Arbitragem se torna útil, para que possa ser resolvido de forma justa e rápida as nossas 

pendências, devendo ser aumentado a utilização e credibilidade de tal instituto na efetiva 

justiça. 

 

Palavras-chave: Arbitragem. Autonomia da vontade das partes. Celeridade da justiça. 

 

 

ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE FORM OF RESOLUTION 

CONFLICTS 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate the objective of presenting Law No. 9.307 / 96, as an alternative 

option to the Judiciary, quickly and effectively. discussing the crisis that disturbs the judiciary 

for the effective speed of justice, the historical-evolutionary study of the Arbitration will be 

proposed, throughout the ages and in Brazil, and its aspects discussed, afterwards the 

advantages and disadvantages were described. that the subject of Arbitration becomes useful, 

so that our disputes can be fairly and quickly resolved, and the use and credibility of such an 

institute should be increased in effective justice. 

 

Keywords: Arbitration. Autonomy of the will of the parties. Celerity of justice.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em primeiro lugar, será demonstrado qual é o conceito de arbitragem como um método 

alternativo de solução de litígio e seu desenvolvimento no Brasil até a edição da atual Lei 

13.129/15. 

Após, mostraremos um pouco do surgimento da arbitragem e a sua história no Brasil 

como forma de entender melhor a arbitragem e a sua natureza jurídica e tipos que existem. 

Logo após, o conceito e requisitos para a instituição do procedimento arbitral e a devida 

convenção de arbitragem, com os princípios que regem a arbitragem e todos os seus 

procedimentos. 

Ao final, será demonstrado o uso da arbitragem como uma forma mais célere a justiça 

e mostraremos que a sua sentença arbitral tem o mesmo efeito de uma sentença judicial. 

 

1.1. CONCEITO DE ARBITRAGEM 

 

Arbitragem é uma forma de solução de conflitos, prevista pela Lei n. 9.037 de 

23/09/1996, de autoria do Senador Marco Maciel, que pode ser utilizada quando estamos diante 

de um impasse decorrente de um contrato, conflito ou desentendimento que diga respeito a 

direitos que as partes possam livremente dispor. É um meio alternativo de solução de conflitos, 

que trata de questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, em que as partes 

livremente pactuam suas vontades no sentido de submeterem possíveis controvérsias, 

provenientes de contratos entre elas celebrados, ao julgamento de um juízo privado, ou seja, ao 

Juízo Arbitral. 

Como forma alternativa de solução de conflitos de interesses pode ser considerada um 

instrumento de pacificação social, que acompanha os anseios da sociedade globalizada, na 

busca da tão almejada justiça, hoje tão descrente em nossa sociedade. 

Furtado e Lammêgo,(1998, p. 22), conceituam Arbitragem da seguinte forma: 

 

Surgido o conflito de interesses entre os particulares, pode dar-se a autocomposição, 

ou podem eles encarregar da resolução do litígio pessoa ou pessoas diversas, distintas 

dos interessados, terceiros, e estaremos diante da heterocomposição do conflito. Se 

esses particulares convergem as vontades no sentido de nomear um terceiro, com o 

objetivo de oferecer solução ao litígio, suscetível de apreciação por este, que não o 

juiz estatal, comprometendo-se os figurantes, previamente, a acatar sua decisão, temos 

a arbitragem. 
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A busca da solução do litígio pelo instituto da arbitragem, é feita por intervenção de um 

terceiro estranho á lide, o árbitro, não pertencente aos quadros do Poder Judiciário, escolhido 

livremente pelas partes capazes de contratar, a cuja decisão, que visa dirimir sob as 

formalidades da lei e do contrato os conflitos entre as partes, se submete os contendores, 

culminando na solução da demanda. 

Carmona, (1998, p. 43) define arbitragem como sendo: 

 

Um 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 nesta convenção, sem intervenção estatal sendo a decisão destinada a assumir a 

mesma eficácia de 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 

 

A arbitragem se vale da informalidade e do princípio da autonomia das partes para 

livremente estabelecerem as regras do procedimento, e quem irá decidir para elas a questão em 

conflito. 

O instituto da Arbitragem já é muito utilizado pelo mundo afora, na resolução de 

controvérsias entre países distintos, inclusive quando se trate de relações comerciais que 

envolvam tais países. 

 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. BREVE HISTÓRIA DA ARBITRAGEM 

 

O instituto da Arbitragem remonta a mais antiga história do Direito, havendo relatos que 

datam de 2.000 a 3.000 anos a.C., a utilização do instituto nas controvérsias no Egito, Assíria, 

Babilônia, Grécia, entre outras, acerca da justiça privada, antecedendo à atuação do Estado, 

conforme diz JESUS Edgar, (2003, p. 9). 

Talvez assim ocorria até mesmo por falta de um tribunal público organizado pela nação, 

que representa nos dias atuais, o Poder Público. 

A arbitragem pode ser tida como norma primitiva de justiça, e que os primeiros juízes 

nada mais foram do que árbitros, que na realidade a arbitragem inspirou a Justiça Estatal, e que 

esta, baseou-se naquela para instalar-se como monopólio do Estado, o que aconteceu em 

momento histórico bem posterior. 
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Embora seja a Grécia o chamado berço da civilização e não obstante o direito privado 

tenha antecedido historicamente aos juízes ou tribunais estatais, Joel Dias figueira Junior, 

afirma que: “é no direito Romano que se acham as raízes mais profícuas do instituto da 

arbitragem ou do compromisso arbitral”. 

Sabe-se que foi muito utilizada na Grécia Antiga e que tenha influenciado o próprio 

Império Romano. Na Grécia a arbitragem se desenvolveu graças à semelhança dos sistemas 

jurídicos nas cidades-estados que a compunham. 

Cite-se como exemplo característico de tratado com cláusula compromissória na Grécia 

Antiga, como forma de solução pacífica de conflitos, as questões de limites entre as Cidades-

estados (Polis), entre elas o Tratado de Paz entre Atenas e Esparta, no ano de 445 a.C, conforme 

diz JESUS, Edgar (2003, p. 9). 

A arbitragem ganhou força com a expansão do comércio marítimo, ultrapassando 

fronteiras internas e ganhando utilização entre culturas diferentes.  

 

2.2. HISTÓRIA NO BRASIL 

 

Em nosso país, o instituto arbitral é legalmente conhecido desde a Colonização 

Portuguesa, como diz (Figueria Junior, Joel Dias, p.32) ou seja, a lei arbitral que conhecemos 

hoje, teve suas raízes plantadas há muito tempo atrás, e hoje está começando a colher seus 

frutos. 

Nas Ordenações Filipinas encontravam-se referências de aspecto relevante sobre temas 

e objetos relacionados à Arbitragem, como funções do árbitro, dos juízes arbitrais, da sentença 

arbitral e suas responsabilidades. 

O processo arbitral, facultativo, era encontrado em seu Título XVI, Livro II, sob o título 

‘Dos Juízos Arbitrais’, e permaneceu em vigor até a promulgação da Constituição de 1824, 

quando houve uma correção de sua sistemática, por estar defasada, com muitas distorções e 

casuísmos. 

O fenômeno da arbitragem floresce no Brasil, a partir de 1850, quando se percebeu o 

crescimento de litígios na esfera internacional com o aumento do comércio e investimentos 

estrangeiros, de forma obrigatória, para dirimir as controvérsias de natureza mercantil. 

O Código Comercial,1 editado no tempo do império, pela Lei nº 556, de 25 de junho de 

1850, (hoje parcialmente revogado pela Lei nº 10.406 de 10.01.2002, o Novo Código Civil), 

                                                           
1 Nosso Código Comercial (Lei 556, de 25.06.1850), em seu Título XV – ‘Das Companhias e Sociedades 

Comerciais’, art. 294, estabeleceu norma imperativa sobre a arbitragem: ‘Todas as questões sociais que se 
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recomendava, em seu artigo 294, o juízo arbitral necessário (forçado ou obrigatório) para 

resolver determinadas causas, entre elas as questões surgidas entre sócios, na vigência da 

sociedade, incluindo a sua liquidação e partilha. 

Esse dispositivo da arbitragem compulsória (obrigatória), só foi revogado pela lei 1.350, 

de 14 de setembro de 1866, permanecendo, todavia, o Juízo Arbitral voluntário, conforme diz 

Santos Paulo de Tarso, p. 21: 

 

Cumpre citar, ainda a Lei 1.350, de 14 de setembro de 1866. por essa lei, foi derrogado 

o juízo arbitral estabelecido pelo Código Comercial de 1850, para determinar que tal 

‘juízo’ seria sempre voluntário, mediante o compromisso das partes. Ou seja: 

prevaleceu, nessa mudança, o critério básico de que a ‘vontade das partes’ é o 

fundamento necessário da arbitragem. 

 

Também no Código Civil de 1916, cumpre registrar as disposições constantes dos arts. 

1.025 a 1.048, correspondentes aos capítulos “Do Compromisso”, ambos integrantes do Título 

II – “Dos Efeitos da Obrigações”. 

O antigo Código de Processo Civil, Decreto-Lei 1.608, de 18 de setembro de 1939, e o 

novo, Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, representam um avanço em relação ao Código Civil, 

ao disciplinar o juízo arbitral, embora não se possa dizer que tenha inovado o suficiente. 

A maneira como a arbitragem foi concebida em nosso país, através dos artigos 1.037 a 

1.048 do Código Civil de 1916, e posteriormente sua adoção no Código de Processo Civil de 

1973, nos artigos 1.071 a 1.102, certamente trazia entraves para a sua concretização, com 

complexidades que inibia as pessoas interessadas em utilizar o juízo arbitral. 

A complexidade trouxe embaraços e demora nas decisões ficando no esquecimento o 

juízo arbitral, o que prima pela rapidez, entretanto a arbitragem voluntária acabou cedendo 

espaço para a jurisdição estatal. 

Com a vigência da nova Lei de Arbitragem, n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, pelo 

artigo 44 desta, entretanto, foram revogados os artigos 1.037 a 1.048 da Lei 3.071/16 (Código 

Civil), os artigos 1.072 a 1.102 da Lei 5.869/73 (Código de Processo Civil) e as demais 

disposições em contrário, criando-se um novo modelo de solução de pendencias com 

conotações mais modernas e flexíveis, para poder acompanhar os novos processos de relações 

comerciais, conforme explicita (FURTADO, BULOS, p. 3). 

                                                           
suscitarem entre sócios, durante a existência da sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha, serão 

decididas em juízo arbitral’. (SANTOS, Paulo de Tarso. Arbitragem e poder judiciário: (lei 9.307, 23.09.1996): 

mudança cultural. São Paulo: LTr, 2001. 167 p. pág. 20). 
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Hoje estando a lei arbitral mais lapidada aos novos tempos, mais preparada para a 

modernização da economia neste mundo sem fronteiras, ou seja, estamos preparados para a 

globalização no aspecto jurídico ligado a todos os direitos que envolvam o direito arbitral. 

 

 

3. CONCEITO E REQUISITOS PARA INSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

ARBITRAL 

 

Talvez uma das melhores definições de arbitragem é aquela trazida pelo jurista 

processual civil Carlos Alberto Carmona, 2004, p.51, que a conceitua da seguinte maneira: 

 

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 á disposição de quem quer que 

seja, para a solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os 

litigantes possam dispor. 

 

Para que se possa instituir o juízo arbitral, seja por meio de “compromisso arbitral”, seja 

pela “cláusula compromissória”, há alguns requisitos a serem atendidos sem os quais será 

vedada a utilização deste método. 

A instituição da arbitragem é sempre facultativa, de escolha livre das partes, e os 

requisitos subjetivos revelam-se, sobretudo, pela plenitude de capacidade que as partes devem 

ter para contratar (capacidade civil). Com relação ao árbitro, este deve ser pessoa física e capaz, 

sendo vedada a escolha de juiz investido de jurisdição pelo Estado como árbitro. 

Segundo a lei de arbitragem, as partes têm a prerrogativa de escolher o direito (material 

e processual) aplicável à solução da controvérsia, podendo inclusive escolher a equidade ou os 

princípios gerais de direito, usos e costumes e regras internacionais de comércio (também 

conhecida como lex mercatória). Ademais, o árbitro deve ser imparcial e competente, estando 

sujeito às exceções de suspeição e incompetência. 

No compromisso arbitral, por exemplo, é requisito essencial constar toda a qualificação 

das partes, como nome, estado civil, profissão e domicílio (artigo 10 da Lei de Arbitragem2). 

                                                           
2 (LEI Nº 13.129/15): “Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 

II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da 

entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral.” 
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Um aspecto que se destaca, no entanto com relação ás características do árbitro refere-

se à discrição; conforme ensina Carlos Alberto Carmona, 2004, p.211, a discrição é uma das 

vantagens da arbitragem, ficando o árbitro vinculado à esta obrigação de não fazer, respondendo 

inclusive por perdas e danos caso quebre este “dever” de sigilo. 

Objetivamente, o principal requisito a ser atendido refere-se à matéria objeto da 

controvérsia; a arbitragem só pode ser instituída nas demandas de natureza patrimonial e 

disponível, ou seja, aquelas demandas transigíveis e sobre as quais o Estado não cuide 

especificamente por haver interesses fundamentais da coletividade. 

A cláusula compromissória, quando contém os requisitos para lhe conferirem auto 

executoriedade3, cumpre a função de instituir de forma rápida e eficaz o tribunal arbitral quando 

surge o litígio. Ademais, ela é autônoma com relação ao contrato no qual esteja inserta, sendo 

que a nulidade deste não implica (necessariamente na nulidade daquela – inteligência do artigo 

8º, “caput” da Lei de Arbitragem. 

Se não restar preenchido qualquer um dos requisitos (objetivos e subjetivos) para a 

instituição do juízo arbitral, por óbvio será incabível a aplicação deste método para solucionar 

o litígio. 

 

 

4. VANTAGENS E DESVANTAGENS: ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Para traçar as características da arbitragem que a tornam vantajosa em relação ao 

processo estatal, vamos analisar os seguintes aspectos: custos, celeridade e eficácia da solução. 

 

A) Custos Financeiros 

Uma das maiores argumentações utilizadas por aqueles que se negam a aderir á 

arbitragem diz respeito ao seu custo. Este é um mito que persegue o próprio objetivo do 

processo arbitral, posto que quando proposta a inclusão de uma “cláusula compromissória”, 

normalmente a resposta que se ouve é que a arbitragem é caríssima, inviável, que seu custo é 

proibitivo. 

                                                           
3 A cláusula compromissória deve ser cheia para ser dotada de auto executoriedade, ou seja, 

deve conter a forma de eleição dos árbitros; sem este requisito, será necessário utilizar de 

suprimento judicial, nos termos do art. 6º e seu parágrafo - Lei nº 13.129/15. 
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Para calcular, em média, o montante despendido na arbitragem, consideram-se os 

seguintes fatores: valor de custas no centro de arbitragem, o valor dos honorários do advogado 

de cada parte e os honorários do árbitro. 

O artigo 10, inciso VI da Lei nº 13.129/154 traz o requisito obrigatório de fixação dos 

honorários do árbitro (ou árbitros) para formatura do compromisso arbitral. No processo 

judicial não temos os “honorários” do juiz, que é pago pelo próprio Estado, mas além dos 

honorários advocatícios e custas iniciais, há pagamento de custas com diligências de Oficiais 

de Justiça, valores despendidos com peritos e assistentes técnicos e isso só no primeiro grau de 

jurisdição. Aliás, cada estado tem sua “tabela” e por isso o valor das custas são dos mais 

variados. 

No procedimento arbitral, as custas também variam de centro para centro de acordo com 

o critério de cada um, e estes valores destinam-se ao pagamento dos poucos funcionários que 

lá exercem funções equiparados aos cartorários, bem como a uma taxa administrativa de 

“hospedagem” do processo na entidade. Por isso, são bem menores do que as custas do 

procedimento estatal, até existem câmaras onde as custas são mais elevadas, porém facultativas. 

Para termos um cenário mais factível, vejamos abaixo a “Tabela de Taxa de 

Administração” da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), em vigor desde 

1º de novembro de 2010: 

 

 
 

                                                           
4 (LEI Nº 13.129/15):” Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

(...) 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral.” 
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No caso da CAMARB, a taxa de administração inclui realização de audiências com 

acompanhamento do Secretário do procedimento, desde que aconteçam na sede da Câmara. 

Como podemos observar, os valores são fixados de acordo com o montante envolvido no 

conflito e mais um percentual, caso seja este valor excedido no decorrer do procedimento. 

Outro exemplo que podemos citar é o da Câmara de Mediação e Arbitragem de São 

Paulo, que diferente da CAMARB, considera apenas percentuais proporcionais ao valor da 

causa. Além da Taxa de Administração, a Câmara de Arbitragem de São Paulo também possui 

uma "Taxa de Registro", análoga às custas iniciais dos processos judiciais e devida no momento 

de instauração do procedimento arbitral. Vejamos: 

 

TAXA DE REGISTRO 

- A taxa de registro deverá ser recolhida pelo Requerente, na data em que for solicitada 

a instauração do procedimento arbitral, na quantia de 0,5% do valor envolvido no 

conflito, observando o seguinte critério: 

a) o valor mínimo será R$ 2.000,00; 

b) o valor máximo será R$ 5.000,00. 

- Não sendo possível definir o valor envolvido, o Requerente deverá recolher o valor 

mínimo, a título de taxa de registro, que deverá ser complementado quando o valor da 

demanda for fixado no Termo de Arbitragem. 

- Os associados ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, que 

estiverem com suas obrigações financeiras regulares, terão desconto de 70% no valor 

correspondente à taxa de registro. 

2. TAXA DE ADMINISTRACAO  

- a taxa de administração a ser recolhida em partes iguais, pelo Requerente e pelo 

Requerido, quando solicitado pela Câmara, equivale a 2% do valor envolvido no 

conflito, observando o seguinre critério: 

A – O valor mínimo será R$ 10.000,00; 

B – O valor máximo será R$ 120.000,00. 

 

Não há de se negar que os custos são um pouco mais elevados quando comparados com 

o processo judicial. 

Por outro lado, vivenciamos diariamente na prática forense que os serventuários da 

justiça e cartorários não possuem interesse em melhorar a qualidade e organização dos órgãos 

do Poder Judiciário; não são poucos os relatos de advogados e estagiários que tiveram que 

procurar - por si só - autos "perdidos" no meio de um emaranhado de processos dentro das 

varas. 

No caso da arbitragem, os centros até concorrem para oferecer o melhor atendimento, 

melhor serviço e com preço mais adequado. Dessa forma, considerando a qualidade que se 

apresenta nos serviços dos centros de arbitragem e apesar de os preços serem mais elevados, 

isto acaba não representando uma discrepância conclusiva diante da curta duração do processo 

- o processo judicial custa muito mais caro em sua manutenção de longa duração. 
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Com relação aos honorários advocatícios, estes seguem os mesmos parâmetros cobrados 

para os processos judiciais. Este aspecto beneficia muito o advogado, pois este receberá 

aproximadamente o mesmo valor que receberia num processo estatal, mas seu 

comprometimento com a causa estende-se por um tempo consideravelmente menor. 

O que encarece os custos do processo arbitral parece ser, portanto, os honorários do(s) 

árbitro(s). Os árbitros que possuem o conhecimento da operação e que já possuem certo renome 

realmente sem dúvida cobrarão um valor considerável para atuar, o que certamente gerará um 

custo maior quando comparado com a ação judicial. Contudo, este fator não que deve ser 

considerado decisivo para abolir por completo a adesão à arbitragem. 

Assim como os honorários advocatícios, os honorários do árbitro são negociáveis, 

ficando a cargo das partes combinar os valores e as condições de pagamento. Há, inclusive, 

árbitros que cobram seus honorários por hora, estimando um valor total aproximado para a 

execução de todo o trabalho no processo. 

Nos exemplos citados (CAMARB e Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo), 

os honorários de árbitro são "tabelados"; vejamos: 
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HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS 

- Os honorários do(s) árbitro(s) deverão ser recolhidos, em partes iguais, pelo 

Requerente e pelo Requerido, quando solicitado pela Câmara, de acordo com o 

seguinte critério: 

 

Valor da demanda (R$) Mínimo de Horas por 

árbitro 

Até 99.999,99 30 

De 100.000,00 a 

499.999,99 

50 

De 500.000,00 a 

999.999,99 

80 

A partir de 1.000.000,00 100 

 

- Os honorários do(s) árbitro(s) serão calculados na base de R$ 450,00 (Quatrocentos 

e cinquenta reais) por hora. 

- Durante o procedimento arbitral, a Câmara solicitará relatórios de horas parciais 

ao(s) árbitro(s) e, caso o número de horas ultrapasse o valor mínimo recolhido pelas 

Partes, será solicitada a respectiva complementação. 

 

- Ao final do procedimento arbitral, com a prolação da sentença arbitral e 

esclarecimentos, se houver, o(s) árbitro(s) apresentara(ão) relatório de horas final, 

para que a Câmar. 

 

Ademais, um fator de vantagem na existência de um árbitro é que, geralmente, ele é 

especialista na matéria em discussão, o que evita custos com contratação de perito e encurta o 

tempo de duração do processo. 

Alguns podem concluir então que a arbitragem seria financeiramente vantajosa apenas 

em casos de maior expressão, onde o valor discutido é alto e a morosidade do Judiciário tornaria 

a manutenção do processo ainda mais onerosa. Outro engano: esta afirmação desconstituiria 

todo o propósito da cultura arbitral e revelaria uma falha irreparável na sistemática arbitral. A 

arbitragem visa, substancialmente, atender todos os interesses - sejam eles mais ou menos 

expressivos. 

Neste cerne, são os centros de arbitragem criados por associações de empresas que 

devem fazer vingar o propósito do procedimento arbitral, criando convênios, incentivando, 

formando listas de árbitros e indicando os menos onerosos. Se houver ampla utilização da 

cláusula de arbitragem nos contratos das empresas associadas, é claro que será muito mais fácil 

negociar os honorários de árbitro. 

A partir disto, os centros oferecem treinamento para capacitação de pessoas a fim de 

torná-las aptas a conduzir, como árbitros, os procedimentos daquela instituição, conforme 

entendimento de MARCONDES, Fernando, 2004, p. 46/47: 

 

O valor mensal a ser pago pela entidade ao centro será suportada pelos filiados, que, 

em contrapartida, terão à sua disposição o centro de arbitragem para utilizá-lo sempre 

que quiserem, sem custo adicional nem mesmo para a remuneração do arbitro (...). A 
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partir daí, as empresas filiadas passam a incluir em seus contratos uma cláusula 

compromissória que prevê a submissão de controvérsias à arbitragem, indicando o 

referido centro como aquele que abrigará o eventual processo. Surgida a controvérsia, 

a arbitragem se instalará e se processará em pouquíssimo tempo, sem nenhum custo 

extra para as partes. O centro de arbitragem, com o caixa que formará a partir das 

contribuições, remunerará os árbitros, cujos honorários serão fixados conforme uma 

tabela preestabelecida.  

 

A hipótese apresentada pelo professor Fernando Marcondes nos leva a crer que a 

implementação da arbitragem, principalmente no meio empresarial, é mais uma questão de 

divulgação e iniciativa do que diminuição de custos. 

 

B) Celeridade 

 

O aspecto que indiscutivelmente coloca a arbitragem em vantagem ao processo judicial 

é a celeridade. O que insta-nos expor em complemento são as facilidades que a rapidez do 

processo arbitral gera. 

Primeiramente analisemos a conjuntura na qual se desenvolve o processo judicial: via 

de regra, as partes procuram a tutela jurisdicional quando não há mais alternativas amigáveis, 

momento em que já houve um desgaste e/ou rompimento no relacionamento pessoal/comercial. 

A letargia do processo judicial, quando instaurado, dificilmente proporcionará um 

ambiente agradável entre as partes. A prática jurídica mostra que não raros são os casos de 

aplicação de litigância de má-fé e isto é um indicador de perda da amistosidade entre as partes 

no processo. 

A arbitragem, assim como o processo judicial, possui três fases: a fase postulatória, a 

fase probatória e a fase decisória. A diferença cinge-se na diminuição das formalidades de cada 

uma delas no processo arbitral. 

Na fase postulatória é feita toda a instrução do processo, com apresentação de 

documentos, argumentações, petições, sendo exercido o contraditório mediante apresentação 

de defesa. Os prazos para a prática dos atos variam de acordo com o regulamento da instituição 

que estiver abrigando as partes ou de acordo com o regulamento eleito pelas partes, podendo 

ser flexíveis, desde que as partes acordem entre si. 

O fim da fase postulatória é marcado pela audiência, que será a última tentativa de 

conciliação entre as partes e o momento onde o árbitro poderá acolher os pedidos de produção 

de provas e determinar sua realização ou optar pelo julgamento antecipado e proferir a sentença 

(hipótese existente também no processo judicial), por entender desnecessária a produção de 

mais provas. 
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Encerrada a fase postulatória e caso não ocorra o julgamento antecipado da demanda, 

inicia-se a fase probatória, que tem por objetivo alcançar a completa instrução do processo, com 

a produção de todas as provas necessárias ao convencimento do árbitro. 

Sendo as provas realizadas, o processo torna-se maduro para julgamento e passagem 

para a última fase: a fase decisória. Em última oportunidade, as partes manifestam-se sobre o 

teor das provas produzidas e o processo é encaminhado ao árbitro (ou árbitros) para que profira 

sua decisão. 

A diferença que existe entre o procedimento arbitral e o procedimento estatal é que, a 

princípio, os prazos são estabelecidos pelo regulamento da instituição que estiver abrigando a 

controvérsia. Porém, eles podem ser flexibilizados pelo comum acordo entre as partes e desde 

que não prejudique o convencimento do árbitro. 

Importante apenas esclarecer que os prazos estabelecidos pelas instituições de 

arbitragem baseiam-se na Lei nº 13.129/15 que, por sua vez, teve como paradigma o 

regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris - 

instituição arbitral mais importante do mundo, na qual também se baseiam os regulamentos da 

Uncitral (organismo das Nações Unidas) e American Arbitration Association (Associação 

Americana de Arbitragem). 

A celeridade da arbitragem é promovida, sobretudo, pela maleabilidade do 

procedimento. Desde que haja consenso, as partes podem aumentar ou diminuir prazos, 

eliminar a apresentação de alegações finais, definir que o julgamento será feito por equidade 

ou até mesmo extirpar a produção de provas e partir diretamente para a fase decisória  

O “caput” do artigo 21 da Lei nº 13.129/15, verbis, traduz exatamente a essência deste 

método de solução de conflitos: 

 

Art. 21: A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 

convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao 

próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. (grifei)5 

 

                                                           
5 artigo 21 da Lei nº 13.129/15, Art. 21: A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 

convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o 

procedimento. 
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Pelo excerto de lei identificamos que o procedimento arbitral poderá seguir livremente 

a vontade das partes (arbitragem “ad hoc”), desde que haja consenso. Este é um fator que 

contribui para que o processo corra mais rápido. 

Via de regra, quando as partes acordam sobre o procedimento, raras serão as 

impugnações sobre ele. Por outro lado, a falta de experimentação poderá revelar algumas falhas 

do procedimento criado, que trará consequências e deverá ser resolvido pelo árbitro e dentro do 

processo. 

Ainda assim, não há de se olvidar que a flexibilidade do processo o torna muito mais 

apto a responder às expectativas das partes. 

 

C) Eficácia da Solução 

 

Assim como no processo judicial, a arbitragem tem fim com a redação da sentença 

arbitral (ou laudo arbitral) válida. Se formos tratar todos os pontos de semelhança com o 

processo arbitral, podemos dizer que a sentença arbitral é o elemento que mais se aproxima do 

seu correspondente no processo estatal. 

Os requisitos da sentença arbitral formalmente válida estão elencados no artigo 26 da 

Lei de Arbitragem, abaixo transcrito: 

 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

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 equidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas 

e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida.6 

 

Cada requisito tem sua função, a sua razão de ser, que influi diretamente na eficácia 

executória da sentença arbitral. 

O relatório é a parte da sentença que traz todo o histórico do caso, narrando cada ato 

praticado pelas partes e pelo árbitro, expondo as ocorrências na ordem em que aconteceram. 

                                                           
6 artigo 26 da Lei de Arbitragem, Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

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 equidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo 

para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 
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Assim, caso haja futura execução forçada da sentença, os fatos e provas não serão resgatados, 

bastando haver a existência da própria sentença. 

Os fundamentos da decisão é a parte que explora e analisa todos os argumentos das 

partes, as provas produzidas, a jurisprudência e a doutrina, buscando construir a motivação e 

linha de raciocínio adotada para a formação da convicção do árbitro. 

Embora o procedimento arbitral inadmita a existência de recurso, a fundamentação é 

importante para eventual pedido de esclarecimento por intermédio de embargos e/ou pleito 

judicial de anulação da sentença arbitral. 

O dispositivo seguido da descrição de local e data são os elementos finais que 

preenchem os requisitos de uma sentença arbitral eficaz e juridicamente classificada como 

"título executivo judicial", nos termos do artigo 475-N do Código de Processo Civil7. 

Estes últimos elementos são fundamentais para dotar a sentença arbitral de 

executoriedade e indicar o local onde aquela sentença poderá ser forçosamente executada - nos 

demais lugares, a sentença terá de ser reconhecida nos termos da lei local para depois poder ser 

aplicada. 

A data, por outro lado, tem duas finalidades: verificação pelas partes se a sentença foi 

proferida dentro do prazo estipulado e marca também o começo de sua execução. 

No artigo 18 da Lei de Arbitragem acha-se previsto que: 

 

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.8 

 

Isto porque, não somente no Brasil, mas em todos os países em que a sentença arbitral 

é definitiva, o procedimento arbitral não está sujeito à uma segunda instância e, portanto, não 

comporta recurso. 

Do contrário, estaríamos mantendo os mesmos parâmetros do processo judicial. O poder 

judiciário só interferirá quando a sentença arbitral deva ser anulada ou executada forçosamente. 

Há de se observar, contudo, que ao decidir sobre a nulidade da sentença, o juiz não poderá 

entrar no mérito da questão, analisando somente os aspectos extrínsecos da sentença arbitral.9 

                                                           
7 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973): “Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005): 

(...) 

IV – a sentença arbitral; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 
8 Artigo 18 da Lei de 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. 

9 MARCONDES, Fernando. Arbitragem Comercial - Guia Prático para o Cidadão, Ed. Códex, 2004, pg. 87. 
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Sendo a sentença arbitral um título executivo judicial, nos termos do inciso IV do artigo 

475-N do Código de Processo Civil, é dotado de liquidez, certeza e autonomia. Ao credor, basta 

que a apresente em juízo. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Indubitável a importância da arbitragem em toda a sistemática processual brasileira, 

porém merece destaque a sua celeridade pois se trata de um método de solução de conflitos que 

atende à necessidade dinâmica de rapidez na resolução de conflitos. 

O instituto da arbitragem deve ser valorizado como forma de cooperar na distribuição 

da Justiça, além de ser instrumento extrajudicial de solucionar litígios sem a interferência do 

Poder Estatal. 

A lei de arbitragem não afasta o Poder Judiciário e nem lhe subtrai poderes e 

prerrogativas; ela privilegia a vontade das partes que poderão optar por recorrer à arbitragem 

para solucionar controvérsias de caráter patrimonial, direito disponível, proporcionando as 

partes, a decisão de acordo com seus valores e princípios, fato este que quase sempre elimina a 

tensão entre as partes litigantes. 

O esclarecimento sobre as dúvidas e mitos do procedimento arbitral é extremamente 

importante para que a utilização da cláusula compromissória seja mais frequente. Nas palavras 

do professor Eduardo Silva da Silva, 2003, p. 190, “a valorização e implementação da cláusula 

compromissória na prática contratual acontecerá na medida em que se identifique a função da 

mesma como estrutura de conservação dos vínculos contratuais e, especialmente, dos 

relacionamentos empresariais”. 

Apesar de ser evidente a superação aos entraves que obstam a adesão à arbitragem, a 

função precípua do operador de direito é disseminar a cultura arbitral em todos os seus aspectos 

e vantagens: além do esclarecimento e explanação das vantagens desta sistemática, cumpre a 

eles a implementação de uma cláusula compromissória clara, objetiva e completa, que não 

admita tratativas posteriores e privilegie a boa técnica, afastando qualquer discussão quanto à 

sua validade ou eficácia. 

A adesão às cláusulas compromissórias vem crescendo a cada ano e, no cenário 

brasileiro, a arbitragem tem sido cada vez mais utilizada pelos empresários, eis que supre a 

necessidade de resolução de litígio de modo rápido, sigiloso e eficiente (técnica), uma vez que 

a boa imagem é fundamental para conservar e ganhar mercados. 
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Aceitar a irrecorribilidade da sentença arbitral e os custos com um processo arbitral 

pode ser um problema, mas a disseminação desta cultura pode servir para orientar os operadores 

do direito que lidam diariamente com esta rotina, sobretudo no que se refere ao respeito da 

autonomia das vontades das partes no momento da solução.  

E é justamente esta autonomia que deve ser valorizada se quisermos realmente 

implementar uma cultura onde as partes poderão civilizadamente resolver seus conflitos com o 

auxílio de um árbitro, sem ter que acionar o Judiciário para impor uma solução. 
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