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RESUMO

O tema deste trabalho abarca a arbitragem como método de recuperação extrajudicial de empresas, e, uma análise realizada, conjuntamente 
com o a Lei 11.101 (Lei de Recuperação de Falências – LRF), o Código Civil (CC), e o Novo Código de Processo Civil (NCPC). Trata-se de um tema 
atual, no entanto, ainda muito pouco conhecido e utilizado como forma de solução de conflitos de resposta mais rápida e econômica as partes, 
visto que, empresários e os advogados não possuem o conhecimento necessário para se utilizarem desta ferramenta. A temática elenca uma 
discussão em cima das formas de resolução de conflitos sobre uma lide, em uma outra perspectiva. A arbitragem é um modo de resolução de 
conflitos, o qual as partes de um processo definem, em comum acordo uma pessoa ou entidade privada que irá solucionar as questões 
envolventes no conflito, sem o auxílio do Poder Judiciário. Trata-se de uma heterocomposição, ou seja, uma técnica utilizada, pelo qual, as partes 
elegem um terceiro imparcial para julgar a lide com as mesmas prerrogativas do Poder Judiciário. Deste modo, este artigo, visa demonstrar que 
este mecanismo diminuiria progressivamente a procura das partes ao judiciário, visto que este seria o meio mais econômico e rápido para se 
conseguir a solução. O problema da pesquisa é: Como, através da arbitragem, pode-se manter e preservar a atividade produtiva, solucionar 
conflitos e quitar as dívidas diante os credores, evitando e prevenindo a falência? Utilizando a Lei 11.101 (LRF), Código Civil e o novo CPC. O 
objetivo geral foi entender a arbitragem na lei LRF, em sua forma de recuperação extrajudicial. Os objetivos específicos: 1) Estruturar como 
funciona a lei 11.101 (LRF) na forma de recuperação extrajudicial,2) Analisar a utilização da lei arbitral,3) Promover a ordem dos elementos 
essenciais que compõem a Câmara Nacional de Arbitragem Jurídica,4) Elucidar sobre a arbitragem no Código Civil e no Novo Código de Processo 
Civil. A metodologia utilizada, foi a descritivo-bibliográfica, com análises doutrinárias sobre o tema, e análise de caso concreto, tendo como objeto 
a Câmara Nacional de Arbitragem Jurídica, localizada em Belém do Pará. Na conclusão, pode-se perceber que a técnica discutida neste artigo, a 
arbitragem, continua sendo muito pouco utilizada e estudada, visto que este não seria o interesse dos profissionais de direito, pois a ideia, ainda 
enraizada nestes profissionais, é o de procurar a Justiça e não meios alternativos, o que resulta no aumento de casos que chegam à Justiça, 
causando lentidão dos processos e maiores custas processuais, mas que poderia ser solucionado sem a mesma. Deste modo, em análise ao caso 
concreto, de acordo com a presidente da Câmara Nacional de Arbitragem Jurídica, Giselle Scopel, não foram identificadas, dentro dos 
atendimentos realizados pela instituição, nenhum caso conhecido, no Estado do Pará, em que se tenha utilizado esse mecanismo de solução de 
conflitos. Apesar da situação alarmante, espera-se que com a divulgação do tema, o mesmo possa se tornar mais frequente no cotidiano e que os 
novos profissionais e os antigos, que todos os dias buscam inovações, possam tornar a utilização desta técnica mais frequente e eficaz.
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