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RESUMO 

 

A arbitragem foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 1996, através 

da Lei 9.307, e este passo contribuiu para uma mudança de paradigma com relação 

a cultura da litigiosidade e na premissa do Poder Judiciário como única possibilidade 

de resolução de litígios. Com o passar do tempo observou-se que houve um 

crescimento gradativo no número de processos arbitrais, e, poucos deles envolviam 

entes públicos. No dia 26 de Maio de 2015 foi publicada a Lei Federal n. 13.129/2015, 

que alterou diversos pontos da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996). Dentre as 

modificações promovidas, a que impõe maior destaque é a autorização de utilização 

da arbitragem, pela Administração Pública, como meio de resolução de disputas que 

versem sobre direitos patrimoniais disponíveis.  Passados alguns anos deste marco 

legal foram elaborados o Decreto Estadual do Governo do Rio de Janeiro n. 

46.245/2018 e o Decreto Federal n. 10.025/2019, ambos regulamentando a matéria 

da arbitragem pública e sua aplicabilidade quanto a contratos administrativos, 

notadamente nos setores portuário, transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e 

aeroportuário. A presente dissertação tem por objetivo promover o estudo e uma 

melhor compreensão do instituto da arbitragem envolvendo a Administração Pública 

Municipal, e fomentar a utilização dos métodos adequados de solução de litígios para 

dirimir disputas com os particulares. A metodologia adotada no presente trabalho foi 

a pesquisa de natureza dedutiva e qualitativa, interpretando-se a legislação pertinente 

ao tema através da análise de artigos, livros, dissertações e trabalhos acadêmicos. 

Por fim, concluiu-se que se faz necessária a regulamentação específica da utilização 

da via arbitral nos municípios, bem como, uma modificação na cultura dos próprios 

administradores públicos municipais, adotando-se o caminho da consensualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Arbitragem; Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Arbitration was introduced into our legal system in 1996 through Law 9.307, and this 

step contributed to a paradigm shift regarding the culture of litigation and the premise 

of the judiciary as the only possibility of dispute resolution. Over time it was observed 

that there was a gradual increase in the number of arbitration proceedings, and few of 

them involved public entities. On May 26, 2015, the Federal Law no. 13.129 / 2015, 

amended several points of the Arbitration Law (Law No. 9.307 / 1996). Among the 

modifications promoted, the one that imposes greater prominence is the authorization 

of the use of arbitration, by the Public Administration, as a means of resolving disputes 

concerning available patrimonial rights. Some years after this legal framework, the 

State Decree of the Government of Rio de Janeiro n. 46.245 / 2018 and Federal 

Decree no. 10.025 / 2019, both regulating the subject of public arbitration and its 

applicability regarding administrative contracts, notably in the port, road, rail, water and 

airport sectors. This dissertation aims to promote the study and a better understanding 

of the institute of arbitration involving the Municipal Public Administration, and to 

promote the use of appropriate dispute resolution methods to settle disputes with 

individuals. The methodology adopted in the present work was the deductive and 

qualitative research, interpreting the pertinent legislation through the analysis of 

articles, books, dissertations and academic works. Finally, it was concluded that the 

specific regulation of the use of arbitration in the municipalities is necessary, as well 

as a change in the culture of the municipal public administrators themselves, adopting 

the  path of consensuality. 

 

KEYWORDS: Administrative Law; Arbitration; Public Administration 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A discussão da doutrina e dos tribunais acerca da possiblidade de utilização 

da arbitragem para a solução de conflitos que envolvam a Administração Pública não 

é recente. Esta questão já vem sendo debatida pelos estudiosos do instituto da 

arbitragem desde 1973, quando ainda não havia sido aprovada a Legislação Federal 

regulamentando o tema. 

O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Caso Lage, no 

processo AI 52.181/GB, que tratava da incorporação ao patrimônio nacional de bens 

e direitos da Organização Lage, se posicionou favoravelmente à utilização da via 

arbitral para dirimir um litígio envolvendo a União Federal, mesmo sem qualquer lei 

autorizativa que tratasse sobre o assunto. 

Posteriormente, mesmo com a promulgação da Lei Federal n. 9.307/1996, 

que trata especificamente do instituto da arbitragem e regulamenta a sua utilização 

em nosso ordenamento jurídico, não houve consenso no que se refere à aplicabilidade 

deste instituto quando uma das partes é a administração pública e diversos 

doutrinadores entendiam que era necessária expressa previsão legal.   

Uma segunda linha de dissenso foi apontada no que se refere a caracterizar 

questões que envolvam interesse público como direitos patrimoniais disponíveis, o 

que é condição da lei de arbitragem para viabilizar a utilização do instituto para 

solucionar litígios. Estas questões e posicionamentos foram superados pela alteração 

da Lei de Arbitragem, promovida pela Lei Federal 13.129/2015, que expressamente 

autorizou a utilização da arbitragem pela administração pública direta e indireta.  

Entretanto, a despeito da inclusão desta autorização legal, o número de 

arbitragens envolvendo a administração pública, apesar de crescente, demonstra que 

a arbitragem praticamente não vem sendo utilizada pela administração. Não se tem 

notícia, até a presente data, de que a arbitragem foi utilizada com sucesso para 

solucionar conflitos envolvendo, por exemplo, a administração pública estadual, no 

Estado do Rio de Janeiro.  

Verifica-se que, o número de demandas judiciais cresce em quantidade 

inalcançável, não existindo material humano que dê conta do incessante ajuizamento 

de questões repetitivas; de demandas que solicitam prestação dos serviços públicos, 

bem como, dos processos executivos fiscais (distribuídos em lote anualmente). 
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O objetivo geral da presente dissertação é promover o estudo sobre a 

possibilidade da utilização do instituto da arbitragem, no âmbito municipal, apurando-

se as razões pelas quais a via arbitral não vem sendo adotada, não obstante a 

expressa previsão legal autorizativa e detalhar a aplicabilidade deste instituto jurídico 

com relação a demandas que envolvam a Administração Pública Municipal. 

 Os objetivos específicos são: 

• analisar quais são as hipóteses de utilização da arbitragem na administração 

pública; 

• identificar quais são os obstáculos e entraves que impedem a adoção desta via 

de solução de conflitos;  

• abordar as recentes decisões judiciais sobre o tema, através de análise das 

decisões dos Tribunais Superiores. 

• promover o estudo da legislação correlata ao tema, qual seja, a Lei Federal n. 

9.307/1996, o Decreto Federal n.  10.025/2019 e o Decreto Estadual n. 

46.245/2018. 

A metodologia adotada no presente trabalho foi a pesquisa de natureza 

dedutiva e qualitativa, interpretando-se a legislação pertinente ao tema através da 

análise de artigos, livros, dissertações e trabalhos acadêmicos.  

Em virtude da necessidade de delimitação e recorte do tema abordado, esta 

dissertação considera a utilização da via arbitral para solucionar conflitos de caráter 

patrimonial disponível, quais sejam, os contratos da administração realizados pelo 

poder público enquanto prestador dos serviços públicos à população.   

Este tema se torna importante pela possibilidade de redução do número das 

demandas judiciais, através de uma modificação da atual sistemática de utilização da 

via judicial como único meio da Administração Pública solucionar litígios, caso 

entendido que a via arbitral é uma forma célere, equânime e legalmente aprovada 

para resolver litígios que tratam de direitos patrimoniais disponíveis. 

No primeiro capítulo são analisados os Métodos Adequados de Solução de 

Conflitos, e o princípio do Acesso à Justiça, fazendo-se menção às ondas renovatórias 

(classificadas a partir do Projeto Florença); a ideia de tribunal multiportas; 

considerações iniciais sobre o instituto da arbitragem; mediação; conciliação e 

negociação. Será também abordada a teoria do conflito, através de um estudo dos 

pensadores e sociólogos que trataram da sua relação com a judicialização de litígios 

hodierna.  
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No segundo capítulo é detalhada a via arbitral, através do conceito do instituto, 

do estudo dos princípios do procedimento arbitral; dos aspectos gerais da lei de 

arbitragem; dos árbitros; da arbitrabilidade; do interesse público, da patrimonialidade 

do direito e da convenção de arbitragem. 

No terceiro capítulo é abordado o tema da arbitragem e sua relação com a 

Administração Pública, detalhando-se as peculiaridades e o trâmite legal do processo 

arbitral envolvendo o ente público; as peculiaridades do Decreto Estadual 

46.245/2018, que regulamentou o uso da arbitragem pelo Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, indicando-se aspectos específicos da arbitragem envolvendo a 

administração pública direta.    

No quarto capítulo são abordados o conceito de Administração Pública, 

indicando-se a necessidade de se observância os princípios de Direito Público. 

Adicionalmente, são descritos a característica da Publicidade do procedimento arbitral 

e suas exceções, bem como, a vedação legal do julgamento com uso exclusivo da 

equidade. Por fim, os prazos processuais na arbitragem e a audiência no 

procedimento arbitral são estudados. 

Apurou-se a forma de cadastramento da câmara / órgão arbitral junto à 

Administração Pública e a escolha da instituição no âmbito Federal; a possibilidade 

de utilização da arbitragem quando se está diante de exploração da atividade 

econômica e a necessidade de modificação legal pelos Municípios. 

Analisou-se ainda a possibilidade de deferimento de Tutela de Urgência e 

Medida Cautelar pelos árbitros, e a escolha da instituição arbitral em procedimentos 

envolvendo a Fazenda Pública no Estado do Rio de Janeiro, com base no Decreto 

Estadual n. 46.245/2018. Demonstrou-se a forma de pagamento das despesas, custas 

da instituição arbitral e honorários dos árbitros.  

No quinto capítulo é estudada a sentença arbitral nacional, e sua relação com 

a possibilidade de anulação judicial do processo arbitral, quando houver inobservância 

dos requisitos essenciais do ato processual ou por ofensa à ordem pública. Indica-se 

quais são os itens essenciais de validade da sentença segundo a Lei Federal de 

Arbitragem e o Decreto Federal n. 10.025/2019.  

Questiona-se a existência ou não de vinculação dos árbitros aos precedentes 

judiciais (obrigatórios), e, ao fim, aborda-se a temática do Projeto de Lei que trata da 

execução fiscal administrativa e do processo arbitral em matéria tributária.  
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Por fim, concluiu-se que a regulamentação específica da arbitragem no âmbito 

municipal, indicando especificamente em quais hipóteses poderia ser adotada a via 

arbitral, bem como, delimitando os conceitos abertos de disponibilidade e 

patrimonialidade dos direitos envolvidos  traz uma maior segurança aos 

administradores públicos municipais, para adotar a via de solução de conflitos através 

do processo arbitral.   

Se faz necessária ainda uma mudança na cultura, há muito enraizada e 

consolidada na administração pública, que a põe em relação de superioridade com 

relação aos indivíduos, e que entende ser o interesse público sempre indisponível. 

Visando uma melhor prestação do serviço público à população, deve-se buscar a 

solução das disputas e litígios envolvendo o Estado, com base na consensualidade e 

de maneira célere, isonômica e transparente.   
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2 – MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E O ACESSO À 

JUSTIÇA 

 

A temática do acesso à justiça há tempos vem sendo debatida pela doutrina 

e, a forma de se solucionar os conflitos de interesse e promover a pacificação social, 

materializada em outras épocas exclusivamente pelo acesso ao poder judiciário, não 

mais atende aos anseios e às necessidades da sociedade. 

O nosso ordenamento jurídico foi pensado pelo legislador de forma a garantir 

uma tutela jurisdicional efetiva, justa e observando a duração razoável do processo, 

direitos estes garantidos na Constituição Federal em seu art. 5, inciso LXXVIII c/c 

inciso LV da CRFB/1988 (BRASIL, 1988).   

Segundo Cappelletti (1978), a definição do termo “acesso à justiça” é difícil de 

conceituar.  Para ele este termo serve para determinar duas finalidades do sistema 

jurídico, considerado como o meio pelo qual as pessoas podem reivindicar seus 

direitos e solucionar os litígios sob a tutela do Estado.  A primeira finalidade é garantir 

que o sistema seja acessível a todos os litigantes, e a segunda é que o sistema de 

decisão de conflito deve produzir decisões individual e socialmente justas.  

Em complementação a esta ideia, entende Pinho (2016a) que o acesso à 

justiça é essencial ao funcionamento do Estado de direito, pois, caso o sistema esteja 

organizado sob esse princípio, deverá assegurar a isonomia substancial aos cidadãos. 

Assevera ainda que, no âmbito da jurisdição esse dever de igualdade se observa, 

justamente, pelo acesso à justiça. 

   Visando proferir decisões judiciais acertadas e definitivas prestigiou-se a 

ideia de que o processo exige tempo, item necessário para se chegar a boa tutela dos 

direitos. Com base no princípio da segurança jurídica e na necessidade da 

estabilidade das decisões judiciais chega-se ao raciocínio de que, somente após uma 

tramitação processual exaustiva, onde são garantidos o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa, podemos alcançar uma decisão judicial com resultados 

justos e garantir a sua imutabilidade. 

Hodiernamente estamos diante de uma sociedade que busca solucionar todo 

e qualquer impasse, que envolva interesses diversos entre as partes, através de uma 

ação / medida judicial, a ser impetrada perante o Poder Judiciário. Esta entidade 

detinha o monopólio para a resolução de conflitos de interesse, pautado no princípio 

da inafastabilidade de lesão ou ameaça de lesão da apreciação jurisdicional.    
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A facilitação do acesso ao Poder Judiciário pelas partes, ideia esta promovida 

pelo avanço das normas do direito e pela busca da ampliação do alcance da tutela 

judicial trouxe para a sociedade atual um grave entrave processual, qual seja, o 

ajuizamento em demasia de questões consideradas simples, fato que sobrecarrega a 

máquina estatal. 

Conforme Dinamarco (2015) a ineficiência e o comportamento desrespeitoso 

das estruturas político-administrativas do Estado, acarretam uma judicialização dos 

conflitos, que assoberba os tribunais do país, dos quais a população espera a tutela 

jurisdicional aos titulares de interesses e direitos.  

Em virtude de diversos fatores, citando-se entre eles o déficit de funcionários 

(material humano), o número insuficiente de juízes, servidores e o limite orçamentário 

para contratação de pessoal, surgiu, com o passar do tempo, um número de ações 

judiciais em trâmite que é de difícil redução. 

A morosidade no julgamento dos processos, que, pode durar vários anos, de 

acordo com a sua complexidade, número de partes envolvidas no litígio e número total 

do acervo judicial de cada cartório, gera um entrave na solução dos conflitos de 

interesse entre as partes. 

É necessário repensar o acesso à justiça, visando assegurar ainda outros 

direitos constitucionais garantidos, tal como, a duração razoável do processo 

(celeridade e eficiência), a segurança jurídica, o devido processo legal, a ampla defesa 

e o contraditório. 

Neste interim, surgem os métodos adequados de solução de conflitos, dentre 

os quais citamos a conciliação, mediação, arbitragem e negociação, pelos quais, 

podem as partes optar pela tentativa de encerrar o conflito através da via extrajudicial, 

que pode ser buscada, inclusive, concomitantemente à via judicial. 

Entendem-se como meios ou métodos adequados de solução de conflitos as 

medidas, que visam à solução do litígio sem que haja necessariamente o ajuizamento 

de uma demanda judicial e o acionamento do Poder Judiciário, na pessoa do Estado-

juiz para solucionar o impasse. 

Pela definição de Garcez (2003), os meios alternativos de resolução de 

conflitos demonstram uma nova cultura na solução dos litígios, totalmente centrada 
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na tentativa de se negociar harmoniosamente, e visam a pacificação social. Este novo 

sistema é pautado no princípio da boa-fé e se vale de métodos cooperativos1.     

 

2.1 – FASES HISTÓRICAS DA TEMÁTICA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

A busca pela solução de conflitos sempre foi almejada, desde os primórdios 

da humanidade, pelos diversos grupos sociais. O aumento do número de conflitos 

pode ter se potencializado, pela modernização da vida em sociedade e a busca por 

efetivação de direitos. 

Conforme leciona Santos (2012), desde o período da antiguidade verificou-se 

que a Justiça (entendida como a atividade decisória para a resolução de conflitos) era 

confiada a determinadas pessoas, quais sejam, os homens considerados pela 

coletividade mais sábios ou os mais antigos daquele grupo social (sacerdotes, por 

exemplo). 

Em continuidade aduz que no final do século III D.C. se observa em Roma o 

início de uma Justiça Oficial, como uma função estatal, posteriormente denominada 

de “ciência jurídica da jurisdição” (SANTOS, 2012)2.  

Este modelo de Justiça oficial, se espalharia, nos séculos seguintes, a toda 

sociedade europeia ocidental, bem como às suas áreas de influência, de modo a 

predominar até a atualidade como uma forma de solução de conflitos. 

É sabido que a jurisdição sofreu, no decurso do tempo, substanciais 

modificações, em virtude dos movimentos sociais. Cita-se como ponto de partida as 

Revoluções Liberais do final do século XVIII, quando, surge um ideal de igualdade, 

almejado pelos movimentos sociais através de manifestações populares sangrentas 

na França e demais países ocidentais 

 
1 O presente trabalho não tem por objetivo aprofundar no estudo de todos os meios 
adequados/alternativos de solução de conflitos e, por uma questão de recorte se aterá ao estudo da 
arbitragem. Para maiores informações sugere-se a leitura de Garcez (2003). 
2 TEIXEIRA (1999, p. 22), ao discorrer sobre a formação a jurisdição detalha que: “Os romanos ... 
somente no final do século III d.C., já no período pós-clássico, imperial, quando da chamada cognitio 
extraordinária (ou extra ordinem), viriam a estabelecer a Justiça oficial, e com ela o juiz estatal, o que 
se deu no momento em que o magistrado romano, alto funcionário, mas até então sem poder 
jurisdicional, houve por bem chamar a si a responsabilidade de solucionar o litígio entre as partes em 
nome do Estado, missão que até então era exercida por um terceiro, particular, árbitro portanto, 
escolhido pelo próprios contendores ou por indicação do magistrado.” 
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Desse ideal revolucionário surgiu a noção de que todos são iguais perante a 

lei e, pelo estado de Direito, a lei (de caráter geral) se fez necessária para a resolução 

dos litígios. 

 

2.2 - ACESSO À JUSTIÇA E A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA TUTELA 

JURISDICIONAL EFETIVA 

 

Inicialmente cumpre destacar que, uma das garantias constitucionais 

previstas na CRGB/198, notadamente quanto à função jurisdicional, é justamente o 

dever do Estado de promover a isonomia entre os cidadãos e, esta premissa se 

relaciona com o acesso à justiça, aqui considerado como princípio fundamental ao 

funcionamento das estruturas do Estado de direito. 

Nos estudos de direito processual é uniforme o entendimento de que não há 

sociedade sem direito. Este possui, conforme Dinamarco (2015), uma função 

ordenadora na sociedade, coordenando interesses que se manifestam na vida social. 

 Para o referido autor, o direito de ação3, tradicionalmente considerado como 

a possibilidade de ir à justiça para questionar eventual lesão ou ameaça de lesão a 

direitos individuais foi ampliado com o advento da Constituição Federal de 1988.    

O conceito de jurisdição, por si só, já traz uma divergência doutrinária. Para 

alguns doutrinadores a jurisdição é um ato exclusivo do Estado, e, esta conceituação 

é pautada exclusivamente na autoridade estatal. Por outro lado, parte da doutrina 

entende que a jurisdição é a atividade que elimina a lide, concretizando o direito 

material. 

A necessidade de garantia do direito de ação, aqui compreendido como direito 

ao acesso à justiça surge a partir do momento em que o Estado proíbe a tutela privada 

ou o uso da força privada para a realização e a proteção dos direitos. Através do 

monopólio do Estado para promover a solução dos conflitos e a tutela dos direitos 

gerou-se ao particular o direito de se socorrer a ele para dirimir litígios. 

Ressalta-se que, a resolução de litígios através do instituto da arbitragem 

(previsto pela Lei Federal n. 9.307/1996) e dos demais meios adequados de solução 

 
3 No que se refere ao direito de ação esclarece Marinoni (2017, p. 185): O direito de ação cobre a 
multifuncionalidade dos direitos fundamentais, ou seja, pode ser utilizado conforme as necessidades 
funcionais dos direitos fundamentais. Portanto, é um direito que se coloca sobre todas essas funções 
e, na verdade, sobre todos os direitos fundamentais materiais. É que os direitos fundamentais materiais 
dependem, em termos de efetividade, do direito de ação.  
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de conflitos, tal como a mediação e conciliação não fere este princípio, pois, a garantia 

constitucional do acesso à justiça foi expandido para abarcar, inclusive, a fase pré-

processual.   

A denominada tutela jurisdicional efetiva, para ser alcançada, exige do 

aplicador do direito uma ressignificação dos institutos jurídicos e da temática do 

acesso à justiça, na qual, um novo olhar deve ser adotado. Conforme Dinamarco 

(2015), não deve o procedimento das demandas judiciais ser conduzido 

exclusivamente sob o pálio do princípio do contraditório, mas, também deve-se levar 

em consideração a realidade social das partes e sua relação com o direito material 

controvertido4. 

. Sabe-se que a tutela jurisdicional tem por objetivo a pacificação social, 

assegurando constitucionalmente ao cidadão que, em caso de violação ou ameaça 

ao direito, busque junto ao Estado os meios eficientes para solucionar seu conflito 

(com o retorno ao status de equilíbrio prévio). 

Tendo como base essa nova vertente do conceito de acesso à justiça se faz 

necessária uma releitura do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se 

limitando a solução de conflitos ao mero acesso ao poder judiciário. Neste sentido, a 

solução dos conflitos pode ser promovida por entidades privadas, fora da estrutura do 

Poder Judiciário, desde que, observadas as garantias processuais da independência 

e imparcialidade. 

 Se faz necessário ressalvar que, a via judiciária deve sempre ser acessível 

aos indivíduos, e, em muitos casos somente pela ação do Estado Juiz pode-se 

solucionar o impasse existente entre as partes. Esse novo pensamento se pauta na 

afirmação de que a via judiciária não deve ser a única ou primeira solução (PINHO, 

2016b).  

A questão da morosidade no julgamento das demandas judiciais se tornou, 

em virtude da crescente judicialização de conflitos, um forte fator de barreira para a 

solução dos impasses judiciais. A praxe forense demonstra que as demandas judiciais 

tramitam por anos até que seja proferida a decisão definitiva naqueles processos. 

 Conforme salienta Pinho (2018), o conceito de tutela jurisdicional efetiva é 

alcançado quando esta tutela é adequada e tempestiva. Neste sentido, a decisão 

 
4 Segundo Marinoni (2017, p. 186): “o direito fundamental de ação requer uma postura ativa do Estado 
não somente voltada à supressão dos obstáculos sociais ao seu uso, mas também à sua plena 
efetividade e tempestividade”. 
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proferida pelo Estado deve ser proferida no tempo certo, e, também deve ser 

adequada à espécie e natureza do conflito posto em juízo5.  

 

2.3 - ONDAS RENOVATÓRIAS E PROJETO FLORENÇA 

 

No início da década de 70 vários estudiosos do direito, com o auxílio de outras 

ciências sociais, elaboraram um projeto pautado na diversidade dos países da Europa, 

com caráter interdisciplinar, denominado “Projeto Florença”. O objetivo era avaliar e 

redimensionar o conceito de acesso à justiça, analisando os obstáculos que impediam 

o cidadão de exercer seus direitos.  

O intuito do projeto foi buscar soluções que possibilitassem o acesso à justiça 

e a obtenção da efetividade na solução dos conflitos. Conforme leciona Goretti (2017), 

o Movimento Universal de Acesso à Justiça (...) transcendeu os limites territoriais do 

país-sede, tendo envolvido pesquisadores juristas, sociólogos, antropólogos, políticos 

e psicólogos de diversas nacionalidades.  

Dentre os objetivos do Projeto destaca-se a identificação das causas e efeitos 

produzidos por obstáculos à efetivação do acesso à justiça em diversos países 

pesquisados, assim como a identificação e proposição de medidas de combate aos 

entraves, que foram categorizados em três grupos de naturezas distintas: os 

obstáculos econômicos, os organizacionais e os processuais. 

No âmbito do Projeto Florença, Cappelletti (1988) apresentou três soluções 

para o aprimoramento do acesso à justiça, que denominou de “ondas”. 

A primeira onda se relacionada com a assistência judiciária para os “pobres”, 

propondo-se a adoção de medidas que viabilizariam o acesso ao sistema jurisdicional 

para todas as pessoas que preenchessem os requisitos legais.  

Constatou-se no estudo que na maior parte das sociedades modernas o 

auxílio de um advogado era essencial a obtenção de um direito, pois, se fazia 

necessário decifrar leis cada vez mais complexas e entender os procedimentos legais 

para o ajuizamento de uma demanda judicial. Além disso, os dados apresentados 

 
5 Sobre a temática abordada complementa  autor que: “Desde Mauro Cappelletti, um verdadeiro guru 
do movimento de acesso à Justiça, que sistematizou nas três “Ondas Renovatórias” propostas para a 
melhoria da qualidade da prestação jurisdicional estatal, acabou-se por reconhecer que, por lhe faltar 
efetividade, a jurisdição não seria o meio de solução mais adequado para resolver certos litígios”. 
(PINHO, 2018, p. 774). 
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pelos países ocidentais demonstravam que, em alguns deles o sistema de assistência 

judiciária era inadequado.  

Foi proposto que os advogados particulares seriam pagos pelo Estado, o que 

facilitaria o acesso do cidadão à justiça (sistema judicare)6.   

Segundo Cappelletti (1988), o sistema judicare tem por finalidade 

proporcionar aos litigantes de baixa renda a mesma representação judicial que teriam 

se tivessem condições financeiras de pagar um advogado privado. O acesso a este 

sistema deveria ser disponibilizado pelos países a todas as pessoas que se 

enquadrassem nos termos da lei. 

Como alternativa secundária a temática da assistência judiciária propôs-se a 

contratação de advogados, remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Neste 

modelo, os serviços jurídicos deveriam ser prestados pelos denominados “escritórios 

de vizinhança”, onde os cidadãos eram atendidos por advogados pagos pelo governo 

e encarregados de promover o interesse dos pobres enquanto classe. 

Neste sistema, esclarece o autor que os escritórios eram pequenos e 

localizados nas comunidades pobres, fato que facilitaria o contato direto aos 

advogados, que minimizariam as barreiras de classe (CAPPELLETTI, 1988). 

A segunda onda buscou fomentar o estabelecimento de instrumentos 

processuais que permitissem a proteção eficaz dos interesses difusos e coletivos7. 

A terceira onda se relacionada com o acesso à representação dos cidadãos 

em juízo, de uma forma mais ampla e pautada em um novo enfoque de acesso à 

justiça. Pensou-se em disponibilizar múltiplas tentativas, com vista a obtenção de fins 

diversos ligados ao modo-de-ser do processo (através da racionalização de 

procedimentos, simplificação de atos processuais, conciliação, equidade social 

distributiva, justiça participativa e acessível aos cidadãos). 

 
6 Complementa Cappelletti (1988, p. 32) que: “...foram introduzidas reformas relativamente cedo na 
Alemanha e Inglaterra, em ambos os casos sob regimes social-democratas ou trabalhistas. Em 1919-
1923, a Alemanha deu início a um sistema de remuneração pelo Estado dos advogados que 
fornecessem assistência judiciária, a qual era extensiva a todos que a pleiteassem. Na Inglaterra, a 
principal reforma começou com o estatuto de 1949, criando Legal Aid and Advice Scheme, que foi 
confiado à Law Society, associação nacional dos advogados. Esse esquema reconhecia a importância 
de não somente compensar os advogados particulares pelo aconselhamento (aconselhamento jurídico) 
senão ainda pela assistência nos processos (assistência judiciária)”.  
7 Não se pretende nesta dissertação adentrar especificamente na seara da delimitação e conceituação 
dos Interesses Difusos e Coletivos. Para maiores informações acerca do tema sugere-se a leitura de 
Zaneti Junior (2005). Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos difusos, dos 
direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos.  
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Na denominada “terceira onda” Cappelletti (1988) observou a necessidade de 

que fossem analisadas as matizes e particularidades dos litígios e de seus 

personagens. A partir desta nova percepção, buscavam-se soluções diversas para 

solução dos litígios postos no sistema judiciário, até mesmo através da utilização de 

mecanismos extrajudiciais, conferindo um sentido mais amplo de acesso à justiça8.  

Segundo ensinam Pelajo; Pontes e Oliveira (2016), o movimento de acesso à 

justiça, liderado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, ao investigar os entraves 

básicos para o acesso dos cidadãos à justiça, deixou como legado importante estudo 

sobre a efetividade do processo judicial.  No âmbito das ondas renovatórias, foram 

propostas medidas que vêm sendo adotadas no Direito Processual, com o intuito de 

aprimorar a prestação jurisdicional, atendendo as necessidades sociais 

contemporâneas.   

O Projeto Florença teve como objetivo fazer um estudo do sistema judiciário 

mundial, diante da uma realidade socioeconômica emergente após o fim da segunda 

guerra, de surgimento e ênfase dos novos direitos e direitos sociais, que exigiram uma 

resposta do Judiciário para tutelar as relações jurídicas. 

Nesta “terceira onda” que se basearam as transformações e inovações para 

se permitir o amplo acesso à justiça, seja através de um processo judicial mais 

econômico, informal, seja por métodos de solução privados, extrajudiciais como a 

arbitragem, conciliação, transação e mediação. 

Com a percepção de que os litígios da sociedade hodierna têm naturezas e 

características diversas, o enfoque sugerido no Projeto Florença propõe que sejam 

correlacionadas e adaptadas as regras de procedimento do processo às 

características do litígio. Conforme o caso, diferentes barreiras ao acesso podem ser 

 
8 Conforme complementa Cappelletti (1988, p. 12-12, 68): “Os juristas precisam, agora, reconhecer que 
as técnicas processuais servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de 
conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o 
encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como 
opera a lei substantiva (…). Eles precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além 
dos tribunais e utilizar os métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e 
ademais, aprender através de outras cultuas. O "acesso" não é apenas um direito social fundamental, 
crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos 
da moderna ciência jurídica (…). Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas 
primeiras ondas de reforma, mas em trata-las como apenas algumas de uma série de possibilidades 
para melhorar o acesso.8 
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mais evidentes, e diferentes soluções, eficientes. Os litígios por exemplo diferem em 

sua complexidade.  

Apresentou-se, a partir do Projeto Florença, um consenso no sentido da 

necessidade de reforma, modernização e simplificação dos procedimentos, com 

relevância para o princípio da oralidade, da concentração dos atos processuais e 

busca da verdade real. Dentro deste ambiente, emergiram os métodos denominados 

alternativos – ou adequados – para solução de conflitos. Não mais se sustenta a ideia 

de monopólio exclusivo do Poder Judiciário para resolver os conflitos, sejam eles 

individuais ou coletivos.  

Torna-se evidente que as reformas que objetivavam a maior assistência 

judiciária, possibilidade de ajuizamento de ações coletivas e simplificação de 

procedimentos não eram suficientes e capazes de, por si só, atender a demanda 

crescente e de diferentes matizes que desaguavam no Poder Judiciário9. 

Os novos métodos de solução de conflito, tal como a arbitragem, mediação e 

conciliação não são excludentes a premissa da inafastabilidade do Estado de 

solucionar litígios e não alijam a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário. As 

legislações variam e em alguns casos podem ser apresentadas novas opções (mais 

adequadas) para as partes solucionarem seus conflitos. 

 

2.4 - A TEORIA DO CONFLITO E SUA RELAÇÃO COM A JUDICIALIZAÇÃO DE 

CONFLITOS HODIERNA 

 

Para uma compreensão acerca dos comportamentos e hábitos sociais dos 

seres humanos enquanto indivíduos que vivem em sociedade, se faz necessária uma 

análise conjunta da ciência humana denominada sociologia, ciência esta que busca o 

estudo das relações e movimentos sociais. 

O Estado, aqui classificado como um ente social, possui um papel primordial 

na regulação da vida em sociedade, e através da criação de regras e normas 

 
9 Segundo complementa Pinho (2016a, p.8), O acesso à justiça não está vinculado necessariamente à 
função jurisdicional e, muito menos, ao monopólio estatal da justiça. A terceira onda renovatória do 
processo civil tratou da ampliação do acesso à justiça, prestigiando métodos auto e heterocompositivos. 
Todavia, o Brasil ainda não alcançou essa terceira fase do processo civil, tendo em vista que prestigia 
o meio judicial de solução de conflito, confinando o acesso à justiça às portas dos tribunais, que 
abarrotados de processos, não garantem uma prestação jurisdicional eficiente. 
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(socialmente aceitas), promove a socialização dos indivíduos e a regulação das 

relações humanas. 

O termo sociedade possui uma gama de conceitos e significados distintos, e 

varia de acordo com o olhar de cada pesquisador, acerca dos requisitos 

caracterizadores do termo. Para fins didáticos, entende-se sociedade10 como o 

conjunto de seres humanos, que vivem em um determinado grupo, organizado e que 

se identificam no corpo social, sendo subordinados às mesmas regras, normas de 

conduta e leis.   

Com efeito, a sociedade é um conjunto de indivíduos, que vivem sob a mesma 

autoridade política, mesmas regras, leis, costumes, condutas e normas de direito, e 

que é governado pelas mesmas instituições (sociais), que zelam pelo bem-estar de 

toda a coletividade.  

Os estudos da área da sociologia, aqui entendida como ciência autônoma, 

podem ser utilizados para auxiliar o direito a estabelecer regras e normas que visam 

regular o comportamento social. Essas regras não são inflexíveis e estão sujeitas a 

constantes mudanças, de acordo com a evolução ou modificação dos valores e/ou 

estrutura da sociedade. 

A sociologia jurídica se depara, na sua relação com o do direito, com diversos 

fenômenos sociais, dentre os quais enumera-se o conflito, a integração e a 

mudança social, que se relacionam com as normas e regras. 

Segundo Dinamarco (2015), toda atividade exercida em uma sociedade se 

legitima porque existem conflitos entre pessoas ou grupos e, para que tais conflitos 

tenham uma solução, se faz necessária a intervenção estatal, através da jurisdição11.  

Em nossa sociedade, podem-se destacar diversas causas para o surgimento 

dos conflitos, tal como, a limitação de recursos, a ocorrência de mudanças de 

comportamento social, a resistência a aceitação de posições contrárias, a existência 

de interesses contrapostos e o desrespeito à diversidade e a insatisfação pessoal. 

 
10 Através do conceito literal do termo apura-se que: Sociedade- “Reunião de homens e/ou animais que 
vivem em grupos organizados; corpo social. Conjunto de membros de uma coletividade subordinados 
às mesmas leis ou preceitos. Cada um dos diversos períodos correspondes à evolução da espécie 
humana: sociedade primitiva, feudal, capitalista. União de várias pessoas que acatam um estatuto ou 
regulamento comum: sociedade cultural” (DICIO, 2019). 
11 Complementa Dinamarco (2015, p. 32) que: “todo conflito é causa de infelicidade pessoal dos sujeitos 
envolvidos e, em uma perspectiva metaindividual, a proliferação de conflitos constitui fator de 
instabilidade e desorganização da própria sociedade”. 
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Conforme detalha Chagas (2017), historicamente os conflitos são estudados 

com enfoque nas características do antagonismo, da divergência e como causa do 

rompimento de relações, assumindo uma feição negativa. Para ela o homem é 

essencialmente um ser relacional e, cada indivíduo apresenta peculiaridades, 

vivências e uma originalidade próprias, de modo que a ocorrência de divergências e, 

pois, conflitos é inerente ao convívio social.  

Esse modo de pensar, que busca aspectos positivos das relações sociais 

conflitantes, leva em consideração que em ambientes democráticos, a existência de 

conflitos indica o bom funcionamento da sociedade, na medida em que representam 

a reverberação da pluralidade e diversidade dos seus elementos (FISCHER, 2014). 

Parte dos pensadores entende que o objetivo não deve e nem pode ser o de 

eliminar conflitos — eles são inevitáveis e úteis (fazendo parte de nossas vidas). A 

análise dos conflitos, segundo Fisher (2014), conduz à mudança e gera novas ideias. 

Para ele o conflito ajuda a criar prosperidade e está na raiz do processo democrático, 

devendo-se explorar os diversos pontos de vista e buscar soluções criativas12.  

 As teorias macrossociológicas buscam explicar as relações sociais sob um 

prisma mais amplo e não se destinam especificamente ao estudo da interação 

humana de pequenos grupos. Elas buscam analisar a sociedade como um todo, ou 

seja, como um complexo sistema de vida, constituído de relações entre pessoas e 

grupos. 

Dentro da classificação macrossociológica vale destacar as teorias 

funcionalistas (também conhecidas como teorias da integração) e do conflito13. Os 

sociólogos adeptos à teoria funcionalista consideram a sociedade como uma grande 

máquina, cuja função principal é dividir papeis e recursos entre seus membros 

(identificados como meras peças da máquina). 

 O funcionalismo, no âmbito das ciências sociais é associado ao estudo do 

sociólogo Émile Durkheim, precursor desta linha de pensamento, que viveu na França 

 
12 Em continuidade menciona Fisher (2014, p. 10): “O desafio não é eliminar conflitos, mas transformá-
los. É mudar o modo como lidamos com nossas diferenças — em vez de conflitos antagônicos e 
destrutivos, solução de problemas de forma conjunta e pragmática”. 
13 Para um melhor entendimento do tema esclarecem Giddens e Sutton (2017, p.359) que: a diferença 
entre conflito e competição é, por vezes, suprimida na teoria do conflito. Os grupos sociais podem estar 
em relações competitivas por acesso a recursos, porém a competição nem sempre leva a ações de 
conflito. A menos que as relações competitivas resultem em ações destinadas a alcançar a supremacia 
sobre um inimigo identificado, a competição não terá outros desdobramentos. 
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no período de 1858 a 191714.  Este pensador sofreu grande influência, em seus 

estudos, do período histórico em que viveu, que compreende a transição ocorrida 

após a Revolução Industrial e a conturbada fase histórica da Revolução Francesa. 

Em sua obra “As regras do método sociológico” Durkheim (2007) faz uma 

crítica ao conceito de Fato Social adotado por parte dos pensadores, que é utilizado 

com generalidade e sem muita precisão. Segundo ele, a expressão fato social é 

utilizada para designar todos os fenômenos que ocorrem no interior de uma 

sociedade, e que apresentem interesse social. 

Este pensador entende que o fato social se caracteriza por uma ordem de 

fatores e características especiais, tal como, maneiras de agir, de sentir, e pensar que 

são exteriores ao indivíduo, ou seja, estão fora da sua vontade e que são dotadas de 

coercibilidade, razão pela qual estes fatos se impõem. Os fatos sociais, sob este 

prisma, estão relacionados com à sociedade política em seu conjunto.   

  A coerção, fator inerente dos Fatos Sociais, segundo Durkheim (2007), se 

opõe a ideia de “indivíduo perfeitamente autônomo”, e que não sofre influência das 

regras e comportamentos sociais. Para ele, a maior parte das ideias e tendências do 

ser humano vem de fora do indivíduo, e são impostas de forma coercitiva e, nem toda 

coerção social exclui necessariamente a personalidade individual.   Os 

comportamentos advindos das regras jurídicas, morais, dogmas religiosos e sistemas 

financeiros, são exemplos de fatos sociais. 

A educação do indivíduo, desde criança, consiste para Durkheim (2007) um 

esforço contínuo de impor maneiras de ver, vestir, comer, sentir e agir, às quais ela 

não teria chegado espontaneamente. Desde os primeiros momentos da vida o ser 

humano é ensinado a dormir em horários regulares, a observar hábitos de limpeza, a 

calma, obediência e a respeitar os costumes, as conveniências e o trabalho.   

Nesta linha de raciocínio, a educação tem por objeto produzir o ser social e 

esta pressão, do meio social, é exercida para modelar a criança conforme a imagem 

do meio social, dos quais os pais e mestres são os representantes e/ou 

intermediários15. 

 
14 Conforme leciona Betoni (2019): “Émile Durkheim nasceu na França em 1858 e lá viveu até sua 
morte, em 1917. Diretamente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, dedicou sua trajetória 
intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos. 
Sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de manter coesa a nova sociedade que 
ia se configurando após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa”. 
15 Conforme Durkheim (2007, p. 10): ...um fato social se reconhece pelo poder de coerção 
externa que exerce ou é capaz de exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se 
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Para Durkheim (2007), a estrutura política de uma sociedade é a maneira 

como os diferentes segmentos que a compõem se habituaram a viver uns com os 

outros. Se suas relações são próximas, há a tendência da união dos segmentos. Caso 

contrário, ocorre a separação dos indivíduos.    

Com base nesta linha de raciocínio, a finalidade da sociedade é a reprodução 

através do funcionamento perfeito de seus vários componentes, o que pressupõe que 

os indivíduos estão integrados em um sistema de valores e que compartilhem os 

mesmos a objetivos (aceitar as regras sociais vigentes e se comportar de uma forma 

adequada as mesmas).  

Os funcionalistas consideram que cada situação de crise, que escape a estes 

mecanismos, é uma disfunção do sistema. As funções sociais são consideradas 

atividades das estruturas sociais, dentro do processo de manutenção do sistema e as 

disfunções são atividades que se opõem ao funcionamento do sistema social. 

Conforme ensina Lucena Filho (2012), os funcionalistas percebem o conflito 

como uma disfunção da ordem social e consideram que a divisão social do trabalho é 

um fator essencial para a solidariedade da parte (indivíduo) para com o todo 

(sociedade)16.  

Baseado nesta linha de raciocínio pode-se afirmar que toda mudança social 

radical é disfunção, uma falha no sistema, que não consegue se integrar às pessoas, 

suas finalidades e valores.  

Parte dos sociólogos faz uma crítica à Teoria Funcionalista, pois, esta 

considera a sociedade como um sistema harmônico, e interpreta qualquer conflito ou 

crise como uma disfuncionalidade.  Ao proceder desta forma, este modelo de 

pensamento (denominado modelo de equilíbrio) concede pouco espaço aos 

processos de ruptura de conflito e de mudanças radicais. 

Surgem, em virtude dessas ressalvas, os adeptos à Teoria do Conflito 

Social, dentre eles os apoiadores do marxismo e do liberalismo. 

O principal pensador da denominada Teoria do Conflito foi Karl Marx, que 

viveu na Alemanha, no período entre 1818 a 1883.  Suas ideias e pensamentos eram 

 
reconhece, por sua vez, pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência que o 
fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência”. 
16 Conforme leciona Lucena Filho (2012, p. 13):” destacam-se como ícones funcionalistas Augusto 
Comte, Herbet Spencer, Vilfredo Pareto, Èmile Durkheim, e Talcott Parsons e Robert Merton. Èmile 
Durkheim introduziu o conceito de coesão social, a partir da solidariedade mecânica, sendo o conflito 
uma ruptura dessa normalidade. A normatização da coesão seria o mecanismo adequado para a 
retomada da paz”. 
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pautados em críticas ao sistema econômico que vigorava no período da Revolução 

Industrial e na necessidade de mudança radical na ordem social. 

Segundo Giddens e Sutton (2017), as teorias do conflito buscam analisar a 

importância das estruturas sociais, as quais produzem tensões e rivalidades, que 

eventualmente podem gerar violência. Entretanto, o pensamento marxista entende 

que os conflitos de classe estão localizados no centro das sociedades, como uma 

dinâmica capaz de promover a mudança social17.  

O termo “conflito”, pelo significado literal, denota: 

ausência de concordância, de entendimento; oposição de 

interesses, de opiniões; divergência; choque violento... 

discussão intensa; altercação... Oposição mútua entre as partes 

que disputam o mesmo direito. Oposição, choque de interesses, 

entre personagens, normalmente entre o protagonista e forças 

externas ou até consigo mesmo (DICIO, 2019)18. 

Através de uma definição meramente linguística se vê que, um dos primeiros 

elementos do conflito é a oposição, a divergência de opiniões e a existência de pleitos 

que, numa leitura inicial são incompatíveis.   

Esclarece Lucena Filho (2012, p. 8) que conceituar conflito é uma tarefa difícil, 

que demanda cuidado, responsabilidade e destreza. Para ele, “o conflito19 é a 

negação da cooperação”.  A cooperação está presente quando não há resistência aos 

interesses ou direitos, por determinadas pessoas. Trata-se, portanto, do 

adimplemento espontâneo das obrigações e a compreensão da legitimidade do outro 

indivíduo para exercer e atuar sobre os bens da vida.   

 
17 Como complemento esclarece o autor que: “... nem todas as teorias do conflito são marxistas. 
Diversos estudos sobre conflito foram mais influenciados pelas ideias de Max Weber, para quem havia 
conflitos muito mais amplos no horizonte, motivados por outros elementos além de classe. Os conflitos 
podem se basear em diferenças políticas, competição por status, divergências de gênero ou ódio étnico, 
todos podendo ser relativamente desconexos ou independentes de classe”. (GIDDENS E SUTTON, 
2017, p. 358).  
18 Complementa o Dicionário Online que: “Conflito é sinônimo de: perturbação, tumulto, revolta, motim, 
embrulhada, agitação, altercação, desordem, divergência, guerra, alvoroço, zaragata, matinada, 
espalhafato, enfrentamento”. (DICIO, 2019). 
19 Segundo Lucena Filho (2012, p. 9): “...do ponto de vista jurídico utilizam-se sinônimos as designações 
conflito, controvérsia, contenda, em regra aliadas ao interesse sendo que estes envolvem 
necessariamente uma insatisfação que, por seu turno, gera uma tensão. Compreendem-se os conflitos 
de interesses a partir de ideias e desejos contrapostos cujo objeto é um bem da vida”.  
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Para Karl Marx as relações sociais se originam das relações econômicas e, 

os seus aspectos materiais são fruto da construção do homem, através do seu 

trabalho. 

Em sua obra denominada “Manifesto Comunista”, o pensador indica que os 

trabalhadores (classe operária, proletariado) eram explorados pelos detentores dos 

meios de produção (classe burguesa). Naquele período os trabalhadores não 

possuíam direitos trabalhistas mínimos, e a força de trabalho era utilizada como forma 

de obtenção de lucro, que enriquecia a burguesia (detentora do poder e dos meios de 

produção)20. 

Existia, para Marx e Friedrich (2005), uma relação de interdependência entre 

a burguesia e o proletariado, que era relacionada a desigualdade econômica e a 

exploração da força de trabalho. Marx, por sua convicção ideológica acreditava no 

método do socialismo científico, no qual, a conquista de direitos e melhorias para o 

proletariado deveria ocorrer através de luta e revolução.  Com relação ao salário, 

afirma-se que o preço que se pagava à época, pelo trabalho assalariado era o 

estritamente necessário para que o trabalhador pudesse conservar a sua 

subsistência, como operário.  

A Teoria do Conflito Social21 entende que na sociedade existem grupos com 

interesses distintos e que estão em situação de desigualdade, em luta perpétua pelo 

poder.  

Então, para esse novo pensamento as crises e mudanças são fenômenos 

normais da vida em sociedade, ou seja, expressões concretas de uma contínua luta 

de interesses e opiniões, que objetivam mudança da estrutura social. A estabilidade 

social é considerada como uma situação de exceção. 

Os adeptos à teoria do conflito buscam explicar o funcionamento social 

através da estratificação social (termo utilizado para indicar que a sociedade é dividida 

em vários grupos sociais), constatando-se um fenômeno de superposição e 

hierarquização destes grupos.  

 
20 Conforme Marx e Friedrich (2005, p.40): Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas 
modernos, proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Por 
proletariado, a classe dos assalariados modernos que, não tendo meios próprios de produção, são 
obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. 
21 Cumpre destacar que os pensadores Karl Marx, Georges Sorel, John Stuart Mill, Georg Simmel, Ralf 
Dahrendorf, Alain Touraine e Lewis Coser são alguns dos adeptos da teoria do conflito (LUCENA 
FILHO, 2012).   
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O direito, entretanto, ignora esta noção de diferenciação entre os grupos 

sociais, na medida em que, considera todos os indivíduos livres e iguais, não existindo, 

legalmente, qualquer óbice ou empecilho que obste a ascensão social entre os 

indivíduos. 

  Para os marxistas, existe ainda a distinção entre duas classes sociais, quais 

sejam, os detentores dos meios de produção e os explorados. Já os teóricos 

liberais analisam a atuação de vários extratos e elites sociais.  Ambos consideram, 

porém, o conflito e a ruptura como a lei principal da história social. 

Segundo Giddens e Sutton (2017), a noção de conflito22 é tão antiga quanto a 

de sociedade e, embora considerado atualmente como algo inaceitável e que deve 

ser evitado, conflitos e conquistas influenciaram o universo humano e resultaram na 

expansão da humanidade pelo globo. 

Para um melhor entendimento do tema se faz necessário diferenciar o conflito, 

da insatisfação, da pretensão e da lide. Considera-se como insatisfação o sentimento 

latente que surge do interior do indivíduo, quando o mesmo é contrariado em seus 

interesses.  Este sentimento pode ficar restrito ao âmbito emocional do envolvido que, 

exerce a escolha de externar sua insatisfação ou não.  Caso aquele demonstre a 

contrariedade chega-se à pretensão, que pode ser considerada como uma 

insatisfação materializada23.   

Conforme ensina Lucena Filho (2012) da conjugação dos conceitos antes 

mencionados nasce a lide, aqui entendida como um conflito intersubjetivo de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida. A lide, para ele, se apresenta em 

momento anterior ao processo e é condição essencial para sua formação.     

  No período dos anos de 1950 a 1960 surgiu a denominada conflitologia, que 

pode ser considerada como a união de várias áreas do conhecimento que se dedica 

ao estudo de métodos preventivos e resolutivos dos conflitos, através de técnicas 

específicas que lidam de formas variadas com os problemas apresentados pela 

sociedade.  

Se faz importante ressaltar que a administração dos conflitos existentes no 

tecido social é de vital importância, pois, caso não haja a observância e o tratamento 

 
22 Segundo o conceito de (SIMMEL, George apud GIDDENS, 2017, p. 311): “conflito é uma forma de 
associação humana em que as pessoas são colocadas em contato entre si e por meio da qual se pode 
alcançar a união”. 
23 Neste sentido, ensina Carnelutti (1999, p. 80): “pretensão “é um ato não um poder; é algo que alguém 
faz, não que alguém tem; uma manifestação, não uma superioridade de tal vontade.”  
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dos conflitos reprimidos pode-se chegar a uma situação de violência (que contraria a 

ideia de pacificação social).   

A teoria do conflito, objeto específico deste estudo sociológico-jurídico, foi 

inicialmente estudada por Karl Marx e seus seguidores, sendo posteriormente adotada 

para explicar uma série de fenômenos sociais.  Max Weber também fez uma 

abordagem desta teoria, sendo que, ambos são as fontes de debates utilizadas por 

grande parte dos estudos sociológicos sobre o tema. 

O pensamento de Karl Marx com relação ao conflito teve como base filosófica 

Hegel, no que se refere a ideia de história determinista e evolutiva. Considera-se que 

a realidade social é um processo dialético na qual é observada a luta entre contrários. 

Era utilizado como método a observação das relações sociais o materialismo dialético, 

na qual, a matéria tinha predominância sobre as ideias (fazia-se uma crítica ao método 

idealista).     

             Conforme ensina Guedes (2017), esse método de interpretação da realidade 

se baseia em três princípios base: a) Mudança Dialética – tudo está em constante 

movimento e se relacionando com diversos outros fatores na sociedade; para a 

dialética não há nada de definitivo, de absoluto, imutável; nada escapa ao movimento, 

e as transformações da história;  b) Ação recíproca – as relações sociais são fruto 

de um desencadeamento de processos, que leva a uma ação recíproca. O 

desenvolvimento é histórico ocorre em espiral, pois, o conhecimento (mutável) é 

modificado através de uma relação espaço x tempo; c) Contradição – as relações 

não são eternas e, por toda a parte as coisas transformam-se na sua contrária (a 

dialética se constata a partir da mudança que ocorre pela luta entre os antagonismos 

internos dos seres humanos).  As coisas mudam, porque contém em si mesmas a 

contradição.  

Essa noção de método dialético faz com que a interpretação de um fato ou 

fenômeno seja dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que se entende que os 

fatos sociais não podem ser compreendidos quando analisados de forma isolada.  

O conflito, para Marx, traz a evolução e a modificação dos sistemas sociais. A 

mudança social somente ocorre após um longo período de luta de classes, em que 

são contrastados no tecido social interesses comuns a algumas classes sociais ou 

conflitantes. Nesta linha de raciocínio, a forma dos seres humanos se relacionarem é 

que vai definir a sistema social em que vivem. 
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As relações humanas são consideradas como fatores que interligam os seres 

humanos e os comportamentos e ideias que se relacionam com sua vida em 

sociedade. Vale destacar que o homem sempre buscou, desde o início da civilização, 

formas de entender o mundo, através de ferramentas, citando-se dentre elas o senso 

comum, a mitologia, a religião, a filosofia, o estudo das artes e da ciência.  

A teoria do conflito, se estudada pela origem etimológica do termo, está 

relacionada a existência de forças contrastantes e dinâmicas nas relações sociais, 

que reagem umas com as outras gerando um enfrentamento (voluntário), provocado 

pelo antagonismo das ideias e pelos valores dos indivíduos.   

Esse processo dinâmico de interação entre as relações sociais não deve ser 

visto como negativo, pois, as mudanças podem trazer fatores positivos nas relações 

sociais. O conflito decorre da convivência social do homem, com suas contradições 

internas, criadas por um sistema de valores, informações, estruturas e, quando ocorre 

a colisão de ideias, nasce o conflito de interesses. 

 Pautado nestas premissas, entende-se que o conflito pode ser criado pelo 

contraste de valores divergentes, relacionados com a religião, moral, ideologias 

distintas. Informações distorcidas (apresentadas de uma forma negativa) também 

podem ocasioná-lo.  Valores estruturais contrários também são fontes de conflito, 

dentre eles cita-se as circunstâncias políticas e econômicas dos envolvidos no litígio24. 

O conflito possui elementos, dentre os quais pode-se citar a relação 

interpessoal (considerada como a ligação entre duas ou mais pessoas, que possuem 

expectativas, valores, crenças e sentimentos individuais); problema objetivo 

(existência de interesses contrariados) e trama ou processo (consiste na existência 

de contradições entre o conflito, o interesse e as necessidades dos indivíduos). 

Segundo Lucena Filho (2012) os conflitos podem ser estudados a partir de 

sua dimensão, intensidade e objetivos. A dimensão se refere a quantidade de 

atores envolvidos no processo conflituoso; a intensidade se relaciona com a 

disponibilidade que os sujeitos envolvidos possuem em negociar ou se manter 

 
24 Para um melhor entendimento do tema, no que se refere a existência de interesses conflitantes, se 
faz necessário ressalvar que o conflito precede a disputa. Nem toda resolução de disputas individuais 
de interesses contrários se torna, necessariamente, em um conflito. Entretanto, caso não tratadas 
adequadamente as disputas podem se agravar, gerando um conflito (duradouro) de interesses. Como 
forma de combater a potencialização de disputas e conflitos, desde o ano de 2011, através da 
Resolução 20/2011, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro adota um sistema de conciliação 
pré-processual, realizada no centro Permanente de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis, 
localizado no Fórum Central da Comarca da Capital. A conciliação pré-processual será abordada 
posteriormente de forma detalhada. 
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inarredáveis em suas pretensões; e os objetivos são observados pela vontade dos 

envolvidos em promover mudanças na sociedade e no sistema social que abriga o 

conflito.   

Se faz necessário esclarecer que, mesmo entre os pensadores adeptos à 

teoria do conflito existem divergências quanto a análise da natureza do conflito. 

Karl Marx adota uma vertente ligada a ideia de desigualdade social, na qual 

os grupos mais oprimidos buscam eliminar a desigualdade social gerada pelo sistema 

capitalista e de mercado, através do conflito, visando reduzir os privilégios dos grupos 

dominantes. Entretanto, existem pensadores, dentre eles, Weber e Simmel que fazem 

uma análise mais intencionalista em relação aos conflitos. 

Hodiernamente, passou a ser adotada pelo sistema jurídico brasileiro, através 

da evolução das regras de direito processual civil e dos institutos da mediação, 

arbitragem, negociação e conciliação uma nova acepção do conflito, incluindo-se os 

meios alternativos de solução de litígio citados para tratar e solucionar litígios. O intuito 

desta nova linha de pensamento é promover a restauração da comunicação das 

partes ou, quando não for possível, manter a continuidade nas relações jurídicas, ou 

negociais existentes entre elas. 

A mediação pode ser utilizada com este intuito e, é adotada para tratar 

conflitos que envolvam relações jurídicas de continuidade entre as partes, que se 

observam, por exemplo, nas ações que envolvem direito de família.  

Dentro do ato da mediação, o condutor do procedimento ouvirá as partes, 

ponderando os seus respectivos pontos de vista, ressaltando-se os pontos em comum 

de pensamento não compreendidos ou observados pelas partes quando diante de um 

litígio. Busca-se, com isso, a aproximação dos envolvidos e a restauração da 

comunicação, por ventura rompida ou desgastada.  

A conciliação e negociação, como métodos autocompositivos de solução do 

conflito obrigam as partes a conversar, se entender e buscar, segundo seus interesses 

próprios, um meio em comum como forma de dirimir o conflito, mantendo a relação 

jurídica que lhes unia.      

A arbitragem, se caracteriza pelo fator da autonomia de vontade das partes, 

que possuem a liberdade de opinar e transacionar previamente diversos pontos 

relevantes, que serão adotados no transcorrer do processo arbitral, citando-se por 

exemplo:  a) a utilização da via arbitral como forma de solucionar o conflito; b) a 

câmara ou tribunal arbitral que julgará o litígio; c) a escolha o(s) árbitro(s); d) a fixação 
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das regras do procedimento arbitral, tal como, a legislação a ser aplicada, os prazos,  

as formas de produção de provas. 

A solução dos litígios pela via extrajudicial, além de promover o 

empoderamento dos litigantes (que por vontade própria e visando salvaguardar os 

seus interesses chegam a um denominador comum), propicia a resolução da 

contenda de forma mais célere, com menor custo25 e com maior efetividade.  

Nos acordos alcançados pelo tratamento do conflito através dos institutos da 

mediação, conciliação ou pela própria negociação direta das partes, como não há 

superioridade de uma parte em detrimento da outra (que seria sucumbente em um 

processo judicial), há uma maior probabilidade de cumprimento voluntário do que 

restar decidido consensualmente.    

Em um processo arbitral as partes já são previamente alertadas de todas as 

características que envolvem esta modalidade de jurisdição, dentre elas a 

impossibilidade de se recorrer da decisão do árbitro (salvo para corrigir nulidades ou 

sanar omissões e obscuridades da decisão arbitral).  

Nesta modalidade de jurisdição as partes, caso queiram, podem transacionar 

ainda se o julgamento arbitral transcorrerá por equidade ou pelas leis e regras de 

direito, de forma que, a decisão proferida pelo árbitro, ainda que imposta por um 

terceiro imparcial especializado, em boa parte dos casos é cumprida voluntariamente, 

sendo desnecessário ingressar judicialmente solicitando a execução da sentença 

arbitral. 

Desta forma, se faz necessária uma mudança de comportamento social, com 

a adoção de formas prévias para se evitar o surgimento e desenvolvimento de um 

conflito. Mas, caso isto não seja possível e o impasse entre as partes já tenha se 

exteriorizado, através de pretensões antagônicas e resistidas, os institutos 

mencionados podem ser utilizados para promover o tratamento deste conflito. 

Ainda que não seja possível extinguir por totalidade o impasse, se, após o 

tratamento do litígio pelos métodos antes descritos, haja uma diminuição no 

desentendimento e a restauração da comunicação e relação jurídica que ligam às 

 
25 Contrapõem Pinto e Skitnevsky (2012), que o procedimento arbitral consegue um maior consenso 
entre as partes e gera a aceitabilidade da decisão. Entretanto, para estas autoras, a autocomposição 
no sistema de jurisdição arbitral também se torna necessária por aspectos econômicos, já que, os 
custos da arbitragem são maiores do que os da jurisdição estatal e vão aumentando proporcionalmente 
ao tempo gasto na lide. Nesta linha de raciocínio, os custos do processo arbitral sevem como uma mola 
de pressão para que o conflito seja solucionado rapidamente.   
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partes (de forma que, ainda que parcialmente, possa-se retomar os negócios jurídicos 

ou a relação jurídica), entende-se que a finalidade  da utilização dos MASC, foi 

alcançada.         

 

2.5 – JUSTIÇA / TRIBUNAL MULTIPORTAS 

 

A doutrina que estuda os Métodos Adequados de Solução de Conflitos, 

através de um estudo interdisciplinar, apresenta o modelo do Tribunal Multiportas, 

inicialmente lançado por estudos nos Tribunais dos Estados Unidos da América, como 

uma solução para a diminuição dos conflitos e a redução das do número de demandas 

judiciais ajuizadas. 

Segundo Almeida (2012), o tribunal multiportas é uma instituição que 

direciona as demandas que chegam aos tribunais, que, após um exame prévio, estas 

são encaminhadas para os métodos de solução de conflitos mais adequados, 

economizando tempo e dinheiro tanto para as partes/litigantes quanto para os 

tribunais26. 

A intenção da utilização dos Métodos Alternativos/Adequados de Solução de 

Conflitos é justamente a colocação das pessoas (partes litigantes) no processo 

decisório da solução daquele litígio, dando voz àqueles que antes não podiam se 

manifestar, colocando-os em patamar de igualdade.  

A ideia inicial, quando da criação desse instituto, segundo Almeida (2012) era 

examinar as diferentes formas de resolução de conflitos (arbitragem, mediação, 

negociação e “med-arb” – combinação entre mediação e arbitragem) e, pela análise 

dos processos buscar encontrar alguma taxonomia para aplicar aos conflitos e decidir 

qual a “porta” deveria ser aberta para solucionar o litígio. 

Neste sentido: “o tribunal é o lugar onde os casos estão, portanto nada mais 

natural do que fazer do tribunal uma das portas do Tribunal Multiportas — a ideia é 

essa.” Almeida (2012, p. 33). Esta ideia está relacionada com a necessidade de 

 
26 Segundo informa Almeida (2012, p. 26): “o projeto piloto no Brasil foi conduzido através da Rede de 
Pesquisas Internacionais em ADR da UST, da qual a professora Hernandez Crespo é fundadora e 
diretora executiva. Ela idealizou o projeto e, com uma equipe de mediadores brasileiros, implementou 
um processo de construção de consenso em relação ao Tribunal Multiportas, como parte de uma 
política nacional mais ampla de resolução de conflitos. Representantes dos diversos setores da 
sociedade brasileira participaram do projeto de construção de consenso, como juízes, advogados, 
estudantes de direito, professores de direito, líderes de comunidades de baixa renda, ONGs e 
empresas”. 
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adequação entre as características do litígio e qual o meio mais adequado para sua 

solução  

Se faz necessário ressalvar que, nem todos os litígios são passíveis de 

solução através dos Meios Adequados / Alternativos de Solução de Litígios.  

Existem alguns conflitos de interesse que, por sua natureza, inevitavelmente, 

deverão ser enfrentados pelo Poder Judiciário, pois, a matéria sub judice não 

comporta, por sua natureza, a utilização de tais métodos. Cita-se, a título de exemplo, 

quando estamos diante de direitos indisponíveis e/ou irrenunciáveis.  

Vale destacar ainda que os mecanismos de solução de conflito devem ser 

considerados em patamar de igualdade, ou seja, não há hierarquia entre os métodos 

de solução de conflitos. O que se busca é averiguar qual método é mais eficiente para 

o tratamento e a abordagem do conflito apresentado. 

Nestes casos, somente o Poder Judiciário, através de uma demanda judicial 

poderá solucionar o conflito de interesses, não sendo cabível, portanto, a utilização 

de Mediação, Conciliação, Arbitragem ou Negociação para dirimir a controvérsia27.    

No Brasil, apesar do acesso à justiça estar legalmente aparado pela premissa 

da inafastabilidade de lesão ou ameaça de lesão da apreciação do Poder Judiciário, 

verifica-se que os meios alternativos para se obter a denominada tutela judicial efetiva 

são frágeis e pouco conhecidos. Este fato faz que com que o direito do acesso à justiça 

se torne uma aspiração, algo a ser ainda alcançado.  

Segundo Val (2014), através da Resolução 125 do CNJ, datada de 29/11/2010 

iniciou-se em nosso ordenamento a ideia de um sistema de Tribunal Multiportas, pois, 

o Poder Judiciário ficou responsável pela Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado de Conflitos de Interesses.  

A referida Resolução criou vários órgãos, dentre eles o Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos e os Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos. Os últimos são subdivididos em: 1) Setor de Solução de 

Conflitos Pré-Processual; 2) Setor de Solução de Conflitos Processual; e 3) Setor de 

Cidadania28. 

 
27 Segundo Crespo (2012, p. 39): “Nos Estados Unidos, os métodos alternativos de resolução de 
conflitos constituem, de modo geral, uma alternativa para o Judiciário dentro da própria estrutura do 
sistema legal, operando sob o que tem sido descrito como “a sombra da lei” 
28 Complementando este tema, dispõe o Enunciado n. 84 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (2016):” O Poder Público – inclusive o Poder Judiciário – e a sociedade civil deverão 
estimular a criação, no âmbito das procuradorias municipais e estaduais, de centros de solução de 
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Após a reforma da lei processual, no ano de 2015, através do art. 3º da Lei 

Federal 13.105/2015, foi estabelecido que: “não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito” (BRASIL, 2015)  

O parágrafo 1º do referido artigo autoriza a utilização da arbitragem para 

dirimir conflitos. O parágrafo 2º afirma que deve o Estado, sempre que possível, zelar 

pela resolução consensual de conflitos. O parágrafo 3º aduz que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelos lidadores do direito, inclusive quando estamos diante de um 

processo judicial em trâmite. 

Apesar de legalmente previstos, estes institutos ainda não são utilizados por 

grande parte dos litigantes que, invariavelmente se socorrem do Poder Judiciário, pela 

via do processo tradicional litigioso, para buscar a solução de uma demanda. 

Entretanto, a utilização dos Meios Adequados de Solução de Conflitos vem sendo 

estimulada pelos Tribunais. 

 Vale destacar que o método de resolver determinado conflito nem sempre será 

eficiente para resolver outro de diferente espécie. Assim sendo, para cada tipo de 

conflito deve existir uma forma – ou “porta” – diferente para “entrar” e resolvê-lo. Pode-

se dizer que o acesso à justiça não se resume à mera possibilidade de se ingressar 

com uma demanda em juízo, mas obter uma solução adequada, satisfatória, e, em 

um tempo razoável.  

Por sua vez, a Justiça Multiportas remete à ideia da existência de diversos 

métodos adequados à solução de diferentes conflitos, entre os quais se pode 

identificar a mediação, por exemplo, como a “porta” apropriada à solução de conflitos 

em que haja relacionamento prévio entre as partes e a necessidade de continuidade 

da relação jurídica existente entre elas (comercial, familiar, etc.). 

 A arbitragem, pode ser utilizada para dirimir questões que envolvem direitos 

patrimoniais disponíveis, através de procedimentos arbitrais a serem analisados por 

instituições situadas fora da estrutura do Poder Judiciário, o que gera, como 

consequência, a diminuição do número das demandas judiciais.  

Conforme Val, (2014), as primeiras manifestações de utilização de um 

Tribunal Multiportas no Brasil surgiram antes mesmo da Resolução 125 do CNJ, 

 
conflitos, voltados à solução de litígios entre a Administração Pública e os cidadãos, como, por exemplo, 
a Central de Negociação da Procuradoria-Geral da União.” 
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através do Provimento 893/2004, que criou o Setor de Conciliação ou Mediação no 

Primeiro Grau de Jurisdição em São Paulo. 

No mesmo sentido, o Provimento n. 783/2002 instituiu o Plano Piloto de 

Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição no TJ-SP e o provimento n.  843/2004 

criou o Setor de Conciliação em Segundo Grau de Jurisdição daquele Tribunal. Estes 

provimentos não ofereceriam um leque amplo de opções, como propõe um sistema 

multiportas desenvolvido, mas serviram como iniciativa a destacar os meios 

alternativos de solução de conflitos (VAL, 2014).  

Segundo dados do CNJ (2019), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

durante o ano de 2018, solucionou 190.829 casos através da conciliação ou mediação 

nos 269 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania daquele Estado. Do 

total, 115.889 acordos foram pactuados na área de direito de Família e 74.353 na área 

Cível (até dezembro de 2018), somadas as demandas judiciais, bem como, os 

procedimentos pré-processuais. 

Estes dados demonstram que, quando utilizados de forma proativa, os 

métodos adequados de solução de conflitos geram efetivo impacto no total do número 

de demandas judiciais, e, por sua vez, colaboram para a pacificação das relações 

sociais e a diminuição da litigiosidade. 

 

2.6 – CONCILIAÇÃO 

 

O instituto da conciliação29, previsto no Código de Processo Civil como 

requisito prévio obrigatório nas demandas judiciais, é uma forma de resolução o litígio 

na qual um terceiro (imparcial) intervém, auxiliando as partes a chegar a uma 

autocomposição, a um entendimento ou acordo30. 

O número de demandas judiciais ajuizadas perante o Poder Judiciário foi 

responsável pelo surgimento do instituto da conciliação, aqui entendido como uma 

forma de solucionar os obstáculos que impossibilitavam o acesso das partes à justiça, 

entraves estes que vão desde questões financeiras, burocráticas, até a sobrecarga de 

 
29 Segundo Dinamarco (2015), a conciliação já estava presente na Constituição Brasileira Imperial, que 
exigia que fosse tentada a conciliação como requisito de procedibilidade para o julgamento da causa.  
30 Conforme Stangherlin (2017, p. 64): “A conciliação, assim, na contramão de uma decisão adjudicada 
que julga vencedor e vencido, adentrou o ordenamento jurídico visando apaziguar os conflitantes, 
restabelecendo o diálogo e a relação rompida, e construindo uma decisão que satisfizesse ambos os 
lados, de tal forma que houvesse um comprometimento com a efetivação do que restasse acordado.” 
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demandas tramitando nos tribunais, que gera uma demora na solução do impasse e 

no encerramento das ações judiciais.    

Este instituto se fundamenta na autonomia de vontade das partes, que, de 

comum ajuste e visando pôr fim ao embate, transigem em um processo construtivo de 

ponderação de interesses mútuos. O conciliador (que pode ser membro da estrutura 

do Poder Judiciário ou não), tem uma participação ativa no processo decisório das 

partes e visa auxiliá-las a chegar a um consenso, formalizado através do acordo 

(judicial ou extrajudicial). 

Segundo Didier Jr (2015), o conciliador pode, inclusive, sugerir soluções para 

pôr fim ao litígio, através de uma participação ativa, e intervém na função específica 

de auxiliar as partes a chegar a uma autocomposição.      

Pelos dados do CNJ (2018) a conciliação é uma política adotada pelo CNJ 

desde 2006, com a implantação do Movimento pela Conciliação e, anualmente, o 

Conselho Nacional de Justiça promove as Semanas Nacionais pela Conciliação, 

quando os tribunais são incentivados a promover acordos, nas fases pré-processual 

e processual31. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, segundo o estudo do CNJ 

possuía no ano de 2017, trinta e cinco centros judiciários para a solução de conflitos 

e, o referido tribunal demonstrou o índice de conciliação de 11% do total de demandas.  

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regulamentados pela Lei 

9.099/1995 a possibilidade de resolução do litígio posto para análise judicial através 

da conciliação estava previsto no art. 21, cabendo ao magistrado, juiz leigo ou 

 
31 A conciliação judicial já era utilizada no Código de Processo Civil de 1973, através dos arts. 277; 331 
e § 1º; 447 e 448 da Lei 5.925/1973, que previam o que segue:  
a) Quando se tratava de demanda que tramitava pelo Rito Sumário aplicava-se o Art. 277 do CPC/1973 
– “O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu 
com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando 
o comparecimento das partes” (BRASIL, 2019).  
b) Na hipótese do processo seguir o Rito Comum (ordinário) seguia-se o disposto no Art. 331 e 
seguintes do CPC/1973 – “Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, 
e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-
se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se 
representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir..        
§ 1o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença”. (BRASIL, 2019) 
c) O Art. 448 do CPC/1973 expressamente determinada a tentativa prévia de conciliação das partes, 
que deveria ser promovida pelo magistrado antes mesmo do início da audiência, in verbis: “Antes de 
iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-lo por 
termo” (BRASIL, 2019). 
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conciliador esclarecer as partes sobre as vantagens da conciliação e, mostrar-lhes os 

riscos e consequências do litígio32. 

A conciliação, naquele microssistema processual deve ser conduzida pelo 

Conciliador Judicial, ou pelo Magistrado. Quando obtida a conciliação, será reduzida 

a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença (com eficácia de título 

executivo). 

Conforme esclarece Stangherlin (2017), com o passar dos anos a audiência 

de conciliação se tornou mera fase do procedimento judicial, somente realizada 

porque era prevista na legislação, fato que vai em sentido contrário à construção de 

uma autocomposição qualitativa. Por isso, gerou-se um sentimento de descrédito 

tanto dos lidadores do direito quanto dos jurisdicionados quanto à efetividade da 

conciliação. 

Com o advento da Lei 13.105/2015, houve a separação do instituto da 

conciliação em uma seção própria (Seção V), que abrange os artigos 165 a 175 

daquele códex. Por sua vez, o art. 334 do Código de Processo Civil dispôs sobre a 

Audiência de Conciliação e Mediação, havendo substancial modificação do rito 

processual, se comparado com a sistemática do CPC/1973 (Lei 5.869/1973).   

O Código de Processo Civil de 2015, inicialmente previu a conciliação no art. 

2 § 3º, que, determina a utilização do instituto por magistrados, advogados, membros 

do ministério público e defensores públicos, mesmo quando já iniciado o processo 

judicial. 

A mediação e conciliação33 podem ser realizadas, além do âmbito do Poder 

Judiciário, em câmaras privadas, consideradas muitas vezes como um ambiente mais 

propício a solução negocial dos conflitos. As câmaras privadas possuem regras 

procedimentais próprias e podem atuar no exercício de uma atividade lucrativa, por 

meio de conciliadores e mediadores previamente cadastrados. 

No mesmo sentido, por expressa disposição legal do art. 165 do CPC/2015, 

os tribunais deverão criar Centros de Solução de Conflitos. Pela leitura do dispositivo 

 
32 Prevê o Art. 21 da Lei 9.099/95 (que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais) – “Aberta a 
sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, 
mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do 
art. 3º desta Lei” (BRASIL, 2019). 
33 Segundo Garcez (2004, p.3): “A mediação e a conciliação nada mais são, essencialmente, do que 
táticas psicológicas destinadas a minimizar conflitos desnecessários ao corrigir percepções unilaterais 
e desproporcionais em relação ao conflito, reduzir medos e ansiedades também irrazoáveis e expandir 
a comunicação entre as partes, de forma a permitir uma troca positiva de opiniões e discussões entre 
elas, que tornem possível o acordo”. 
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legal, a criação dos denominados centros é obrigatória. Nestes locais, serão 

preferencialmente realizadas as sessões de conciliação e mediação, sendo a 

realização de tal ato no próprio juízo no qual tramita o processo uma exceção à regra. 

Estes centros possuem como atribuição institucional orientar o cidadão na 

busca da solução do conflito e podem contar com o auxílio de um juiz coordenador, 

se necessário, ao qual caberá a supervisão dos serviços dos conciliadores e 

mediadores, bem como, a administração do Centro de Solução de Conflito. Eventuais 

sessões de conciliação e mediação pré-processual também podem ser realizadas 

nestes centros, criados especificamente para este fim34. 

Sobre a função do conciliador na tentativa de auxiliar as partes a chegar a um 

consenso cabe ressalvar que o mesmo deve atuar preferencialmente nos casos em 

que não há vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio. 

Nos termos do art. 165 § 2º do CPC/2015: “...é vedada a utilização de qualquer tipo 

de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. (BRASIL, 2019) 

Cabe destacar que a modalidade de conciliação pode ser classificada de 

acordo com o momento em que é realizada. A conciliação pode ser endoprocessual 

(quando é utilizada dentro de uma ação judicial); extrajudicial (quando realizada em 

câmaras privadas, fora da estrutura do poder judiciário) e pré-processual (quando é 

buscada antes mesmo do ajuizamento de uma demanda judicial)35. 

Em que pese o aumento nas discussões acadêmicas e estudos acerca dos 

métodos adequados de solução de conflito, quando estamos diante da nova 

abordagem do instituto da conciliação promovida pelo CPC/2015, surgem as 

seguintes indagações:  

a) o novo CPC estabeleceu as diretrizes para a obtenção da conciliação, no 

âmbito do processo judicial, de modo a efetivamente atender aos anseios de 

um acesso à justiça qualitativo?  

b) A simples imposição legal da designação de uma audiência própria para a 

realização da conciliação já supre, por si só, a necessidade de uma justiça 

 
34 Deixa-se de fazer maiores comentários acerca do instituto da Conciliação, pois, este tema por si só 
já possui uma série de discussões teóricas acerca dos limites do consenso e das possibilidades legais 
de transação nas ações judiciais, que fogem a temática do presente trabalho. 
35 De acordo com os Dados do CNJ (2019), na Semana Nacional de Conciliação de 2018, que ocorreu 
no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, foram realizadas em regime de multirão 603.855 audiências 
de conciliação, e, pactuados 714.278 acordos, no âmbito das justiças estadual, federal e trabalhista.    
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efetiva e justa, na qual deve-se buscar a restauração das relações sociais 

rompidas, a diminuição dos conflitos de interesse e a pacificação social?     

 

Atualmente existe uma percepção do Poder Judiciário e dos lidadores do 

direito para que o instituto da conciliação seja remodelado e reaplicado, haja vista as 

determinações do CNJ e a recente alteração legislativa do Código de Processo Civil, 

bem como, pelas recentes discussões das medidas alternativas à “crise” do poder 

judiciário e da necessidade de redução dos litígios judicialmente ajuizados.  

Somente após a constatação numérica do total de acordos realizados nas 

audiências de conciliação designadas pelos tribunais e órgãos do Poder Judiciário 

(após a modificação legislativa) e, somadas as conciliações realizadas em câmaras 

privadas de conciliação, mediação e arbitragem36 pode-se chegar a uma conclusão 

lógica acerca da efetividade do instituto da conciliação e se o mesmo alcançou o ideal 

do legislador de pacificação social.     

 

2.7 – MEDIAÇÃO 

 

A mediação, aqui entendida como um instituto utilizado com o objetivo de 

restaurar o contato e a comunicação entre as partes, que foi rompida pela existência 

de um litígio ou conflito de interesses foi inicialmente introduzida no nosso 

ordenamento jurídico através da Resolução 125 do CNJ, datada de 29/11/201037. 

A referida resolução instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 

conflitos de interesses, e, determinou aos órgãos judiciários a utilização dos 

mecanismos de solução de controvérsias através dos meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação38.  O objetivo inicial é assegurar a todos a solução dos 

 
36 No âmbito do processo arbitral, preveem os arts. 21 § 4º e 28 da Lei 9.307/1996: “Competirá ao 
árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, 
no que couber, o art. 28 desta Lei - Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto 
ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença 
arbitral ...” (BRASIL, 2019). 
37 Dispôs a Resolução 125 do CNJ (2019, p1): “...cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e 
crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços 
prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos 
de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação” 
38 Em complemento, previu a Resolução 125 do CNJ (2019, p1): “a conciliação e a mediação são 
instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada 
disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos 
de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças” 
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conflitos e litígios através dos meios mais adequados a natureza e peculiaridade de 

cada caso. 

Posteriormente a edição da Resolução 125 do CNJ foi elaborada a Lei Federal 

n. 13.140/215, regulamentando o procedimento de mediação entre particulares, como 

meio de solução de controvérsias, que pode ser utilizado judicial ou 

extrajudicialmente. 

 O Código de Processo Civil de 2015  trouxe à tona os métodos adequados de 

solução de conflitos (MASC), como meios de se alcançar à efetividade e celeridade 

no provimento jurisdicional, sendo expressamente previsto que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o magistrado designará Audiência de Conciliação e Mediação. 

  Na Mediação, uma terceira pessoa denominada “mediador” auxilia as partes 

a reatar a comunicação e o diálogo, interrompidos pela existência do conflito. 

Diferentemente do procedimento da conciliação, o mediador não propõe diretamente 

uma solução para o caso concreto. Este terceiro se mantém imparcial e ajuda às 

partes a buscar, por si só, uma solução para o litígio.     

Segundo Didier Junior (2015, p. 275): “a Mediação e a Conciliação são formas 

de solução de conflito por meio das quais um terceiro intervém e um processo 

negocial, com a função de auxiliar as partes a chegar à autocomposição...” A 

mediação, nos termos do art. 165, § 3º do CPC, serve como solução nas hipóteses 

em que exista vínculo anterior e permanente entre as partes, sendo o mediador um 

auxiliar na compreensão dos interesses e questões postas em conflito39. 

Pela sistemática prevista no art. 334 do CPC/2015 o autor pode optar pela 

realização ou não da audiência de mediação no ato de distribuição da ação. Esta 

informação deverá constar expressamente da petição inicial. Entretanto, a audiência 

não será realizada, se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição 

processual e quando não se admitir a autocomposição (direitos de natureza 

indisponível, cuja definição será tratada neste trabalho, em tópico específico).  

 
39 Conforme esclarecem Miranda e Brasil (2011, p. 8): “A mediação possibilita a visualização dos 
envolvidos no desentendimento de que o conflito é algo inerente a vida em sociedade, não trazendo 
apenas malefícios, pois possibilita a mudança, o progresso nas relações, sejam elas pessoais ou 
interpessoais profissionais ou afetivas, familiares ou de amizades, enfim, quando evidente a 
insatisfação surge, concomitantemente, a necessidade de transformação da realidade inerente ao 
conflito”.  

 



43 
 

A designação da audiência de mediação é a regra, pela nova lei processual, 

sendo a sua dispensa a exceção. O réu, por sua vez, deve demonstrar seu 

desinteresse na designação da Audiência mediante petição própria, a ser apresentada 

até 10 dias da data designada pelo juízo. 

Vale destacar que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

pode ser considerado pelo magistrado como ato atentatório a dignidade da justiça, 

passível de penalidade de multa processual. Gerou-se, pela nova sistemática, um 

dever processual de comparecimento de audiência, sob pena de aplicação de multa 

no valor de 2% do proveito econômico da causa à parte faltosa 

Cabe destacar que as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição 

previstas legalmente ao julgador da demanda se aplicam aos mediadores e 

conciliadores e, os mesmos ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da 

data da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar 

os interesses de qualquer das partes.  

É vedado aos mediadores atuar como árbitros e funcionar como testemunhas 

em processos judiciais ou arbitrais pertinentes ao conflito em que tenham atuado, nos 

termos do art. 7 da Lei 13.140/2015 (BRASIL, 2019). Esta impossibilidade tem relação 

direta com as premissas de imparcialidade, independência e neutralidade dos 

mediadores, que, em tese, poderiam ser utilizados por uma das partes, de má-fé, 

como substituição a eventual prova testemunhal a ser produzida nos autos, caso não 

alcançado o acordo.   

Tanto o instituto da conciliação quanto o da mediação trazem a possibilidade 

de cada parte envolvida no litígio exercer a sua cidadania, já que, pela 

consensualidade e autonomia podem participar ativamente na construção de soluções 

plausíveis para seus próprios problemas, de acordo com interesses mútuos, o que 

propicia um ambiente favorável a continuidade das relações jurídicas por ventura 

rompidas pelo surgimento do impasse. 

 O instituto da mediação, prévio ao início da fase de conhecimento de uma 

demanda judicial demonstra a intenção do legislador de propiciar às partes a solução 

do impasse, através de um terceiro facilitador (mediador) que vai buscar através de 

uma série de mecanismos auxiliar às partes a um consenso. O mediador pode ser 

designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. 

Em se tratando de mediação judicial, os mediadores não estão sujeitos à 

aceitação das partes. Quando se está diante de uma mediação pré-processual, 
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realizada em uma Câmara Privada ou se o mediador atuar extrajudicialmente poderá 

ser escolhido, por decisão consensual dos envolvidos no litígio. 

Cabe destacar que o objetivo inicial da mediação não é a realização de um 

acordo judicial. Se, após a realização das sessões de mediação, a comunicação entre 

as partes já tiver sido restaurada, pode-se afirmar que o instituto atingiu o seu intuito. 

Apesar disto, por expressa previsão legal do art. 2 § 2º da Lei 13.140/2015, “ninguém 

será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”. (BRASIL, 2019) 

Caso não haja êxito em solucionar totalmente o impasse, inicia-se o prazo 

para resposta do réu a contar da última sessão de mediação, nos termos do art. 335, 

I do CPC/2015. Entretanto, se houver autocomposição, esta será reduzida a termo e 

homologada por sentença, formando um título executivo judicial. 

 Neste aspecto, a realização da mediação em um centro de mediação judicial 

prescinde o conhecimento prévio do conteúdo dos autos processuais pelo réu, que, 

será citado primeiramente para comparecer à sessão de mediação. Da mesma forma, 

via de regra, o mediador não tem acesso prévio dos autos judiciais e, somente mantém 

o contato inicial com as partes quando da realização da primeira sessão de mediação.  

O procedimento de mediação se encerra quando for celebrado um acordo ou 

quando não se justificarem novos esforços para a obtenção do consenso. Esta 

hipótese deve ser formalizada pelo Mediador, e pode ser caracterizada por pedido de 

qualquer das partes.   

A confidencialidade é considerada um pilar basilar do procedimento de 

mediação, já que, por expressa disposição do art. 30 da Lei 13.140/201540, toda e 

qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em 

relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial. 

Entretanto, o dever de confidencialidade pode ser afastado, se as partes 

expressamente decidirem desta forma ou quando a divulgação dos atos for exigida 

por lei ou necessária para cumprimento coercitivo do acordo (BRASIL, 2019). 

O dever de confidencialidade se refere a todos os envolvidos no procedimento 

de mediação, dentre eles os mediadores, as partes, seus respectivos advogados, e 

todos aqueles que tiverem participado, direta ou indiretamente do procedimento. 

 
40 A Lei 13.140/2015 trata ainda do procedimento de Mediação quanto uma das partes é a 
Administração Pública. Entretanto, deixa-se de fazer considerações específicas acerca das diferenças 
e peculiaridades do procedimento de mediação envolvendo à administração por não tratar o presente 
estudo da temática específica do instituto da mediação.  
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Entretanto, se a informação se referir a ocorrência de crime de ação pública, o 

mediador e as partes ficam obrigados a relatar os fatos à autoridade competente. 

 

2.8 – ARBITRAGEM E A LEI FEDERAL N. 9.307/96 

 

A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos no qual as partes, 

por comum acordo ou imposição contratual, nomeiam um terceiro (denominado 

árbitro) para promover um julgamento através de uma sentença arbitral e pôr fim ao 

embate existente entre elas. Trata-se de um método heterocompositivo de solução do 

conflito, na medida em que se faz necessária a atuação de um terceiro (neutro e 

imparcial), para promover a solução do litígio, de forma coercitiva e impositiva para as 

partes.  

No Brasil, o instituto da arbitragem foi previsto inicialmente pela Lei Federal 

9.307/1996, através de um anteprojeto de lei elaborado pelos professores Carlos 

Alberto Carmona, Selma Lemes e Pedro Batista Martins, que se transformou em lei 

por iniciativa do Senador Marco Maciel (HADDAD, 2014). 

Após uma série de discussões parlamentares, inerentes ao processo 

legislativo, foi promulgada a Lei Federal 9.307/1996, que sofreu algumas alterações 

legislativas posteriores, cabendo destacar as modificações impostas pela lei federal 

13.129/2015.  

No que se refere ao processo legislativo, cabe ressaltar alguns pontos 

relevantes. 

O Anteprojeto da lei de arbitragem, segundo Carmona (2014), foi apresentado 

inicialmente perante o Senado Federal em 1990, e foi aprovado em primeira votação 

com uma alteração, a exclusão do advérbio “especialmente”, que estava presente no 

artigo 44 do projeto legislativo. 

Em segunda votação, agora na Câmara dos Deputados, o projeto ficou dois 

anos paralisado, aguardando pauta. Neste lapso temporal foram apresentadas pelos 

partidos 12 (doze) emendas ao projeto, das quais, 11 (onze) foram rejeitadas e uma 

aprovada (previa a modificação do art. 4º § 2º). 

Tendo em vista a modificação parcial promovida pela Câmara dos Deputados 

no texto original, se fez necessária uma nova votação no Senado, na qual não fora 

promovida nenhuma alteração ao texto, e, após os tramites legislativos foi 

encaminhada para a promulgação a Lei Federal de Arbitragem 9.307/1996.     
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Como a legislação aprovada em 1996 trouxe substancial mudança de 

paradigma, no que se refere ao acesso à justiça e o Poder Judiciário como via 

exclusiva da solução de litígios, a Constitucionalidade da Lei 9.307/1996 foi 

questionada perante o Supremo Tribunal Federal. 

Segundo dados do STF (2019), a constitucionalidade da Lei de Arbitragem foi 

confirmada por maioria de votos no dia 12/12/2001, quando, em um recurso de 

processo de homologação de sentença estrangeira o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal ratificou este entendimento (SE 5.20641).  

Naquele julgamento, considerado como caso piloto sobre a matéria, ficou 

decidido que a Lei permite que as partes podem escolher um árbitro para solucionar 

litígios, que versem sobre direitos patrimoniais, sendo asseverado ainda que o laudo 

arbitral (agora denominado de sentença arbitral), não precisa ser homologado por uma 

autoridade judicial42. 

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, através da Tese 

Jurisprudencial n. 9/2019 asseverou que a atividade desenvolvida no âmbito da 

arbitragem possui natureza jurisdicional, o que torna possível a existência de 

conflito de competência entre os juízos estatal e arbitral, cabendo ao STJ o seu 

julgamento.  

Com a alteração legislativa do Código de Processo Civil, notadamente no art. 

3º § 1º do CPC/2015 foi expressamente permitida a utilização a arbitragem como meio 

adequado de solução de conflitos, cujo procedimento arbitral já fora definido pela Lei 

Federal 9.307/1996.  

A Lei Federal 9.307/1996, em seu art. 1º prevê que as pessoas capazes de 

contratar podem valer-se da arbitragem para dirimir litígios que se relacionem com 

direitos patrimoniais disponíveis, podendo as partes ainda escolher livremente as 

 
41 A ementa do julgamento do SE 5.206-AgR, pelo STF, assim decidiu: “...constitucionalidade declarada 
pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte 
na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para 
firmar o compromisso não ofendem o art.5º, XXXV da CF/1988” (STF, 2019, p. 2).  
42 A tese jurisprudencial n. 9/2019 do STJ foi elaborada com base nos julgamentos dos processos: “CC 
157099/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 30/10/2018; CC 150830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018; AgInt no CC 156133/BA, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 21/09/2018; AgInt no 
CC 153498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 
14/06/2018; EDcl no CC 148932/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018; CC 139519/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
11/10/2017, DJe 10/11/2017” (STJ, 2019).  
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regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não violados os bons 

costumes e à ordem pública (BRASIL, 2019).  

No que se refere a litígios envolvendo a administração pública e a 

possibilidade de utilização da via arbitral para dirimir tais impasses, havia (antes da 

promulgação da Lei Federal 13.129/2015), divergência na doutrina, nos julgamentos 

do tribunal de contas da união43 e nos julgamentos dos tribunais superiores.  

Entretanto, esta questão está superada por expressa previsão autorizativa 

legal, já que, a Lei Federal antes mencionada incluiu o § 1º ao art. 1º da Lei 9.307/1996 

e regulamentou que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 

arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  

Corroborando este entendimento, a tese jurisprudencial n. 13 / 2019 do STJ 

adotou o entendimento de que não existe óbice legal na estipulação da arbitragem 

pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia mista, para a 

resolução de conflitos relacionados a direitos disponíveis44. 

 

2.9 – NEGOCIAÇÃO 

 

Na negociação, método autocompositivo de solução do conflito, as partes, 

independentemente do auxílio de terceiros, conversam entre si e promovem as 

tratativas necessárias a dirimir a controvérsia existente.  Segundo Calmon (2007), a 

negociação é o mecanismo de solução de conflitos que objetiva a autocomposição do 

litígio, pela conversa direta entre os envolvidos (sem a interferência de terceiros como 

auxiliares ou facilitadores). 

Acrescenta Watanabe (2019), que o aspecto antes detalhado é o que 

distingue a negociação da mediação e da conciliação, pois, na negociação não há 

intervenção de terceiro, as próprias partes buscam a solução do conflito, sem a 

necessidade de submeterem o ato de acordo / conciliação a qualquer outro agente. 

 
43 O Tribunal de Contas da União, por exemplo, através do acórdão 2.573/2012 adotou o entendimento 
de que estaria vetado o uso da arbitragem para a solução de conflitos envolvendo um contrato de 
concessão firmado por uma agência reguladora, dotada de expertise técnica.     
44 A tese n. 13/2019, do STJ, foi elaborada com base no julgamento dos seguintes processos:  “CC 
139519/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 10/11/2017; REsp 904813/PR, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 28/02/2012; MS 11308/DF, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 19/05/2008; REsp 606345/RS, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 
08/06/2007 p. 240” (STJ, 2019) 
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Entende-se como autocomposição a negociação45 direta realizada 

exclusivamente entre as partes, sem qualquer interferência de terceiros (seja ele 

advogado, conciliador, mediador, juiz togado, defensor público, promotor de justiça, 

etc.), ou seja, sem a participação de qualquer pessoa que não esteja diretamente 

afetada pelo conflito46.  

Percebe-se que o legislador não restringiu a solução de controvérsias aos 

métodos da conciliação e da mediação, sendo certo que, os demais meios podem e 

devem ser tentados, por todos os lidadores do direito, indiferentemente de qual fase 

processual esteja a demanda (ajuizada ou não), estimulando-se uma decisão 

convencionada entre as partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Conforme Garcez (2004), a negociação direta entre as partes, evidentemente é o mais eficaz e radical 
método para a solução de quaisquer problemas, pois, sendo um ato personalíssimo, preserva a autoria 
e a autenticidade dos negociadores na solução dos seus próprios conflitos, não existindo nada mais 
duradouro e adequado do que uma solução autonegociada.    
46 A esse respeito Dinamarco (2015, p.35): “como forma de autocomposição existe também a 
negociação, em que as partes em conflito dirimem seus conflitos diretamente ou com a intermediação 
de seus advogados, sem recorrer a formas mais institucionalizadas que se servem de um terceiro 
facilitador (conciliador ou mediador)”. 
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3 - ARBITRAGEM E A NECESSIDADE DE DESJUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS 

 

O instituto da arbitragem, conforme já explicitado anteriormente, é um meio 

de solução de conflitos na qual um terceiro, imparcial e especializado no objeto do 

processo arbitral, irá, por um método heterocompositivo de solução do conflito, proferir 

uma decisão denominada sentença arbitral. 

A ideia de tribunal multiportas, da mesma forma, pressupõe uma organização 

na própria estrutura de acesso ao Poder Judiciário, já que, se faz necessária uma 

análise prévia do conflito apresentado pelo cidadão ao tribunal, que deverá 

encaminhá-lo para o método de solução mais adequado as características e natureza 

de cada litígio. 

Em que pese parte dos lidadores do direito e da doutrina utilizar o termo “crise” 

para definir o atual momento da temática do acesso à justiça, é preciso fazer uma 

crítica quanto o uso de tal terminologia.  Apesar de se observar, em parte dos tribunais 

uma morosidade nos julgamentos, tendo em vista uma série de fatores que trataremos 

a seguir, não se mostra adequada a afirmação de que existe uma crise no poder 

judiciário. 

Em que pese todas as dificuldades enfrentadas pelo atual sistema de 

resolução de conflitos inerentes ao poder judiciário, sabe-se que, quando qualquer 

pessoa está diante de uma ameaça de lesão ou lesão propriamente dita a um direito 

poderá, através do acesso à justiça, pleitear a reparação do dano ou evitar que o 

mesmo ocorra, através de uma demanda judicial. 

Parte dos autores conceitua este(a) fenômeno / característica da sociedade 

atual como “cultura da litigiosidade” ou “litigiosidade exacerbada”, sendo afirmado que 

atualmente observa-se o ajuizamento de demandas repetitivas e de massa, contendo 

matérias idênticas inerentes a direitos individuais. 

  Entretanto, sabe-se que o Brasil passou, durante o período de 01 de abril de 

1964 a 15 de março de 1985 por uma Ditadura Militar, sob o comando de sucessivos 

governos militares. Neste período histórico, o congresso nacional foi dissolvido, 

liberdades civis foram suprimidas e foi criado um novo ordenamento jurídico que 

restringia os direitos e garantias individuais do cidadão. 

Neste sentido, o art. 153 §4º da Constituição Federal de 1967 determinava 

que o ingresso em juízo era condicionado ao exaurimento prévio das vias 
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administrativas, requisito este que se relacionava ao interesse de agir, analisado pelo 

julgador quando do ajuizamento de uma demanda judicial.   

A Constituição Federal de 1988, denominada como Constituição Cidadã pelos 

doutrinadores, visando restaurar os direitos e garantias individuais anteriormente 

restringidos, e, com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos, 

expressamente previu estes direitos. 

Ampliou-se, da mesma forma, o acesso à justiça formal, através de um 

sistema de solução de conflitos na qual as pessoas pudessem reivindicar seus direitos 

e resolver seus conflitos sob os auspícios do Estado, através da atuação do Poder 

Judiciário.      

É de conhecimento geral que o tempo para a solução das demandas judiciais 

atualmente em curso não é o ideal e, os anos necessários para se chegar ao trânsito 

em julgado da decisão judicial acabam por desconfigurar o próprio direito material, 

que perece ante o decurso do tempo. Apesar disto, entende-se que as dificuldades 

apresentadas pelo atual sistema de resolução de conflitos estatal não configuram uma 

crise no poder judiciário. 

 O atual sistema de solução estatal, aqui denominado como jurisdicional, é 

sólido e amplamente utilizado para promover a solução dos conflitos da sociedade, 

havendo um julgamento por um juiz imparcial, independente, que houve previamente 

as partes e respeita os princípios constitucionais do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa. Também existe a garantia legal do duplo grau de 

jurisdição e a proteção dos direitos previstos na Constituição Federal pela Corte 

Constitucional (Supremo Tribunal Federal). 

Não obstante a este fato, hodiernamente observa-se uma série de 

dificuldades,  dentre elas: a falta de material humano (juízes, serventuários da justiça 

e servidores públicos para trabalhar no processamento dos autos); falta de recursos 

financeiros para contratação de novos servidores; falta de estrutura física nos fóruns 

e tribunais de alguns Estados; e o grande número de demandas ajuizadas 

diariamente, que, por si só, inviabiliza uma prestação jurisdicional célere e efetiva.  

Ultrapassadas estas premissas, cabe verificar quais são as formas de 

melhoria e aprimoramento do atual sistema de solução de conflitos, o que nos leva a 

questão da desjudicialização de conflitos como forma de reduzir o número de 

demandas apresentadas perante o poder judiciário. 
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Entende-se como desjudicialização a intenção de solucionar os impasses e 

conflitos pelos meios extrajudiciais, desincentivando o ingresso de determinadas 

questões que podem ser resolvidas por entidades privadas, fora da estrutura do poder 

judiciário. 

Cita-se como exemplo, a Lei Federal n. 11.441/2007, que possibilitou a 

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela 

via administrativa (através dos cartórios extrajudiciais), quando não houver interesse 

de pessoas incapazes e menores de 18 (dezoito) anos. No mesmo sentido, o artigo 

1.071 do CPC/2015 adicionou a Lei de Registros Públicos o artigo 216-A, criando a 

possibilidade do reconhecimento extrajudicial da usucapião, sem que seja necessário 

o ajuizamento de uma demanda judicial. 

No âmbito da justiça Estadual, conforme já salientado no capítulo anterior, 

foram criados os Centros Judiciais de Mediação e Conciliação, ligados aos Tribunais 

de Justiça, que promovem a realização das sessões prévias de Mediação e 

Conciliação, incidentais ao processo judicial, quando determinado pelo juízo em que 

tramita a demanda. 

Conforme demonstram os dados do site do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro -TJ-RJ (2019), atualmente existem 15 (quinze) Câmaras Extrajudiciais 

de Conciliação, Mediação e Arbitragem cadastradas entre os anos de 2017 a 2019, 

que atuam na busca de solucionar os litígios sem que haja judicialização. 

 

3.1 – CONCEITO DE ARBITRAGEM 

 

O termo arbitragem, por uma interpretação meramente literal, significa “ação 

e arbitrar; solução de um litígio por um árbitro” (DICIO, 2019). Entende-se a arbitragem 

como um meio extrajudicial de solução de conflito, pois, o litígio será julgado por um 

árbitro (terceiro não pertencente aos quadros do poder judiciário), em uma câmara 

arbitral privada. 

Com base neste entendimento,  é a arbitragem um meio heterocompositivo 

de decidir o litígio, já que, se faz necessária a intervenção de um terceiro imparcial e 

neutro, que julgará o processo arbitral segundo as normativas internas da câmara 

arbitral (arbitragem institucional), e com base na(s) lei(s) escolhida pelas partes47.  

 
47 Segundo Garcez (2004, p. 2): “... a arbitragem é também um método de solução de controvérsias 
que se baseia, amplamente, na autonomia da vontade e em grande parte na negociação direta entre 
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Conforme já mencionado, somente serão passíveis de solução por processo 

arbitral questões referentes a direitos patrimoniais disponíveis48 e a arbitragem poderá 

ser conduzida pelas normas e regras de direito ou por equidade. 

As partes poderão, previamente ao processo arbitral, pautadas no princípio 

da autonomia de vontade, escolher livremente as regras de direito que serão 

aplicadas, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública 

Ademais, pode-se convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios 

gerais de direito; nos usos e costumes, bem como, nas regras internacionais de 

comércio (art. 2º §§ 1º e 2º da Lei 9.307/96). 

No processo arbitral, caso não haja possibilidade de acordo entre as partes, 

caberá ao árbitro impor a sua decisão, solucionando a controvérsia, em razão de já 

terem as partes convencionado neste sentido e acordado que se submeteriam ao teor 

do que fosse decidido (PINHO, 2018).   

 

3.2 - PRINCÍPIOS ENVOLVENDO O PROCEDIMENTO ARBITRAL 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê princípios fundamentais, de origem 

processual, que se irradiam e são aplicados nos demais os ramos do direito, tal como, 

o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. O(s) árbitro(s), quando 

proferir a sentença arbitral, deverá fazer uso de tais princípios como norteadores do 

sistema arbitral.    

Segundo Rabay (2014), os princípios jurídicos possuem inúmeras funções, 

dentre as quais se faz necessário destacar:  

a) Função Estrutural (por manter a coerência e harmonia os princípios propiciam 

coesão ao sistema jurídico);  

 
as partes, tendo o mérito por isto de atingir, em todo o mundo, um nível sem precedentes de 
cumprimento espontâneo de suas sentenças. As partes, com efeito, baseiam a arbitragem em posições 
por elas ajustadas livremente, envolvendo uma miríade de pontos a serem negociados”.     
48 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do julgamento do Agravo de Instrumento 
n. 0022745-72.2000.8.19.0014, confirmou a competência da via arbitral para julgamento de ação 
indenizatória, que tratava de direitos patrimoniais disponíveis, nos seguintes termos: “AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO, DIREITOS DISPONIVEIS, JUIZO ARBITRAL, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL, INOCORRÊNCIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RECURSO 
PROVIDO, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Agravo de Instrumento. 
Ação de Indenização. Adoção de arbitragem para dirimir litígios relativos a Direitos Patrimoniais 
Disponíveis. Inexistência de vedação legal ou constitucional. ART. 5º XXXV E XXXVII, da Constituição 
Federal DE 1.988. Defesa que será exercida amplamente, com recurso para o Tribunal Superior. 
extinção do processo, sem exame do mérito. art. 267, VII, do CPC. Condenação em custas e 
honorários. Provimento do Recurso. Decisão Unânime.” (TJ-RJ, 2019)    



53 
 

b) Função Interpretativa (são eles nortes hermenêuticos que auxiliam na 

interpretação das normas jurídicas e podem ser aplicados nas hipóteses de omissão 

ou lacunas de lei);  

c) Função Axiológica (quando se verificarem conflitos principiológicos na aplicação 

de um caso concreto, cada qual ostentando valores diversos, pode-se através de uma 

ponderação racional resolver a questão pela proporcionalidade); 

d) Função Social (a função básica do direito é garantir a organização de vida em 

sociedade e ao promover a aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum).  

e) Função bloqueadora - Didier Jr (2015) entende que os princípios processuais 

possuem ainda uma função bloqueadora, que autoriza a não aplicação de textos 

legais expressamente previstos e que sejam incompatíveis com o estado de coisas 

que se busca promover49. 

São abordados a partir deste tópico os princípios que envolvem o 

procedimento arbitral, sendo necessário diferenciar, primeiramente, quais deles estão 

relacionados à ordem pública e a questões de direitos fundamentais, inerentes ao 

processo. 

 

3.2.1 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS QUE CONSTITUEM A ORDEM PÚBLICA NO 

PROCEDIMENTO ARBITRAL 

 

A lei de arbitragem, em seu artigo 21 §2º prevê que devem ser observados, 

na arbitragem, quanto ao procedimento, os princípios do contraditório; da igualdade 

das partes e da imparcialidade do árbitro, garantindo-se que a decisão arbitral seja 

fruto do seu livre convencimento. 

Esclarece Carmona (2004) que o legislador, dentre os princípios gerais do 

processo, reproduziu na lei de arbitragem aqueles que garantem às partes um 

julgamento justo e, independentemente do procedimento escolhido por elas, deverão 

ser respeitados o princípio do contraditório, o da igualdade, o da imparcialidade do 

árbitro e o do livre convencimento. 

 

3.2.1.1 – CONTRADITÓRIO 

 
49 Segundo Didier Jr (2015, p. 50): “O juiz não decide a “lide” com base na lei; o juiz decide a “lide” 
conforme o direito, que se compõe de todo o conjunto de espécies normativas: regras e princípios”.   
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O princípio do contraditório50 consiste no direito que as partes têm de serem 

informadas a respeito dos atos processais e de poderem se manifestar, produzindo 

uma contraprova. Este princípio está ligado com o exercício da ampla defesa, que 

garante as partes em uma demanda (judicial ou arbitral) a possibilidade de produção 

de provas para promover o convencimento do julgador. 

Esclarece Didier Jr (2015) que o processo judicial é um procedimento 

estruturado em contraditório, que pode ser entendido por duas garantias, quais sejam, 

a de participação (comparecimento em audiência, comunicação dos atos judiciais, 

ciência das decisões) e a possibilidade de influência na decisão do julgador. 

As partes, no processo arbitral, judicial ou administrativo, têm o direito de 

serem ouvidas e participar do processo, sendo comunicadas para se manifestar, caso 

queiram, possibilitando-lhes influenciar, por suas alegações e por meio das provas 

produzidas, na decisão do julgador.   

O princípio do contraditório está relacionado ainda com a proibição da decisão 

surpresa, instituída pelo art. 10 do CPC/201551, que veda ao julgador decidir com base 

em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes o direito de se manifestar. 

Entretanto, cumpre ressalvar que, em algumas hipóteses estipuladas em lei o julgador 

poderá fazê-lo, citando-se, por exemplo, quando concede tutela provisória liminar de 

urgência e evidência (inaudita altera parte)52.     

Quanto a participação dos advogados no processo arbitral, em que pese a Lei 

9.307/1996 prever a facultatividade, entende-se que a presença de procuradores com 

especialização na área de direito é fundamental para promover o esclarecimento das 

partes e promover a efetivação do princípio do contraditório. 

Segundo Carmona (2004) exerce o advogado ao menos quatro papeis bem 

definidos no processo arbitral, como, advogado da parte, seu consultor, auxiliar do 

órgão arbitral (prestando assessoria na verificação de aspectos formais das decisões 

 
50 Conforme prevê o art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988; “aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 2019, p. 4). 
51 A vedação da decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015, se mostra indispensável a garantia 
de um processo justo, já que, “a efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra 
o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para aplicação das normas 
jurídicas” (DIDIER, 2015, p. 79). 
52 Na hipótese de concessão de tutela provisória liminar não ocorre violação da garantia do 
contraditório, pois, faz-se uma ponderação entre a efetividade do processo, o risco do perigo da 
demora, a possibilidade de perecimento do direito e o contraditório, preservando-o para momento 
posterior. 
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proferidas pelos árbitros para evitar nulidades, por exemplo) e árbitro. Na qualidade 

de advogado da parte, representando-a no juízo arbitral, defenderá os seus 

interesses, tal como faria perante o poder judiciário53.  

Não obstante se entender que o advogado é indispensável à administração 

da justiça as partes não estão obrigadas, em sede de arbitragem, a contratar 

advogados e podem optar por não nomear profissional para representá-las no 

processo arbitral, valendo-se apenas de uma consultoria externa para sanar eventuais 

dúvidas. Neste aspecto um advogado participaria de forma indireta, apenas 

orientando a parte. 

 

3.2.1.2 – IGUALDADE DAS PARTES 

 

O princípio da igualdade54 ou isonomia determina que o(s) árbitro(s) deve(m) 

tratar de maneira igualitária as partes, conferindo-lhes as mesmas oportunidades com 

relação ao trâmite processual (com a concessão de prazos idênticos para 

manifestação, por exemplo) sendo vedada a diferenciação e o privilégio de uma parte 

em detrimento da outra. 

Neste sentido, as partes e seus procuradores devem ter, por uma questão de 

igualdade processual, as mesmas oportunidades de se manifestar, promover o 

convencimento do julgador, e de alegar em juízo as suas razões. Em âmbito arbitral 

este princípio também delimita que as partes possuem a mesma oportunidade de 

indicar árbitros, produzir provas e expor as suas razões, sem privilégios. 

Segundo Didier Jr (2015), a igualdade processual será observada quando 

atendidos os quatro aspectos a seguir detalhados: a) julgamento por um juiz imparcial; 

b) garantia da igualdade no acesso à justiça (sem discriminação); c) constante  

redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça; d) a igualdade do acesso 

às informações necessárias ao exercício do contraditório.   

 
53 Esclarece Carmona (2004, p. 256) que: “Será difícil, efetivamente, imaginar uma arbitragem, de porte 
médio que seja, sem a presença direta e constante do advogado. Entretanto, considerando a força que 
o legislador emprestou à vontade das partes, não seria razoável impor aos litigantes a presença do 
profissional do Direito. De fato, em controvérsias envolvendo matéria eminentemente técnica, podem 
os contendentes julgar que a presença do profissional do direito no processo arbitral será dispensável, 
optando pelo sistema de assessoria ou dispensando por completo este aconselhamento...”.  
54 O dever processual de isonomia entre as partes está previsto no artigo. 5º, caput da Constituição 
Federal de 1988: “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...” (BRASIL, 2019, p. 2). 
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Alerta Carmona (2004) que não existem no processo arbitral os mesmos 

mecanismos de transformação da igualdade formal, e material, de que dispõe o 

magistrado na justiça estatal. Segundo o autor, a igualdade de que trata a lei de 

arbitragem permanece em uma dimensão estática. Entretanto, cumpre ressaltar que 

as partes no processo arbitral se encontram em uma situação equilibrada e escolhem 

espontaneamente o procedimento através do qual resolverão o litígio (pressupondo-

se que as mesmas estejam bem informadas sobre as possibilidades e dificuldades da 

via arbitral).      

  

3.2.1.3 – IMPARCIALIDADE DO ÁRBITRO 

 

A imparcialidade do árbitro é uma característica indissociável da jurisdição e 

é imposta ao julgador em todo o processo arbitral.  Este requisito é essencial para que 

o árbitro conduza o julgamento e é um pressuposto de validade do processo arbitral. 

Pela imparcialidade55 os árbitros devem se abster de seus interesses pessoais 

quando estiverem diante do julgamento de um conflito. Cabe ressaltar que as mesmas 

causas de suspeição e impedimento aplicáveis aos magistrados devem ser 

observadas pelos árbitros (considerados por expressa disposição legal como juízes 

de fato e de direito quando exercem a função de solucionar o litígio). 

Segundo Carmona (2004), a parcialidade do julgador torna inidôneo o 

processo e, se não houver garantia para os litigantes de que o árbitro seja equidistante 

em relação as partes e indiferente quanto ao resultado do processo não se chegará a 

uma decisão justa. 

Antes de aceitar a indicação para atuação em uma causa deve o arbitro 

averiguar se não há nenhuma hipótese legal de impedimento e suspeição. Outrossim, 

deve-se revelar qualquer fato que denote eventual dúvida ou que possa ferir os 

princípios da imparcialidade e independência56. 

  

3.2.1.4 – LIVRE CONVENCIMENTO 

 
55 O dever de imparcialidade dos árbitros está expressamente previsto no art. 13, § 6º da Lei 9.307/96: 
“No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, 
competência, diligência e discrição” (BRASIL, 2019, p. 3) 
56 Conforme LEMES (1992) somente pela instauração de um juízo arbitral isento de influências externas 
se pode garantir um julgamento justo, e a garantia de um árbitro imparcial demonstra que a arbitragem 
é um instrumento que observa a ética e os aspectos técnicos.   
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O livre convencimento está relacionado com a liberdade que possui o árbitro 

para apreciar e avaliar as provas apresentadas pelas partes no processo, de forma a 

constituir sua convicção quanto à verdade apurada no procedimento arbitral.  

Em que pese a expressão “livremente” não constar do texto do art. 371 do 

CPC/2015, que tinha por referência o disposto no art. 131 do CPC/73, entende-se que 

o julgador possui independência e liberdade para apreciar e valorar as provas e 

formar o seu convencimento.  

Em razão do dever de fundamentação da sentença arbitral, o livre 

convencimento do(s) árbitro(s) deve sempre ser motivado57. 

Esclarece Carmona (2004) que a adoção do legislador pelo princípio do livre 

convencimento do árbitro não afasta a possibilidade as partes estipularem, por acordo 

mútuo a legislação a ser adotada e a distribuição do ônus da prova a ser aplicada no 

processo arbitral, medidas que não restringem a liberdade que possui o julgador na 

avaliação das provas produzidas pelas partes.   

Se faz necessário ressalvar que, cabe ao julgador, na valoração da prova, 

encontrar a verdade que tenha sido demonstrada no processo arbitral, através dos 

elementos de prova a ele fornecidos. Através da valoração das provas apresentadas 

pelas partes deve o julgador encontrar a verdade dos fatos para que se produza uma 

decisão correta para solucionar o caso concreto. 

Destarte, a busca da verdade e da segurança jurídica não constitui algo que 

prevaleça de forma absoluta, pois, há outras exigências para se promover uma 

decisão justa e efetiva, tal como, a necessidade de estabilidade do conflito, a paz 

social, além da imposição constitucional de que os processos tenham uma duração 

razoável.  

 

3.2.2 – DEMAIS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À ARBITRAGEM  

 

Uma vez já detalhados os princípios fundamentais e ligados à ordem jurídica 

do processo arbitral, passa-se a detalhar os demais princípios aplicáveis. 

 
57 O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 371 aduz: “o juiz apreciará a prova constante dos 
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 
formação de seu convencimento” (BRASIL, 2019). Esta redação excluiu do texto legal o termo 
“livremente”, que estava presente nos Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973.   
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3.2.2.1 - AUTONOMIA DA VONTADE 

 

O princípio da autonomia da vontade também é denominado, por parte da 

doutrina, como princípio da autonomia privada. Esse princípio é o basilar fundamento 

da escolha, pelas partes, do processo arbitral, em detrimento da jurisdição estatal. 

Pela autonomia da vontade, as partes são livres, para optar pela solução de 

um litígio que envolva direitos patrimoniais disponíveis, através do processo arbitral, 

que tramitará em uma câmara arbitral extrajudicial (privada)58 ou por uma arbitragem 

ad hoc59. 

Vale destacar que essa autonomia não é ilimitada, pois, a própria Lei 9.307/96 

delimitou requisitos para legitimar a escolha das partes. Estas deverão ser maiores e 

capazes, não cabendo a utilização da via arbitral por menores de idade ou quando 

houver interesse de pessoas incapazes, pelo entendimento majoritário da doutrina. 

Pautadas neste princípio, segundo Pinho (2018) poderão as partes escolher 

o juízo arbitral que irá julgar eventual litígio; a lei aplicável (nacional ou estrangeira); 

se o julgamento ocorrerá por equidade ou pelas regras e normas de direito; o número 

de árbitros e o procedimento da arbitragem60.      

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 485, de 2012, reafirmando 

o poder da autonomia de vontade das partes asseverou que a lei de arbitragem se 

aplica aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes 

mesmo da elaboração da Lei 9.307/1996.  

No mesmo sentido foi considerado válido pelo judiciário o compromisso 

arbitral autônomo firmado posteriormente ao contrato, mesmo quando se está diante 

 
58 Sobre o tema sugere-se a leitura da decisão do TJ-RJ, em sede da Apelação Cível n. 0445301-
09.2014.8.19.0001: “APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - ARBITRAGEM - PREVISÃO 
EXPRESSA - COMPETÊNCIA. Havendo, no contrato, cláusula de arbitragem convencionada entre as 
partes, a lide deve ser submetida ao juízo arbitral que analisará, inclusive, a validade da mesma, 
conforme entendimento do STJ. Competência que precede a atuação jurisdicional do Estado. Princípio 
da autonomia da vontade e da segurança jurídica que devem ser observados. Honorários que devem 
ser compatíveis com o trabalho desenvolvido. Conhecimento e desprovimento do primeiro recurso e 
provimento do segundo apelo”. (TJ-RJ, 2019).  
59 Entende-se por arbitragem Ad Hoc aquela em que as partes, de comum acordo, escolhem um árbitro 
independente, imparcial e especializado, desvinculado de qualquer câmara ou tribunal arbitral e lhe 
incumbem de promover a solução heterocompositiva do conflito, através da convenção arbitral. 
60 Conforme o art. 2º § 1º e 2º da Lei 9.307/96: “Poderão as partes escolher, livremente, as regras de 
direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem 
pública. § 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 
princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio”. (BRASIL, 
2019) 
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de um pacto que envolva relações de consumo, inobstante o determinado no art. 51, 

inciso VII do Código de Defesa do Consumidor61.   

Neste julgamento do STJ ponderou-se que as partes, após o surgimento do 

litígio, aceitaram sua participação no processo arbitral, com a assinatura posterior do 

compromisso arbitral, e nada impede que, instaure-se o processo arbitral por iniciativa 

do consumidor ou, sendo a iniciativa do fornecedor, o consumidor vier a concordar 

expressamente62. 

O tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro adotou o entendimento de 

prevalência da autonomia da vontade das partes, no julgamento do Agravo de 

Instrumento n. 0022685-94.2003.8.19.0000, e extinguiu a demanda judicial proposta, 

sem julgamento do mérito ante a existência de cláusula compromissória no contrato 

firmado entre as partes.63 

 
61 Prevê o art. 51, inciso VII do C.D.C.: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a utilização compulsória de 
arbitragem;”. (BRASIL, 2019). 
62 Sugere-se a leitura da ementa do Resp. n. 1.742.547-MG, Terceira Turma do STJ, Min. Relatora: 
Nancy Andrighi. Julgado em: 18/06/2019.: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E 
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO 
DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE 
USO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOS CONSUMIDORES. TERMO DE 
COMPROMISSO. ASSINATURA POSTERIOR. 1. Ação ajuizada em 29/07/2015. Recurso especial 
interposto em 24 de janeiro de 2018 e atribuído a este gabinete em 01/06/2018. 2. O propósito recursal 
consiste em determinar a legalidade de procedimento arbitral instaurado para dirimir controvérsia 
originada de contrato de promessa de compra e venda de unidade de empreendimento imobiliário – 
um contrato de adesão – em que os consumidores, em momento posterior, assinaram termo de 
arbitragem para a solução de controvérsia extrajudicial. 3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a 
adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede 
que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência 
do consumidor –, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. 4. É possível a utilização de 
arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição 
pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de 
iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição. 5. Na hipótese, 
os consumidores celebraram, de forma autônoma em relação ao contrato de aquisição de imóvel, um 
termo de compromisso e participaram ativamente no procedimento arbitral. 6. Os supostos fatos novos 
deduzidos pela recorrente no curso da arbitragem não permitem que se afaste a jurisdição arbitral sobre 
a resolução do litígio instaurado entre as partes. 7. Recurso especial não provido. (STJ, 2019).    
63 Segue a Ementa do Agravo de Instrumento n. 0022685-94.2003.8.19.0000: “REPRESENTACAO 
COMERCIAL, CONTRATO INTERNACIONAL, ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, JUIZO 
ARBITRAL, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Agravo de Instrumento. 
Ação de cobrança de comissões decorrentes de contrato internacional de representação comercial 
firmado por entes jurídicos de direito privado. Existência de cláusula de compromisso arbitral no pacto. 
Desconsideração da cláusula, aceitando-se o processamento da lide perante a Justiça Comum 
Estadual, onde ação foi proposta. Inconformação da demandada, empresa sediada na Alemanha. A 
cláusula compromissória, como convenção entre as partes, é obrigatória. Após a Lei 9307/96, a 
cláusula compromissória deixou de ser facultativa. Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos 
celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima), porque vai interferir na 
cláusula (art. 5º, XXXVI, da CF). As disposições processuais da Lei 9307/96 têm incidência imediata 
nos casos pendentes de julgamento. A cláusula arbitral tem o efeito de afastar a competência do 
Judiciário para decidir a controvérsia nascida do contrato. A utilização do processo de conhecimento, 
havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, torna inviável o objetivo da requerente da ação. 
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3.2.2.2 – CONFIDENCIALIDADE 

 

O princípio da confidencialidade é um dos pilares do procedimento arbitral, 

quando estamos diante de litígios relacionados à direito privado. A resolução de 

conflitos envolvendo empresas multinacionais, direito societário ou marcas e patentes 

(áreas comuns onde se observa a solução de conflitos pela via arbitral, por força de 

cláusulas compromissórias), demanda das câmaras arbitrais e dos árbitros sigilo e a 

manutenção da confidencialidade. 

Segundo esclarecem Pinto e Skitnevsky (2012), muitas empresas usam a 

arbitragem para não arranhar a sua imagem no mercado empresarial. Em se tratando 

de processo arbitral que envolva, por exemplo, propriedade intelectual, a matéria 

objeto da arbitragem tem relação direta com a imagem de inovação da empresa, razão 

pela qual, a confidencialidade se faz imprescindível para salvaguardar os interesses 

das partes. 

Cabe destacar, como paralelo à jurisdição estatal que, na arbitragem a 

confidencialidade é a regra, sendo a publicidade dos atos uma exceção (utilizada 

quando expressamente pactuada pelas partes ou nas hipóteses em que a própria lei 

exija a publicidade como forma de controle dos atos praticados). 

 Especificamente no que se refere ao julgamento arbitral em processo que 

envolva à Administração Pública, por expressa previsão do Art. 1 § 3º da Lei de 

Arbitragem, será observada a publicidade dos atos e decisões proferidas pelo(s) 

arbitro(s).  

A Lei 9.307/96, antes da alteração legislativa ocorrida em 2015 (promovida 

pela Lei Federal 13.129), não trazia em sua redação original nenhum artigo que 

tratasse especificamente da questão da confidencialidade nos processos arbitrais. 

Apesar disto, o dever da confidencialidade está presente, como praxe, nos 

regulamentos e regimentos internos das câmaras arbitrais.   

Parte da doutrina entende a quebra da confidencialidade como uma das 

causas de nulidade da sentença arbitral, matéria que pode ser alegada pelas partes 

na justiça estatal, nos termos do art. 32, VIII c/c art. 21 § 2º da Lei de Arbitragem. Cabe 

destacar que podem responder o(s) árbitro(s), se tiver(em) dado causa à quebra da 

 
Agravo provido. Desconstituição da decisão e julgamento pela extinção do processo sem exame de 
mérito, com fulcro no art. 267, VII, do CPC.” (TJ-RJ, 2019) 
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confidencialidade, nas esferas civil, administrativa e criminal, por eventuais danos 

causados às partes.  

 

3.2.2.3 – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA 

 

Entende-se que a independência do(s) árbitro(s) é um fator que baseia a 

credibilidade do julgamento por arbitragem. O árbitro, deve ser independente para 

analisar o conjunto probatório dos autos, e decidir através do seu convencimento 

(após ouvidas as partes e produzidas as provas por elas requeridas). 

Este princípio está diretamente relacionado com o da imparcialidade do 

julgador, e, quando aplicados em conjunto promovem a legalidade e a confiabilidade 

da decisão proferida pelo(s) arbitro(s) no processo arbitral. 

Pela independência do julgador arbitral compreende-se que o(s) arbitro(s) 

deve(m) ter suas decisões asseguradas, sem que haja qualquer pressão externa ou 

retaliação por parte da câmara arbitral ou pelas partes envolvidas no litígio. Esta 

prerrogativa da função de julgador é aplicável tanto no juízo arbitral quanto na justiça 

estatal (prerrogativa funcional dos magistrados/julgadores). 

  É necessário, portanto, que o árbitro exerça o seu mister com independência, 

mas comprometido com os direitos e garantias fundamentais, assegurados pelo 

Estado Constitucional. O ônus de julgar o litígio deve ser exercido de forma livre, sem 

qualquer influência, ameaça ou pressão; interferência, interna ou externa, direta ou 

indireta. 

A independência funcional do julgador não pode ser vista como privilégio, 

mais sim como uma garantia para a própria sociedade que, para ser efetivamente 

livre, justa e solidária, deve ter árbitros e juízes imunes a quaisquer tipos de pressões, 

interferências e represálias. Somente deste jeito é possível que o julgador nunca se 

acovarde e possa, de forma livre, serena, ética e imparcial, decidir os conflitos com 

um resultado justo, independentemente de quem estiver litigando. 

Cabe ressalvar que a independência do julgador não é absoluta, pois, este ao 

proferir a decisão deve observar o ordenamento jurídico vigente, as leis escolhidas 

pelas partes e as regras do procedimento arbitral por elas escolhido.  

 

3.2.2.4 – DEVIDO PROCESSO LEGAL 
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O requisito processual de observância do princípio do devido processo legal, 

no processo arbitral e judicial, está previsto no art. 5º, LIV da Constituição Federal de 

1988. No âmbito da escolha do procedimento a ser aplicado ao processo arbitral, as 

partes poderão pactuar previamente as regras e prazos que incidirão no tramitar 

processual64. 

Essa escolha, entretanto, não poderá ofender as garantias constitucionais de 

igualdade, ampla defesa, contraditório, imparcialidade dos árbitros e convencimento 

motivado (PINHO, 2018).   

Esclarece Didier Jr (2015) que o processo deve estar em conformidade com 

o direito como um todo e não apenas em consonância com a legislação. O princípio 

do devido processo legal é um direito fundamental de conteúdo complexo, que garante 

a todo brasileiro o direito a um processo devido (justo e equitativo)65. 

No que se refere ao processo arbitral, entende-se o devido processo legal 

como uma forma de proteção do indivíduo, já que, está preservado o seu direito de 

liberdade de escolha (quanto ao procedimento) e, permite-se a igualdade das partes 

(impondo-se um tratamento isonômico pelo julgador). 

 

 

3.2.2.5 – AUTONOMIA DA CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM 

RELAÇÃO AO CONTRATO 

 

Pela autonomia da cláusula que convencionou a opção pelo juízo arbitral em 

relação ao contrato, quando for constatada alguma irregularidade ou invalidade no 

contrato não ficará maculada a cláusula que elegeu a via arbitral66. 

 
64 Nos termos do art. 21 da Lei 9.307/96: “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” (BRASIL, 2019, p.5). 
65 Complementa Didier Jr (2015, p. 66): “é preciso observar o contraditório e a ampla defesa... e dar 
tratamento paritário às partes do processo...; proíbem-se provas ilícitas...; o processo há de ser 
público...; garante-se o juiz natural...; as decisões hão de ser motivadas...; o processo deve ter uma 
duração razoável...; o acesso à justiça é garantido...; Todas essas normas (princípios e regras) são 
concretizações do devido processo legal e compõem o seu conteúdo mínimo”.   
66 A autonomia da cláusula de convenção de arbitragem em relação ao contrato está prevista no art. 8º 
da Lei. 9.307/96, nos seguintes termos: 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 (BRASIL, 2019, p. 2).  
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Esclarece Rabay (2014) que em matéria de direito contratual prevalece o 

entendimento da necessidade de conservação dos contratos, e, no âmbito da 

arbitragem prevalece o princípio da autonomia da cláusula da convenção de 

arbitragem em relação ao contrato, ou seja, mesmo diante de uma nulidade contratual 

a convenção de arbitragem permanece válida, não havendo que se falar em relação 

de cláusula principal / acessória67. 

A autonomia da convenção de arbitragem se mostra necessária para 

salvaguardar a competência do tribunal arbitral. Se o contrato fosse considerado nulo 

(por não ter seguido a forma definida em Lei ou porque seu objeto é ilícito), caso 

afetada a cláusula da convenção de arbitragem, por arrastamento, os árbitros não 

teriam competência para analisar questões referentes à nulidade apontada pelas 

partes. 

Por interpretação da autonomia da cláusula que estipulou a convenção de 

arbitragem do contrato chega-se à conclusão que, mesmo se as partes resilirem o 

contrato em que se insere a cláusula, caso surjam novas pendências envolvendo o 

mesmo pacto caberá a justiça arbitral o julgamento desta nova demanda (salvo se a 

convenção de arbitragem for expressamente revogada, de forma prévia, pelas partes). 

Cabe ressaltar ainda, neste aspecto, que a clausula compromissória pode ser 

pactuada em uma relação jurídica diferente do contrato principal, conforme determina 

o art. 1º § 4º da Lei de Arbitragem68. 

  

3.2.2.6 – COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA 

 

O princípio da competência-competência institui que compete aos árbitros 

decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Este 

princípio tem origem no Direito Alemão, através do instituto da “Kompetenz-

Kompetenz” (PINTO e SKITNEVSKY, 2012, p. 82). 

 
67 De acordo com Scavone Junior (2011, p. 87), “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”.    
68 De acordo com CARMONA (2004, p. 158/159): “As partes, ao encartarem em determinado contrato 
uma cláusula arbitral, inserem nele relação jurídica diferente, manifestando vontade apenas no que se 
refere à solução de eventuais litígios pela via arbitral; esta vontade, portanto, não tem ligação (senão 
instrumental) com o objeto principal do negócio jurídico..., de tal sorte que eventual falha que importe 
nulidade da avença principal não afetará a eficácia da vontade das partes ... de ver resolvidas suas 
controvérsias ... pela via arbitral”. 
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Trata-se de uma regra de definição de competência, conferida ao árbitro, que 

deverá decidir sobre sua própria competência, quando houver dúvida sobre a 

validade, existência ou eficácia da convenção de arbitragem. Caberá a ele analisar a 

validade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem, bem como, eventual 

alegação de suspeição e impedimento, caso aduzida pelas partes69.  

Cabe destacar que esta regra de análise da competência não é exclusiva dos 

árbitros, pois, também competirá ao Poder Judiciário analisar se está presente 

eventual causa de anulação da sentença arbitral, por invalidade da convenção, após 

a prolação da sentença arbitral, a requerimento de qualquer das partes (art. 32, inciso 

I da Lei 9.307/96).  

Complementa Carmona (2004) que pelo princípio da competência-

competência caberá ao(s) árbitro(s) analisar eventuais impugnações acerca da 

capacidade de julgar, da extensão de seus poderes e da arbitrabilidade da 

controvérsia, avaliando a eficácia e a extensão dos poderes que as partes lhe 

outorgaram através do compromisso arbitral. 

Desta decisão não cabe recurso imediato ao Poder Judiciário. Entretanto, 

caso entendam as partes que a decisão arbitral foi eivada de algum vício ou nulidade, 

poderão ao final do processo arbitral contestá-la perante a justiça estatal, no prazo de 

 
69 Sobre o princípio da competência-competência entendeu o TJ-RJ: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PEDIDO RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL COM CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. 
EFEITO VINCULANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Análise pelo Poder 
Judiciário apenas de nulidade prima facie, como nas chamadas cláusulas compromissórias patológicas, 
que não atendem a requisitos legais específicos, nos termos do entendimento sedimentado no STJ. 2. 
Alegação de que o contrato é de adesão e que houve violação ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 
4º, da Lei de Arbitragem. Inexistência de hipossuficiência ou caracterização de típico contrato de 
adesão. A hipótese é de relação civil, verdadeiramente paritária, sendo certo que as partes não se 
vincularam por meio de contrato de adesão, já que houve discussão quanto às cláusulas contratuais. 
Os contratantes são sociedades empresárias, não havendo qualquer relação de hipossuficiência entre 
as partes, de modo que não há que se falar em abusividade da cláusula compromissória, sob pena de 
afronta aos princípios da segurança jurídica e pacta sunt servanda. 3. Alegação de violação ao princípio 
constitucional do acesso ao Judiciário em razão dos custos do processo arbitral. Incidência do princípio 
competência-competência (kompetenz-kompetenz). Artigo 8º, parágrafo único c/c artigo 20 da Lei nº 
9.307/1996. Cabe ao árbitro examinar sua própria competência e as questões atinentes à existência, 
validade e eficácia da convenção de arbitragem. 4. Honorários sucumbenciais corretamente fixados. 
Considerando a complexidade da matéria tratada nos autos, além de todo o zelo e dedicação dos 
patronos, que enfrentaram não só a preliminar de incompetência do juízo, mas também questões de 
fato e de direito relativas ao contrato sub judice, impõe-se a manutenção do percentual de 15% sobre 
o valor da condenação a ser rateado entre as partes, conforme definido pela sentença, em observância 
aos critérios estabelecidos no 85, §§2º e 6º do CPC. 5. Sentença mantida. NEGATIVA DE 
PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ/2019). 
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até 90 dias (após a notificação da sentença), nos termos do art. 32 da Lei de 

Arbitragem.    

Apesar disto, ainda que configurada uma causa de declaração de nulidade da 

sentença arbitral, após a declaração judicial a nulidade, competirá ao árbitro ou 

tribunal arbitral proferir uma nova sentença arbitral.  

O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2019, elaborou a Tese n. 1 sobre 

este princípio, entendendo-se nos julgados de referência que levaram a elaboração a 

tese jurídica que a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso 

arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pela 

partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório70, definindo ao juízo arbitral 

eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais 

disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal71. 

Ainda sobre este princípio, adotou-se na Tese n. 3/2019 o entendimento de 

que: a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da 

competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre Poder Judiciário, de 

ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e 

 
70 O TJ-RJ, em julgamento da Apelação Cível n. 0054017-95.2016.8.19.0203, datado de 18/09/2019, 
assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA 
ENTREGA DO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA INSERTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. 
EFEITO VINCULANTE (ARTIGO 8º, DA LEI Nº 9.307/96). SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, VII, DO CPC. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 
- Inconformismo do apelante com a extinção do feito, alegando que é evidente a relação de consumo, 
o que afasta, por consequência, a cláusula de arbitragem. - Incorporação imobiliária realizada pelo 
regime de construção por administração ou preço de custo, onde os condôminos adquirentes são 
responsáveis pelo aporte de recursos necessários à evolução do empreendimento. - In casu, não há 
relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica 
ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei 4.591/64). - Instituto da arbitragem 
que foi criado pela Lei nº 9.307/96, para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis 
entre pessoas capazes, sem configurar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (STF-SE 
5206 AgR). - Embora a arbitragem possua caráter facultativo, consoante disposições da Lei nº 
9.307/96, se as partes optarem contratualmente pela arbitragem, estarão obrigadas a cumprir o 
estabelecido na cláusula compromissória, ou seja, não poderão demandar perante o Poder Judiciário 
sem antes tentarem resolver a celeuma extrajudicialmente. Precedentes. - Pagará o apelante os 
honorários recursais, na forma do § 11 do artigo 85, do CPC, majorando-se o percentual fixado para 
12% sobre o valor da causa. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ, 2019).  
71 Esta tese foi resultado do entendimento extraído nos julgamentos dos seguintes Recursos Especiais: 
“REsp 1733685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 
12/11/2018, AgInt no AREsp 425931/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018, REsp 1639035/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 15/10/2018, AgInt no AgInt no 
AREsp 1096912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, 
DJe 27/02/2018, REsp 1694826/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 07/11/2017, DJe 13/11/2017”. (STJ, 2019).  
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à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória72. 

Cabe destacar, neste aspecto, a decisão proferida no Conflito de 

Competência n. 139.519/RJ, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 11/10/2017, cujo julgamento demonstrou que existe precedência do juízo 

arbitral, em relação à jurisdição estatal, e que, prepondera a harmonia entre os direitos 

patrimoniais disponíveis da administração pública e o interesse público73.   

 
72 A tese n. 3/2019 do STJ foi firmada com base nos julgamentos dos seguintes processos judiciais: 
HDE 120/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 
12/03/2019; AgInt no AREsp 425955/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019; REsp 1678667/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; CC 150830/PA, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018; Rcl 36459/DF, Rel. 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 
05/10/2018; AgInt no CC 156133/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 22/08/2018, DJe 21/09/2018. (STJ, 2019) 
73 Segue a ementa do julgamento: CONFLITO   POSITIVO   DE   COMPETÊNCIA.   JUÍZO   ARBITRAL  
E  ÓRGÃO JURISDICIONAL    ESTATAL.    CONHECIMENTO.    ARBITRAGEM.   NATUREZA 
JURISDICIONAL.  MEIOS  ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO. DEVER DO ESTADO.  
PRINCÍPIO  DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL  EM  
RELAÇÃO  À  JURISDIÇÃO  ESTATAL.  CONTROLE  JUDICIAL A POSTERIORI.   CONVIVÊNCIA  
HARMÔNICA  ENTRE  O  DIREITO  PATRIMONIAL DISPONÍVEL  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
O INTERESSE PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 
I  -  Conflito  de  competência  entre  o Tribunal Arbitral da Corte Internacional  de Arbitragem da Câmara 
de Comércio Internacional e o Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região, suscitado pela Petróleo 
Brasileiro  S/A - PETROBRAS. Reconhecida a natureza jurisdicional da arbitragem, compete a esta 
Corte Superior dirimir o conflito. 
II  -  Definição  da  competência para decidir acerca da existência, validade  e  eficácia  da  Cláusula  
Compromissória  de  Contrato de Concessão  firmado  para  exploração,  desenvolvimento e produção 
de petróleo   e  gás  natural,  cujas  condições  para  execução  foram alteradas  unilateralmente  pela  
agência  reguladora  por  meio  da Resolução da Diretoria (RD) n. 69/2014. 
III  -  O  conflito  de competência não se confunde com os pedidos e causa  de pedir da ação originária, 
na qual se objetiva a declaração de  indisponibilidade  do direito objeto da arbitragem e consequente 
inaplicabilidade  da cláusula arbitral e a declaração de nulidade do procedimento  arbitral  em  
decorrência da Resolução da Diretoria n. 69/14,  alterando  a  área  de concessão controvertida, 
cumulado com pedido  de  anulação  do  processo arbitral, qual seja, de anti-suit injuction,  destinada  
a  evitar  seu  processamento  junto ao Juízo Arbitral. 
V  -  O  CPC/2015  trouxe  nova disciplina para o processo judicial, exortando   a  utilização  dos  meios  
alternativos  de  solução  de controvérsia,  razão  pela qual a solução consensual configura dever do  
Estado,  que  deverá promovê-la e incentivá-la (art. 3º, §§ 1º e 
2º).  A  parte tem direito de optar pela arbitragem, na forma da lei (art. 42). 
VI  - A Lei n. 13.129/15 introduziu no regime jurídico da arbitragem importantes   inovações,   com   
destaque   para  os  princípios  da competência-competência,  da  autonomia  da  vontade  e  da cláusula 
compromissória (arts. 1º, 3º e 8º, parágrafo único). 
VII  -  No âmbito da Administração Pública, desde a Lei n. 8.987/95, denominada  Lei  Geral  das  
Concessões  e  Permissões  de  Serviços Públicos,  com  a  redação  dada  pela Lei n. 11.196/05, há 
previsão expressa  de  que  o  contrato  poderá  dispor  sobre  o  emprego de 
mecanismos   privados  para  resolução  de  conflitos,  inclusive  a arbitragem.  No  mesmo  sentido  a  
Lei  n.  9.478/97,  que regula a política  energética nacional, as atividades relativas à extração de 
petróleo  e  a instituição da ANP (art. 43, X) e a Lei n. 13.129/15, que  acresceu os §§ 1º e 2º, ao art. 
1º da Lei n. 9.307/96, quanto à utilização da arbitragem pela Administração Pública. 
VIII  - A jurisdição estatal decorre do monopólio do Estado de impor regras  aos  particulares,  por  meio  
de  sua autoridade, consoante princípio  da  inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV, da  
Constituição da República), enquanto a jurisdição arbitral emana da  vontade  dos  contratantes.  
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3.2.2.7 – FORÇA VINCULANTE E OBRIGATORIEDADE DA CLÁUSULA 

ARBITRAL 

 

A questão da força vinculante e obrigatoriedade da cláusula arbitral tem 

relação com a autonomia de vontade por elas demonstrada quando optaram pela 

solução do litígio pela via da arbitragem. Uma vez eleita a arbitragem, seja pela 

inserção de uma cláusula arbitral em um contrato firmado entre as partes, ou pelo 

compromisso arbitral firmado por elas quando estão diante de um litígio74 as partes 

ficam obrigatoriamente vinculadas com a sentença arbitral, que possui força 

vinculante e tem a mesma eficácia de uma decisão judicial (irrecorrível).  

Conforme esclarece Rabay (2014), em havendo resistência de uma das 

partes que firmou cláusula de convenção de arbitragem, a parte interessada poderá 

força-la a se submeter à arbitragem para a solução de eventual controvérsia. Este 

entendimento está pautado na exigência legal de boa-fé processual, bem como, na 

necessidade de observância da ética, segundo a qual é vedado o abuso de direito, o 

comportamento contraditório e a produção de atos eivados de má-fé pelas partes. 

 

3.3 – ASPECTOS GERAIS SOBRE ARBITRAGEM  

 

Para fins didáticos conceitua-se a arbitragem como um método extrajudicial 

de solução de conflito no qual terceiros (um ou mais árbitros), escolhido(s) 

 
IX - A jurisdição arbitral precede a jurisdição estatal, incumbindo àquela deliberar sobre os limites de 
suas atribuições, previamente a  qualquer  outro  órgão  julgador (princípio  da  competência-
competência), bem como sobre as questões relativas  à  existência,  à  validade  e à eficácia da 
convenção de arbitragem  e  do  contrato  que  contenha a cláusula compromissória (arts.  8º  e 20, da 
Lei n. 9.307/96, com a redação dada pela Lei n. 13.129/15).   
 X  -  Convivência  harmônica  do  direito  patrimonial disponível   da   Administração   Pública   com   o   
princípio   da indisponibilidade  do interesse público. A Administração Pública, ao recorrer à arbitragem 
para solucionar litígios que tenham por objeto direitos patrimoniais disponíveis,  atende  ao  interesse 
público, preservando a boa-fé dos atos praticados pela Administração Pública, em homenagem ao 
princípio da segurança jurídica. 
XI  -  A arbitragem não impossibilita o acesso à jurisdição arbitral por  Estado-Membro,  possibilitando  
sua  intervenção  como terceiro interessado. Previsões legal e contratual. 
XIII - Prematura abertura da instância judicial em descompasso com o disposto  no  art.  3º,  §  2º, do 
CPC/2015 e os termos da Convenção Arbitral. 
XIV  -  Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para declarar  competente  o  Tribunal 
Arbitral da Corte Internacional de Arbitragem  da Câmara de Comércio Internacional. Agravos 
regimentais da  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e do Estado do Espirito 
Santo prejudicados (STJ, 2019). 
74 Segundo Pinho (2018, p. 835), “pelo efeito vinculante da clausula arbitral as partes ficam submetidas 
à sentença arbitral, qualquer que seja o resultado da demanda”.     
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previamente pelas partes, baseadas em critérios de especialidade, decidirá o conflito 

de interesse (forma heterocompositiva de solução do litígio). 

A decisão do(s) árbitro(s), assim como a do Estado-Juiz deverá obedecer às 

normas de direito, a equidade, os princípios e garantias constitucionais e o 

ordenamento jurídico vigente, não sendo necessária, entretanto, homologação 

posterior do poder judiciário para dar-lhe validade (salvo se estrangeira).  

Enquanto o Estado-Juiz possui legitimidade para solucionar de forma 

impositiva um conflito, com base na Lei, o árbitro o faz em virtude da autonomia de 

vontade das partes, que instituem a arbitragem através da cláusula compromissória 

ou do compromisso arbitral. 

Ensina Ferreira (2018, p. 26) que “o arbitro, diferentemente do juiz, julga a 

partir de um poder que não vem de uma delegação permanente do Estado, ou de uma 

instituição internacional, mas de convenção das partes”.  Alguns doutrinadores 

conceituam a arbitragem como uma modalidade de Justiça Privada, já que, a decisão 

do conflito será realizada extrajudicialmente, por terceiros que não integram os 

quadros do Poder Judiciário e que, são escolhidos e remunerados exclusivamente 

pelas partes envolvidas no litígio. 

Em nosso ordenamento jurídico, inicialmente, foi elaborada a Lei Federal n. 

9.307/1996, que dispôs sobre o instituto da arbitragem. Posteriormente, no ano de 

2015 a referida legislação sofreu alterações pela Lei Federal n. 13.129/2015, que a 

alterou em alguns aspectos e regulamentou questões divergentes na doutrina. No 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de forma complementar, foram elaborados os 

Decretos (Federal n. 10.025/2019 e Estadual n. 46.245/2018-RJ), regulamentando a 

utilização da arbitragem pela União e no Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

No que tange a legitimidade para buscar a arbitragem, o art. 1º da Lei 

9.307/1996 prevê que: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (BRASIL, 

2019).  Vê-se que, há uma restrição inicial quanto a natureza do litígio a ser decidido 

pela arbitragem, pois, somente é possível se utilizar da via arbitral quando tratar 

o litígio de direitos disponíveis. 

Para um melhor entendimento acerca do tema se faz necessário detalhar 

quais direitos são considerados disponíveis, ou seja, passíveis de resolução mediante 

a arbitragem (pela administração), temática que será debatida de forma 

pormenorizada no capítulo próprio.  Quanto aos critérios de capacidade, a doutrina 
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entende que a legislação se refere aos requisitos constantes dos arts. 4º, 5º caput e § 

único do Código Civil (Lei Federal n. 10.406/2002). 

Através do Decreto n. 10.025/2019 a União Federal regulamentou a utilização 

da via arbitral, em conflitos que envolvam a Administração Pública Federal e os 

concessionários, subconcessionários, permissionários, arrendatários, autorizatários 

ou operadores portuários, no âmbito dos setores portuário, ferroviário, de transporte 

rodoviário, aquaviário e aeroportuário.   

Uma vez proferida a decisão arbitral, denominada de sentença, extingue-se a 

participação da Câmara ou Instituição Arbitral na resolução da disputa. Caso não haja 

o cumprimento espontâneo da sentença arbitral, esta poderá ser executada perante o 

Poder Judiciário, pois, a sentença arbitral é considerada como título executivo 

judicial75. 

 

3.3.1 – MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL N. 13.129/2015 

 

Antes do advento da Lei Federal 13.129/2015 havia divergência na doutrina e 

jurisprudência acerca da possibilidade de utilização do instituto da arbitragem pela 

Administração Pública.  

Cabe destacar que, no âmbito da Administração Pública, desde a Lei n. 

8.987/95 [Lei Geral das Concessões e Permissões de Serviços Públicos], com a 

redação dada pela Lei n. 11.196/05, havia a previsão expressa de que o contrato 

poderia dispor sobre o emprego de mecanismos   privados para resolução de conflitos, 

dentre eles a arbitragem.   

No mesmo sentido preveem as Leis n.  9.478/97 [que regula a política 

energética nacional, as atividades relativas à extração de petróleo e a instituição da 

ANP] e 13.129/15 [que acresceu os §§ 1º e 2º, ao art. 1º da Lei n. 9.307/96, quanto à 

utilização da arbitragem pela Administração Pública]. Ou seja, o entendimento acerca 

da aplicabilidade da arbitragem em conflitos envolvendo à Administração já era 

adotado antes do advento da alteração legislativa prevista pela Lei 13.129/2015. 

 
75 Complementando este tema, dispõe o Enunciado n. 7 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (2016): “Os árbitros ou instituições arbitrais não possuem legitimidade para figurar 
no polo passivo da ação prevista no art. 33, caput, e § 4º, da Lei 9.307/1996, no cumprimento de 
sentença arbitral e em tutelas de urgência”. 
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O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Mandado de 

Segurança n. 11.308/DF, de Relatoria do Min. Luiz Fux, julgado pela Primeira Seção 

em 09/04/2008, reiterou a possibilidade de inserção de cláusula compromissória em 

pacto firmado por sociedade de economia mista, (contrato de permissão relacionado 

à área portuária)76. 

 
76 Cabe transcrever a ementa do julgamento do STJ, no MS 11308/DF: “ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE ÁREA PORTUÁRIA. CELEBRAÇÃO DE 
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
POSSIBILIDADE. ATENTADO. 
1. A sociedade de economia mista, quando engendra vínculo de natureza disponível, encartado no 
mesmo cláusula compromissória de submissão do litígio ao Juízo Arbitral, não pode pretender exercer 
poderes de supremacia contratual previsto na Lei 8.666/93. 
2.  A decisão judicial que confere eficácia à cláusula compromissória e julga extinto o processo pelo 
"compromisso arbitral", se desrespeitada pela edição de Portaria que eclipsa a medida afastada pelo 
ato jurisdicional, caracteriza a figura do "atentado" (art. 880 do CPC). 
3.O atentado, como manifestação consistente na alteração do estado fático da lide influente para o 
desate da causa, pode ocorrer em qualquer processo. Impõe-se, contudo, esclarecer que, quando a 
ação é proposta, as partes não se imobilizam em relação ao bem sobre o qual gravita a lide. Nesse 
sentido, não se vislumbra na fruição normal da coisa ou na continuação de atos anteriores à lide (qui 
continuat non attentan). Assim, v.g., 'em ação de usucapião, como posse justificada, o usucapiente 
pode construir no imóvel; ao revés, há inovação no estado de fato e portanto comete atentado o réu 
que em ação reivindicatória procura valorizar o imóvel erigindo benfeitorias úteis no bem, ou o 
demandado que violando liminar deferida aumenta em extensão a sua infringência à posse alheia. De 
toda sorte, é imperioso assentar-se que só há atentado quando a inovação é prejudicial à apuração da 
verdade. O atentado pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive, após a condenação e na relação de 
execução. (Luiz Fux, in Curso de Direito Processual Civil, 3ª edição, Editora Forense, páginas 
1637/1638). 
4. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, ante a 
publicação da Portaria Ministerial nº 782, publicada no dia 07 de dezembro de 2005, que ratificou os 
termos da rescisão contratual  procedida pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP, em 
14 de junho de 2004, Ato Administrativo nº 01/2005, de 05 de setembro de 2005, do contrato 
administrativo de arrendamento C-291/AB -001, celebrado em 16 de dezembro de 1997, com a 
empresa TMC, terminal Multimodal de Coroa Grande S/A e autorizou tanto a assunção imediata pela 
NUCLEP, do objeto do contrato de arrendamento C-291/AB 001, conforme permissivo legal expresso 
no art. 80, inc. I da Lei 8.666/93, como a ocupação e utilização do local, instalações, necessárias à 
continuidade do objeto do contrato de arrendamento C-291-001, conforme permissivo legal expresso 
no art. 80, inc. II e § 3º, da Lei nº 8.666/93, em afronta às cláusulas 21.1 e  21.2, do Contrato de 
Arrendamento para Administração, Exploração e Operação do Terminal Portuário e de Área 
Retroportuária (Complexo Portuário), lavrado em 16/12/1997 (fls.31/42), de seguinte teor: ?Cláusula 
21.1 ?  Para dirimir as controvérsias resultantes deste Contrato e que não tenham podido ser resolvidas 
por negociações amigáveis, fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, RJ, em detrimento de outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. Cláusula 21.2 - Antes de ingressar em juízo, as partes 
recorrerão ao processo de arbitragem previsto na Lei 9.307, de 23.09.06.  
5.  Questão gravitante sobre ser possível o juízo arbitral em contrato administrativo, posto relacionar-
se a direitos indisponíveis.  
6. A doutrina do tema sustenta a legalidade da submissão do Poder Público ao juízo arbitral, calcado 
em precedente do E. STF, in litteris: "Esse fenômeno, até certo ponto paradoxal, pode encontrar 
inúmeras explicações, e uma delas pode ser o erro, muito comum de relacionar a indisponibilidade de 
direitos a tudo quanto se puder associar, ainda que ligeiramente, à Administração." Um pesquisador 
atento e diligente poderá facilmente verificar que não existe qualquer razão que inviabilize o uso dos 
tribunais arbitrais por agentes do Estado. Aliás, os anais do STF dão conta de precedente muito 
expressivo, conhecido como 'caso Lage', no qual a própria União submeteu-se a um juízo arbitral para 
resolver questão pendente com a Organização Lage, constituída de empresas privadas que se 
dedicassem a navegação, estaleiros e portos. 



71 
 

 
A decisão nesse caso unanimemente proferida pelo Plenário do STF é de extrema importância porque 
reconheceu especificamente 'a legalidade do juízo arbitral, que o nosso direito sempre admitiu e 
consagrou, até mesmo nas causas contra a Fazenda.' Esse acórdão encampou a tese defendida em 
parecer da lavra do eminente Castro Nunes e fez honra a acórdão anterior, relatado pela autorizada 
pena do Min, Amaral Santos. Não só o uso da arbitragem não é defeso aos agentes da administração, 
como, antes é recomendável, posto que privilegia o interesse público."  (in "Da Arbitrabilidade de Litígios 
Envolvendo Sociedades de Economia Mista e da Interpretação de Cláusula Compromissória", 
publicado na Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, Editora Revista dos 
Tribunais, Ano 5, outubro - dezembro de 2002, coordenada por Arnold Wald, esclarece às páginas 
398/399). 
7. Deveras, não é qualquer direito público sindicável na via arbitral, mas somente aqueles 
cognominados como "disponíveis", porquanto de natureza contratual ou privada.  
8. A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica entre o interesse público primário 
e o interesse da administração, cognominado interesse público secundário. Lições de Carnelutti, 
Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello e Min. Eros Roberto Grau. 
9. O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao adimplemento da 
correspectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento ao interesse público. Ao revés, 
quando visa a evadir-se de sua responsabilidade no afã de minimizar os seus prejuízos patrimoniais, 
persegue nítido interesse secundário, subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de 
despesas, engendrando locupletamento à custa do dano alheio. 
10. Destarte, é assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o interesse público, e não o 
interesse da administração. 
11. Sob esse enfoque, saliente-se que dentre os diversos atos praticados pela Administração, para a 
realização do interesse público primário, destacam-se aqueles em que se dispõe de determinados 
direitos patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade, em nome do bem coletivo, justifica a convenção 
da cláusula de arbitragem em sede de contrato administrativo.  
12. As sociedades de economia mista, encontram-se em situação paritária em relação às empresas 
privadas nas suas atividades comerciais, consoante leitura do artigo 173, § 1º, inciso II,  da Constituição 
Federal, evidenciando-se a inocorrência de quaisquer restrições quanto à possibilidade de celebrarem 
convenções de arbitragem para solução de conflitos de interesses, uma vez legitimadas para tal as 
suas congêneres. 
13. Outrossim, a ausência de óbice na estipulação da arbitragem pelo Poder Público encontra 
supedâneo na doutrina clássica do tema, verbis: (...)  Ao optar pela arbitragem o contratante público 
não está transigindo com o interesse público, nem abrindo mão de instrumentos de defesa de 
interesses públicos, Está, sim, escolhendo uma forma mais expedita, ou um meio mais hábil, para a 
defesa do interesse público. Assim como o juiz, no procedimento judicial deve ser imparcial, também o 
árbitro deve decidir com imparcialidade, O interesse público não se confunde com o mero interesse da 
Administração ou da Fazenda Pública; o interesse público está na correta aplicação da lei e se confunde 
com a realização correta da Justiça." (No sentido da conclusão Dalmo Dallari, citado por Arnold Wald, 
Atlhos Gusmão Carneiro, Miguel Tostes de Alencar e Ruy Janoni Doutrado, em artigo intitulado "Da 
Validade de Convenção de  Arbitragem Pactuada por Sociedade de Economia Mista", publicado na 
Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, nº 18, ano 5, outubro-dezembro 
de 2002, à página 418). 
14.A aplicabilidade do juízo arbitral em litígios administrativos, quando presentes direitos patrimoniais 
disponíveis do Estado é fomentada pela lei específica, porquanto mais célere, consoante se colhe do 
artigo 23 da Lei 8987/95, que dispõe acerca de concessões e permissões de serviços e obras públicas, 
e prevê em seu inciso XV, dentre as cláusulas essenciais do contrato de concessão de serviço público, 
as relativas ao "foro e ao modo amigável de solução de divergências contratuais". (Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal: SE 5206 AgR / EP, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
publicado no DJ  de 30-04-2004 e AI. 52.191, Pleno, Rel. Min. Bilac Pinto. in RTJ 68/382 - "Caso Lage". 
Cite-se ainda MS 199800200366-9, Conselho Especial, TJDF, J. 18.05.1999, Relatora 
Desembargadora Nancy Andrighi, DJ 18.08.1999.) 
15. A aplicação da Lei 9.307/96 e do artigo 267, inc. VII do CPC à matéria sub judice, afasta a jurisdição 
estatal, in casu em obediência ao princípio do juiz natural (artigo 5º, LII da Constituição Federal de 
1988). 
16.É cediço que o juízo arbitral não subtrai a garantia constitucional do juiz natural, ao contrário, implica 
realizá-la, porquanto somente cabível por mútua concessão entre as partes, inaplicável, por isso, de 
forma coercitiva, tendo em vista que ambas as partes assumem o "risco" de serem derrotadas na 
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Não obstante a este fato, parte da doutrina e os julgamentos do Tribunal de 

Contas da União se manifestavam contrariamente a possiblidade, pois, entendiam que 

estava em jogo o interesse público (que, em tese, seria sempre indisponível). A outra 

parte da doutrina (mais flexível), e notadamente as decisões judiciais acerca do tema, 

corroboravam a possibilidade de utilização da arbitragem pela administração. 

 Tendo em vista este embate jurídico, com a alteração legislativa ocorrida em 

2015 sanou-se tal dúvida, pela inclusão do parágrafo 1º na Lei 9.307/1996, que 

expressamente dispõe: “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-

se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis” (BRASIL, 2019). 

 Desta forma, superou-se a alegação de ofensa ao critério de legalidade 

quanto a atuação do administrador público, que está autorizado por lei a optar, quando 

preenchidos os requisitos legais, pela arbitragem como forma de solucionar um 

conflito envolvendo direitos disponíveis da administração pública. 

Ainda que haja decisões divergentes deste entendimento nos Tribunais 

Estaduais, em demandas individuais anteriores ao advento da Lei Federal 

13.129/2015, pela previsão autorizativa expressa de utilização da arbitragem pela 

 
arbitragem. (Precedente: Resp nº 450881 de relatoria do Ministro Castro Filho, publicado no DJ 
26.05.2003)  
17. Destarte, uma vez convencionado pelas partes cláusula arbitral,  o árbitro vira juiz de fato e de 
direito da causa, e a decisão que então proferir não ficará sujeita a recurso ou à homologação judicial, 
segundo dispõe o artigo 18 da Lei 9.307/96, o que significa categorizá-lo como equivalente jurisdicional, 
porquanto terá os mesmos poderes do juiz togado, não sofrendo restrições na sua competência. 
18. Outrossim, vige na jurisdição privada, tal como sucede naquela pública, o princípio do Kompetenz-
Kompetenz, que estabelece ser o próprio juiz quem decide a respeito de sua competência.  
19. Consequentemente, o fumus boni iuris assenta-se não apenas na cláusula compromissória, como 
também em decisão judicial que não pode ser infirmada por Portaria ulterior, porquanto a isso 
corresponderia verdadeiro "atentado" (art. 879 e ss. do CPC) em face da sentença proferida pelo Juízo 
da 42ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. 
20. A título de argumento obiter dictum pretendesse a parte afastar a cláusula compromissória, cumprir-
lhe-ia anular o contrato ao invés de sobrejulgá-lo por portaria ilegal.  
21. Por fim, conclui com acerto Ministério Público, verbis: "In casu, por se tratar tão somente de contrato 
administrativo versando cláusulas pelas quais a Administração está submetida a uma contraprestação 
financeira, indubitável o cabimento da arbitragem. Não faria sentido ampliar o conceito de 
indisponibilidade à obrigação de pagar vinculada à obra ou serviço executado a benefício auferido pela 
Administração em virtude da prestação regular do outro contratante. A arbitragem se revela, portanto, 
como o mecanismo adequado para a solução da presente controvérsia, haja vista, tratar-se de relação 
contratual de natureza disponível, conforme dispõe o artigo 1º, da Lei 9.307/96: "as pessoas capazes 
de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis." (fls. 472/473) 
22. Ex positis, concedo a segurança, para confirmar o teor da liminar dantes deferida, em que se 
determinava a conservação do statu quo ante, face a sentença proferida pelo Juízo da 42ª Vara  Cível 
da Comarca do Rio de Janeiro, porquanto o presente  litígio deverá ser conhecido e solucionado por 
juízo arbitral competente, eleito pelas partes”. (STJ/2019). 
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administração, entende-se que restou superada a alegação de não atendimento do 

princípio da legalidade (antes adotada para afastar a competência do juízo arbitral). 

A arbitragem, como forma ou meio de solução de conflitos pode ser utilizada 

pela Administração Pública Municipal, quando contrata pactos administrativos de 

natureza privada, já que, estes contratos administrativos contêm especificidades de 

tratamento isonômico entre as partes e se relacionam a direitos disponíveis. 

Sabe-se que a morosidade na prestação de determinados serviços públicos e 

no fornecimento de bens ou produtos essenciais ligados a rotina administrativa do 

ente público pode acarretar sérios prejuízos financeiros ao Erário, tal como, a 

decretação judicial de medidas de constrição de ativos financeiros; a paralisação do 

serviço público prestado; e até mesmo ferir o direito à vida do cidadão, em questões 

que envolvam direito à saude.  

Neste aspecto, a solução rápida do litígio e o tratamento do conflito pela via 

arbitral garante a eficiência do serviço prestado pela administração, e atende aos 

critérios da legalidade [existência de Lei Federal autorizativa], impessoalidade 

[escolha de instituições arbitrais previamente cadastradas e idôneas], moralidade 

administrativa [inexistência de relação entre os julgadores e o Poder Público], 

publicidade dos atos arbitrais [garantida por determinação legal] e eficiência. 

 

3.4 – OS ÁRBITROS 

 

Tendo em vista que já foram abordados aspectos gerais acerca do instituto 

da arbitragem, se faz necessário detalhar quem são os árbitros, figura primordial para 

o procedimento arbitral, que irá promover o julgamento da do litígio e conduzir as 

partes para a solução do impasse, gerando a tão falada pacificação do conflito. 

Os árbitros são terceiros (escolhidos pelas partes), neutros, imparciais e 

especializados na matéria objeto do procedimento arbitral, sendo, para tanto, 

considerados como juízes de fato e de direito [art. 18 da Lei 9.307/1996], responsáveis 

por manter intactas as garantias constitucionais processuais. Quando no exercício de 

suas funções os árbitros se equiparam a funcionários públicos, para efeitos de 

legislação penal e responsabilização de seus atos na condução e julgamento da 

arbitragem77. 

 
77 Conforme ensina Petrocelli (2006, p. 141): “destaca-se que o árbitro não é juiz de Direito no sentido 
de exercer a profissão de Magistrado, e sim de julgar o direito que está controverso entre as partes, 
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Caso provado que um árbitro, no julgamento de um procedimento arbitral, 

incorra nas condutas previstas nos artigos 316 (concussão), 317 (corrupção passiva) 

e 319 (prevaricação) do Código Penal deverá ser responsabilizado, nos termos e 

forma da legislação penal.  

De acordo com Talamini (2018), quando as partes submetem um litígio para 

ser solucionado mediante arbitragem o fazem por entendimento de que o 

procedimento arbitral será pautado em parâmetros objetivos quanto ao seu 

desenvolvimento e ao conteúdo de suas decisões; respeitando-se as garantias do 

“due process of law” e a imparcialidade dos julgadores, que respondem penalmente, 

como agentes públicos 

Os árbitros podem ser definidos como qualquer pessoa capaz e que tenha a 

confiança das partes. Estas nomearão um ou mais árbitros para promover o 

julgamento da causa, sempre em número ímpar, por questões de desempate do 

julgamento, quando escolhido mais de um árbitro. Entretanto, quem possuir interesse 

econômico direto ou indireto no resultado da arbitragem não poderá atuar como 

árbitro.  

Caso as partes escolham os árbitros em número par, deverão os julgadores 

nomeados escolher mais um, para que a decisão seja dada pela maioria. Caso ainda 

permaneça discussão entre as partes acerca da nomeação do terceiro árbitro, este 

será escolhido pela Justiça Comum, conforme procedimento estabelecido no §2º do 

artigo 13 da Lei n. 9.307/1996. 

Segundo Petrocelli (2006), a capacidade de que trata a Lei Federal n. 

9.307/1996 se refere à capacidade civil, ou seja, aquela conferida aos maiores de 

dezoito anos, sendo excluídos os absolutamente e relativamente incapazes, por 

não poderem expressar por-si-só a sua vontade (artigos 3º e 4º do Código Civil). 

Vale destacar ainda que as mesmas regras de impedimento e suspeição 

aplicáveis aos magistrados do Poder Judiciário deverão ser observadas pelos árbitros, 

sob pena de responsabilização.  Ao juiz estatal, em exercício junto ao Poder Judiciário, 

é vedada cumulação com a função de árbitro por força do artigo 95, § único, inciso I, 

 
apontando, segundo seu entendimento, a lei que mais se adapta à espécie examinada. Julga de acordo 
com a melhor norma, segundo seu entendimento e aplica o direito que mais lhe parecer correto, e a 
sentença proferida constitui-se título executivo, não estando sujeita a recurso, o que agiliza o processo 
de resolução do litígio, e destranca o Judiciário”. 
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da Constituição Federal, pois, este não deve desviar sua atenção para outra atividade 

que não seja a Magistratura (PETROCELLI, 2006). 

A imparcialidade, neutralidade, independência, competência, diligência e 

discrição são requisitos fundamentais e determinantes para o desenvolvimento da 

arbitragem e devem regrar o comportamento dos julgadores.   

 

3.5 – ARBITRABILIDADE OBJETIVA X SUBJETIVA 

 

A arbitrabilidade pode ser compreendida como o conjunto de condições 

necessárias para viabilizar que um litígio ou conflito possa ser solucionado pela via 

arbitral, por escolha das partes envolvidas. Vale destacar que nem todos os litígios 

podem ser solucionados pela arbitragem. 

Conforme já mencionado neste trabalho, a regra da arbitrabilidade78 está 

prevista no art. 1° da Lei 9.307/1996, que delimita o uso da via arbitral em litígios que 

envolvam direitos patrimoniais disponíveis, por pessoas capazes. O §1° do 

mencionado artigo acrescenta que a administração pública pode se utilizar da 

arbitragem. 

Para fins de classificação a doutrina destaca que a arbitrabilidade pode ser 

compreendida sob um ângulo subjetivo (se refere a quais sujeitos de direito podem 

participar de um processo arbitral, cabendo ressalvar a necessidade, por expressa 

disposição legal, das partes serem capazes) ou objetivo (quais matérias ou tipos de 

controvérsias são sujeitas à resolução por arbitragem).  

Compete salientar que, a correta definição dos contornos da arbitrabilidade é 

de vital importância para a validade de todo o processo arbitral. Caso haja um vício 

na arbitrabilidade, a convenção de arbitragem pode ser considerada nula, fato que 

geraria efeitos nefastos em todo o procedimento, nos termos do art. 32, I da Lei 

9.307/1996.      

  O significado do termo capacidade jurídica está legalmente previsto no art. 

1° do Código Civil, sendo compreendido como a aptidão genérica, oriunda da 

personalidade, de adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. Podem, portanto, 

 
78 De acordo com Pereira (2015), a arbitrabilidade se relaciona com a liberdade outorgada pelo 
ordenamento jurídico para que as partes possam, de forma válida, optar pela utilização do sistema 
arbitral. A arbitrabilidade é definida pelos limites, estabelecidos pela legislação, para validar a opção de 
resolução do litígio pelo método heterocompositivo de solução do litígio.      
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participar do processo arbitral as pessoas naturais (físicas) ou jurídicas (de direito 

público ou de direito privado), incluindo-se as entidades pertencentes à Administração 

Pública Direta e Indireta79.  

No que se refere a possibilidade de participação de pessoas incapazes, 

devidamente assistidas ou representadas no processo arbitral, existe divergência na 

doutrina. Scavone Junior (2018, p. 28) entende que “...basta que a pessoa tenha 

personalidade jurídica para que possa se submeter a arbitragem”80. O referido autor 

delimita que, respeitada a regra da arbitrabilidade objetiva (tratar-se o litígio de 

questões patrimoniais disponíveis) não existe impedimento.  

  Em sentido contrário, Melo (2016) destaca que, em se tratando de interesses 

de menores de idade, incapazes, curatelados e tutelados, bem como, quando uma 

das partes é deficiente, e a representação legal destes seja oriunda de direito de 

família, não é possível resolução do litígio pela via arbitral.  

 

3.6 – INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO X INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO 

SEGUNDO O STJ (JULGAMENTO DO MS11308-DF) E O POSICIONAMENTO DO 

TCU 

 

O tema da indisponibilidade do interesse público, inicialmente, foi utilizado 

pelo Tribunal de Contas da União para decidir contrariamente a possibilidade de 

solução de litígios, pela via arbitral, com relação à Administração Pública. De acordo 

com Parada (2016), o TCU ponderou os seguintes aspectos: 

a) Inexistência de lei específica autorizativa que permitisse a utilização da 

arbitragem nos contratos administrativos (fundamento adotado nos julgados 

anteriores à alteração legislativa do ano de 2015); 

b) A utilização da via arbitral fere o princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado (pois a administração deixa de exercer plenamente as suas 

prerrogativas contratuais); 

 
79 Prevê o art. 1, § 1° da Lei 9.307/1006: “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” (BRASIL, 2019). 
80 Detalha Scavone Junior (2018, p. 28) “os pais, tutores, curadores ou apoiadores possam representar, 
assistir ou apoiar os incapazes ou pessoas com deficiência, firmando cláusulas ou compromissos 
arbitrais que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis desses mesmos incapazes ou pessoas 
com deficiência. 
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c)  Existe mácula na questão da indisponibilidade do interesse público (pois a 

administração estaria optando em acatar um julgamento realizado por um 

terceiro, que não um magistrado, em questões de interesse público); 

d) Alega-se ainda a inalienabilidade dos direitos envolvendo interesses públicos; 

e) Fere-se ainda o poder-dever administrativo da autotutela (cabendo a própria 

administração rever seus atos quando eivados de ilegalidade ou quando 

contrários ao interesse público); 

f) Não observância do princípio da vinculação do contrato ao instrumento 

convocatório e à proposta que lhe deu origem (pois a decisão do árbitro poderia 

ameaçar as regras e condições que presidiam o certame licitatório)81. 

Não obstante a este entendimento, adotado em diversos julgamentos do TCU 

(antes do advento da Lei 13.105/2015), a doutrina já se posicionava favoravelmente à 

utilização da arbitragem pela administração. De acordo com Mattos (2001), após a 

edição da Lei Federal de Concessões (Lei n. 8.897/1995) o TCU reviu o seu 

entendimento e passou a autorizar a arbitragem, desde que os árbitros respeitassem 

na sentença arbitral, o princípio da legalidade e a indisponibilidade do interesse 

público82. 

O Superior Tribunal de Justiça, através de sua jurisprudência (MS 11308/DF), 

cuja ementa já fora transcrita, entendeu que ao optar pela arbitragem o contratante 

público não está transigindo com o interesse público, nem abrindo mão de 

instrumentos de defesa do interesse público. Está, sim, escolhendo uma forma mais 

expedita, ou um meio mais hábil, para a defesa deste interesse (STJ/2019). 

Vale destacar que o interesse público em seu núcleo essencial, é sempre 

indisponível. Entretanto, o interesse público não deve ser confundido com o interesse 

da administração, manifestado por alguns atos e posições defendidas pelos 

ocupantes de cargos públicos. Na realização do interesse público primário (que 

alcança toda a coletividade) a Administração pratica atos com efeitos patrimoniais, 

formadores do interesse público secundário83. 

 
81 Neste sentido, Plenário do TCU no TC n. 008.217/93-9 (Decisão n. 286/1993), Ministro Relator: 
Homero Santos. Julgado em 04/08/1993 (TCU, 2019).  
82 Cabe destacar a mudança do entendimento através da decisão proferida pelo Plenário do TCU no 
Processo TC n° 006.0986/93-2, Ministro Relator: Paulo Affonso Martins de Oliveira, Decisão n° 188/65, 
DOU de 22.5.95. 
83 Naquele decisum  - MS 11308/DF - restou assinalado que: “dentre os diversos atos praticados pela 
Administração, para a realização do interesse público primário, destacam-se aqueles em que se dispõe 
de determinados direitos patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade, em nome do bem coletivo, 
justifica a convenção da cláusula de arbitragem em sede de contrato administrativo”. (STJ, 2019) 
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Entende-se que, a utilização da via arbitral, pela administração não fere o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e tampouco fere a 

indisponibilidade do interesse público primário, pois, neste caso o julgamento arbitral 

é obrigatoriamente promovido com base nas normas e regras do direito (e com apoio 

em regras pré-estabelecidas pelas partes).  

Deve o julgador ao decidir se pautar na legislação vigente e observar as 

peculiaridades do litígio que envolve à Administração, bem como, as cláusulas 

contratuais e sua aplicabilidade na solução do litígio posto em exame84. 

 

3.7 – DISPONIBILIDADE / INDISPONIBILIDADE DO DIREITO 

 

O uso da arbitragem pela administração, por literal restrição legal, deve se 

pautar nas situações onde o conflito de interesse envolva direitos patrimoniais 

disponíveis, conforme preconiza o art. 1º §1º da Lei Federal 9.307/199685. Se faz 

necessário, entretanto, delimitar qual é o conceito e a extensão da disponibilidade dos 

direitos envolvidos. 

Para um melhor entendimento da “disponibilidade” é imperativo distinguir duas 

acepções do termo, oriundas do direito material. Conforme alerta Talamini (2018): a 

primeira corresponde a vedação de renúncia de um direito existente; a segunda se 

refere à proibição de reconhecer espontaneamente que não se tem razão, 

submetendo-se voluntariamente ao direito alheio86. 

Pela expressa disposição da Lei de Arbitragem, somente é cabível a opção 

da utilização da via arbitral, para dirimir conflitos quando a matéria debatida possui 

natureza jurídica de direito patrimonial disponível. Entretanto, não especificou a lei 

 
84 Segundo Mattos (2001, p. 125): “...o Interesse Público será preservado quando for verificado que a 
voz do Poder Público se encaixa no real interesse da coletividade e não em uma mera fachada de 
interesses pessoais dos homens públicos, que ao talante do aludido princípio, subvertem o seu real 
valor para desviar-se dos objetivos traçados no próprio contrato administrativo, cometendo excesso de 
poder.” 
85 No mesmo sentido preconizam o art. 2º do Decreto Federal n. 10.025/2019 e o art.  1º do Decreto 
Estadual n. 46.245/2018 RJ.  
86 De acordo com Talamini (2018, p. 14-15) “cabe a arbitragem sempre que a matéria envolvida possa 
ser resolvida pelas partes, independentemente de ingresso em juízo. Se o conflito entre o particular e 
a Administração Pública é eminentemente patrimonial e se ele versa sobre matéria que poderia ser 
solucionada diretamente pelas partes, sem que se fizesse necessária a intervenção jurisdicional, então, 
a arbitragem é cabível.” 
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de arbitragem, especificamente quanto à Administração Pública quais direitos seriam 

abarcados em tal conceito (aberto). 

A falta de especificação expressa na legislação, neste aspecto, cria no 

Administrador Público uma barreira, no que se refere à utilização da via arbitral, pois, 

caso seja adotada para dirimir um conflito e, posteriormente identificado pelo Tribunal 

de Contas ou pelo Poder Judiciário que tratava-se de direito indisponível, o 

administrador será responsabilizado por tal escolha (irregular).  

 

3.7.1 – DISPONIBILIDADE CONFORME O ART. 852 DO CÓDIGO CIVIL.  

 

Em se tratando de processo arbitral é de vital importância detalhar o pré-

requisito da verificação da disponibilidade ou não do direito posto sob análise dos 

árbitros. A lei de arbitragem expressamente prevê que somente questões que se 

relacionem com direitos disponíveis podem ser analisadas pelo juízo arbitral. Esta 

regra não se modifica quando estamos diante de litígios que envolvam à 

administração pública.  

Entendem-se como disponíveis aqueles direitos que podem ser, por 

disposição legal, renunciados ou objeto de disposição/transação pelas partes 

(maiores e capazes). Já os direitos indisponíveis são aqueles conferidos pela lei e que 

não são passíveis de disposição ou renúncia (direito a vida, à liberdade, à saude, à 

dignidade, à honra, dentre outros)87.  

 
87 Cabe destacar que, parte da doutrina se posiciona quanto a possibilidade de transação de direitos 
indisponíveis. Adotam esta linha de raciocínio Silva (2004, p. 163-167): “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? Uma 
análise um pouco mais profunda poderia, de início, suscitar algumas contradições entre a história e a 
função primordial dos direitos fundamentais, de um lado, e características como a irrenunciabilidade e 
a inalienabilidade, de outro. Os direitos fundamentais, junto com a separação de poderes, são 
conquistas essencialmente liberais e sempre serviram - não somente na sua origem, mas também nos 
dias atuais - como forma de evitar a ingerência estatal em esferas estritamente individuais. Ora, se os 
direitos fundamentais são essencialmente direitos de liberdade do cidadão, nada mais coerente que 
aceitar a liberdade de não exercitá-los, de deles dispor ou de a eles renunciar. Renunciar a direitos 
fundamentais seria um exercício do direito geral de liberdade, imanente à essência dos direitos 
fundamentais. Essa é uma posição que, embora aceite algumas ressalvas e limitações e ainda que 
possa causar desconforto em alguns autores, é perfeitamente compatível com uma teoria liberal acerca 
dos direitos fundamentais". Apesar deste posicionamento ser adotado por parte da doutrina, entende-
se que, para se utilizar tal argumento quanto ao julgamento arbitral de direitos indisponíveis seria 
necessária uma alteração legislativa, pois, existe expressa previsão legal em sentido contrário. 
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Com base no art.  852 do Código Civil não são passíveis de solução por 

arbitragem questões que envolvam questões de estado (estado familiar, estado de 

cidadania e estado de liberdade), de direito pessoal de família (modificação de 

capacidade da pessoa, interdição, dissolução de casamento, guarda e 

regulamentação de visita) e de outras que não tenham caráter estritamente 

patrimonial. 

 

3.7.2 – PATRIMONIALIDADE DO DIREITO 

 

No que se refere ao requisito do direito ser classificado como patrimonial, é 

imperioso destacar que aquele deve ter aspecto/valor econômico, ou seja, o seu 

inadimplemento pode ser reparado mediante compensação por medidas de caráter 

econômico. 

Conforme ensina Barabino (2016, p. 71), “o direito é patrimonial quando 

possuir expressão monetária ou puder fazer parte da universalidade de bens e direitos 

de um indivíduo”.    

Conforme já salientado, a patrimonialidade do direito é requisito de validade 

do procedimento arbitral, na medida em que, caso não seja o direito patrimonial o 

julgamento arbitral pode ser posteriormente anulado, por força do art. 32, I da Lei 

9.307/199688.  

 

3.8 – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA OU 

COMPROMISSO ARBITRAL. 

 

De acordo com a Lei de Arbitragem, a convenção de arbitragem pode ser 

considerada como o meio adotado pelas partes para instituir o uso da arbitragem para 

dirimir um conflito de interesse. Conforme art. 3º da Lei 9.307/1996, a convenção de 

arbitragem pode ser classificada como uma cláusula compromissória ou como um 

compromisso arbitral. 

 
88 No mesmo sentido, o Decreto Estadual 46.245/2018-RJ, em seu art. 1º prevê: “Art. 1º - Este Decreto 
regulamenta a arbitragem nos conflitos envolvendo o Estado do Rio de Janeiro e as Entidades da 
Administração Pública Estadual Indireta, relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei 
nº 9.307/1996” (ALERJ, 2019).  
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A cláusula compromissória pode ser aposta em um contrato e, neste caso, a 

escolha da utilização da via arbitral é realizada antes do surgimento do litígio, por 

vontade das partes89. Por ser parte integrante do contrato ou estar presente em um 

termo apartado que a ele se refira, a cláusula compromissória deve ser firmada 

obrigatoriamente por escrito. 

Cabe destacar, em complementação, que o compromisso arbitral é a 

convenção firmada pelas partes após a ocorrência do litígio ou conflito de interesses, 

para que este seja julgado/dirimido pela via arbitral, podendo ser consolidada judicial 

ou extrajudicialmente.  

No que se refere a litígios envolvendo a Administração Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, a convenção de arbitragem, pode ser transcrita por cláusula 

compromissória, nos contratos de concessão de serviços públicos, nas concessões 

patrocinadas e administrativas e nos contratos de concessão de obra. 

 O § 1º do art. 3 do Decreto 46.245/2018 possibilita ainda que qualquer 

contrato ou ajuste do qual o Estado do Rio de Janeiro ou suas entidades façam parte 

e cujo valor exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), poderá conter 

cláusula compromissória.  

Independentemente de previsão prévia no contrato ou no edital de licitação, 

as partes poderão firmar compromisso arbitral para submeter as divergências à 

arbitragem no momento de surgimento do litígio, com base no §2º do art. 3º (ALERJ, 

2018). 

Outro fator favorável a utilização de tal instrumento pela Administração 

Pública é a desnecessidade de homologação da sentença arbitral pelo Poder 

Judiciário para lhe dar validade, conforme preconiza o art. 515, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Entretanto, será necessária a homologação pelo Superior Tribunal de 

Justiça quando a sentença arbitral for estrangeira, por força do inciso VIII do mesmo 

dispositivo legal90. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Decreto n. 46.245/2018-RJ (art. 7) 

prevê que, caberá, exclusivamente, ao Secretário de Estado a celebração de 

 
89 Prevê o art. 4 da Lei 9.307/1996 – “A cláusula compromissória é a convenção através da qual as 
partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 
relativamente a tal contrato” (BRASIL, 2019) 
90 Para um melhor entendimento do tema sugere-se a leitura dos artigos 34 a 40 da Lei Federal 
9.307/1996. 
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contratos contendo cláusula compromissória, bem como a assinatura de compromisso 

arbitral, ouvida, previamente, a Procuradoria Geral do Estado (ALERJ, 2018).  

A celeridade na resolução de litígios que envolvam contratos firmados pelos 

entes públicos, e se relacionem a direitos de toda a coletividade ou a prestação de 

serviço público é fator preponderante nesta escolha, já que, por expressa disposição 

legal a sentença arbitral é irrecorrível (art. 18 da Lei 9.307/1996)91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Complementando este tema, dispõe o Enunciado n. 1 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (2016): “A sentença arbitral não está sujeita à ação rescisória”. 
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4 – ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Uma vez que já foram definidos no presente trabalho os métodos adequados 

de solução de conflitos, notadamente a arbitragem, se faz necessário detalhar a forma 

de utilização deste instituto, quando uma das partes é a administração pública, bem 

como, analisar as peculiaridades que deverão ser observadas no processo arbitral. 

 Conforme já salientado, a partir da elaboração da Lei Federal n. 13.129/2015 

de 26 de maio de 2015 foram acrescentados os parágrafos 1º e 2º ao artigo primeiro 

da Lei 9.307/1996 e expressamente autorizada a participação da administração 

pública direta e indireta no processo arbitral.   

Corroborando o entendimento favorável à aplicabilidade da arbitragem no que 

tange à litígios envolvendo a Administração Pública Federal, foi elaborado o Decreto 

n 10.025, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o processo arbitral nas áreas 

do direito portuário, aeroportuário, de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário92.  

 

4.1 – CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A doutrina define administração pública, para fins de participação no processo 

arbitral como as pessoas jurídicas de direito público, quais sejam, a União Federal, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (administração pública direta). Também estão 

abarcadas, no mesmo conceito, as autarquias, fundações públicas, sociedades de 

economia mista e empresas públicas (entidades da administração pública indireta). 

 

4.2 – ARBITRAGEM PÚBLICA E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO 

 

O processo arbitral envolvendo a Administração Pública deve observar as 

características inerentes ao regime de direito público, questão primordial à validade e 

legalidade do julgamento. Neste sentido, a arbitragem pública deve se adequar aos 

 
92 Sugere-se ainda a leitura do Enunciado n. 60 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (2016): “As vias adequadas de solução de conflitos previstas em lei, como a conciliação, 
a arbitragem e a mediação, são plenamente aplicáveis à Administração Pública e não se 
incompatibilizam com a indisponibilidade do interesse público, diante do Novo Código de Processo Civil 
e das autorizações legislativas pertinentes aos entes públicos”. 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência e 

publicidade93. 

Deve ser observada ainda a questão da supremacia do interesse público 

sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, bem como, atender as 

premissas da razoabilidade, proporcionalidade e motivação na condução do processo 

arbitral. 

Entende-se o regime jurídico de direito público94 como uma série de 

peculiaridades, normas e princípios que norteiam a atividade realizada pelos 

representantes do poder público, e este conjunto estrutura a Administração Pública 

Brasileira. 

Uma vez demonstrada a necessidade de observância do regime jurídico de 

direito público, passa-se a delinear o atendimento destes princípios, de forma 

individualizada. 

O atendimento ao princípio da legalidade95, principal argumento adotado pela 

doutrina que se posicionava contrariamente a participação da administração pública 

no processo arbitral já foi atendido, pela alteração legislativa da Lei de Arbitragem, 

através da Lei Federal 13.129/2015.  

A partir da referida modificação legal entende-se que foi expressamente 

ratificado o entendimento dos tribunais superiores, que já sinalizava favoravelmente a 

participação da administração nos processos arbitrais. 

A impessoalidade também está garantida. Este princípio pode ser desdobrado 

em duas vertentes distintas.  

A primeira se refere à impessoalidade do(s) julgador(es)/árbitro(s), na medida 

em que, estes não possuem qualquer relação jurídica com a Administração Pública e 

 
93 Os princípios de direito administrativo estão elencados no art. 37 da Constituição Federal, in verbis: 
“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência...” (BRASIL, 2019). 
94 Segundo Mello (2010, p. 55): “O regime de direito público resulta da caracterização normativa de 
determinados interesses como pertinentes a sociedade e não aos particulares considerados em sua 
individuada singularidade. Juridicamente esta caracterização consiste, no Direito Administrativo, 
segundo nosso modo de ver, na atribuição de uma disciplina normativa peculiar que, 
fundamentalmente, se delineia em função da consagração de dois princípios: a) supremacia do 
interesse público sobre o privado; b) indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos”. 
95 Segundo Narcizio (2019, p. 2): “o Princípio da Legalidade possui interpretações distintas em se 
tratando de sua aplicação para os cidadãos e para a Administração Pública. Para os primeiros, sua 
aplicação consiste na seguinte afirmativa tudo aquilo que não for proibido por lei, é permitido. Já para 
a segunda, possui uma interpretação mais fechada, posto que somente poderá agir de acordo com o 
que a legislação permite, ou seja, o Administrador Público somente poderá praticar os atos que a lei 
expressamente prevê e, ainda, permite”. 
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o Estado.   A segunda se refere a impessoalidade quanto à escolha da entidade 

arbitral que julgará o processo. Neste aspecto, a legislação específica de cada Estado 

tem autonomia para regulamentar os critérios de escolha da entidade arbitral, desde 

que, sejam previamente cadastradas junto à Administração por critérios objetivos96. 

  A moralidade administrativa se relaciona diretamente com a boa-fé do 

administrador, que, ao optar pela via arbitral, em detrimento da Justiça Estatal, adota 

critérios de maior celeridade na resolução do litígio e abre portas a uma adequada 

modalidade de jurisdição na qual não existe possibilidade de recurso (mais benéfica 

para as partes). 

A publicidade do processo arbitral está prevista, tanto na Lei Federal de 

Arbitragem, quanto nos Decretos Regulamentares, estando expressamente 

ressalvado que a arbitragem envolvendo a administração pública sempre será 

pautada pelo princípio da publicidade dos atos e decisões. Garante-se nestes termos, 

o acesso de todo o conteúdo dos autos a todos os interessados, ressalvadas as 

hipóteses de deferimento de segredo de justiça. 

A eficiência também é alcançada pela rápida resolução do litígio posto sob o 

julgamento arbitral, na medida em que culmina na continuidade na prestação do 

serviço público e no restabelecimento das relações comerciais entre a administração 

e os concessionários, permissionários de serviço público, fornecedores e demais 

interessados no resultado útil do processo. 

As decisões arbitrais e os atos administrativos em geral também devem se 

ater aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, pelos quais, a administração 

pública sempre deve agir de forma coerente e lógica, e a atividade administrativa deve 

ser realizada na extensão e intensidade apropriadas para garantir a finalidade pública 

(NARCIZIO, 2019) 

   

4.3 – PUBLICIDADE DO PROCEDIMENTO ARBITRAL ENVOLVENDO A 

ADMINISTRAÇÃO E SUAS EXCEÇÕES 

 

O sigilo e a confidencialidade são características do procedimento arbitral 

muito valorizadas pelos que optam por esta via de resolução de disputas, na medida 

em que, visam proteger os segredos comerciais, futuros negócios jurídicos a serem 

 
96 Pelos princípios da impessoalidade e da moralidade o administrador público deve sempre agir com 
a finalidade de atender o interesse público, mantendo a probidade administrativa. 
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firmados e a intimidade das partes envolvidas no litígio. O sigilo, em se tratando de 

direito privado, é a regra97.  

Apesar da Lei de Arbitragem não impor expressamente o dever de 

confidencialidade, na prática esta determinação reiteradamente ocorre, por 

convenção das partes e/ou por previsão expressa do regulamento interno das 

Câmaras Arbitrais (entidade onde tramita o processo arbitral). 

Quando estamos diante de uma arbitragem pública (uma das partes é a 

administração), a regra é a da publicidade dos atos praticados, nos termos do art. 2º, 

§ 3º da Lei 9.307/1996: “A arbitragem que envolva a administração pública será 

sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade” (BRASIL, 2018).   

Entende-se que o dever de publicidade, quando se está diante de um 

procedimento arbitral envolvendo a Fazenda Pública decorre diretamente da 

necessidade de controle social sobre os atos públicos, e denota um comprometimento 

com a transparência, inerente do regime de direito público98. A garantia processual de 

acesso ao conteúdo dos autos está ligada diretamente com possibilidade de averiguar 

a imparcialidade do julgador e mantém a credibilidade da decisão perante a 

sociedade, que pode controlar os atos judiciais. 

Consideram-se atos do processo arbitral, para fins de conceituação, as 

petições, os laudos periciais e as decisões dos árbitros (de qualquer natureza). A 

audiência arbitral respeitará o princípio da privacidade, sendo reservada aos árbitros, 

secretários do tribunal arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas, 

assistentes técnicos, peritos, funcionários da instituição de arbitragem e demais 

pessoas previamente autorizadas pelo tribunal arbitral, nos termos do art. 13 § 3º do 

Decreto n. 46.245/2018. 

Com efeito, a confidencialidade é admissível nos casos em que haja risco a 

segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da intimidade ou interesse 

social assim exigirem, com base no art. 5º, XXXIII da CRFB/1988. A Lei de acesso à 

 
97 Entende-se como confidencialidade, segundo Marinho (2018, p. 134): “A confidencialidade é a 
obrigação imposta às partes, aos árbitros e terceiros que participem, direta ou indiretamente do 
procedimento arbitral, de não divulgar ou publicar quaisquer dados, informações e quaisquer outros 
detalhes que tenham tomado conhecimento no curso daqueles”. 
98 Complementando este tema, dispõe o Enunciado n. 4 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (2016): “Na arbitragem, cabe à Administração Pública promover a publicidade 
prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, observado o disposto na Lei n. 12.527/2011, podendo ser 
mitigada nos casos de sigilo previstos em lei, a juízo do árbitro”. 
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informação no Brasil (Lei Federal n. 12.527/2011) no artigo 21 caput e seu § único 

prevê as hipóteses nas quais se afasta o princípio da publicidade. 

Compete ao árbitro analisar, caso a caso, se o pedido de sigilo realizado pelas 

partes deve ou não ser deferido, de forma justificada e plenamente fundamentada. 

Neste sentido, em se tratando de tema ou conflito que envolva nuclearmente 

informações de relevância nacional admite-se a instituição da arbitragem, pautada 

confidencialidade e no sigilo. Entretanto, todos os demais atos não aferrados pelas 

informações “secretas” sujeitam-se a publicidade. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a temática da publicidade do processo 

arbitral está prevista no art. 13 do Decreto Estadual n. 46.245/2018 (ALERJ, 2018)99. 

Já na esfera da União Federal, a publicidade da arbitragem envolvendo a 

administração está regulamentada no art. 3º, inciso IV do Decreto Federal n. 

10.025/2019. 

 

4.4 – JULGAMENTO PELAS NORMAS DO DIREITO E VEDAÇÃO LEGAL DO USO 

EXCLUSIVO DA EQUIDADE 

 

O processo arbitral, por disposição da Lei de Arbitragem pode ser decidido 

com base nas regras e normas do direito ou com base na equidade (cabendo às 

partes, quando firmam a convenção de arbitragem estipular a modalidade de 

julgamento que será adotada pelos árbitros). 

No Brasil, a praxe nos processos arbitrais é utilizar-se as normas e regras de 

direito, sendo ínfimo o número de arbitragens julgadas sobre o critério de equidade. 

Nesta modalidade de julgamento o árbitro pode decidir, com base em fundamentos 

diversos à legislação vigente e pode utilizar sua experiência e nos costumes para 

prolatar uma decisão considerada como justa. 

É salutar relembrar que, quando se está diante de juízo arbitral envolvendo a 

administração pública é vedado o julgamento por equidade, sendo obrigatoriamente 

utilizada a modalidade de julgamento pelas normas e regras do direito, por 

 
99 “Os atos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo, de segredo 
de justiça, de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica (pelo Estado 
ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Público” (ALERJ, 
2018). 
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determinação legal (art. 2º § 1º da Lei 9.307/1996; art. 3 § 2º do Decreto Federal n. 

10.025/2019 e art. 4º, II do Decreto 46.245/2018-RJ). 

 

4.5 – PRAZOS PROCESSUAIS NA ARBITRAGEM 

 

A arbitragem, enquanto meio adequado de solução de conflitos é 

caracterizada pela observância da autonomia de vontade das partes, quanto a escolha 

do procedimento a ser adotado no julgamento arbitral. Os prazos processuais se 

enquadram nesta gama de regras que devem ser decidias pelas partes, quando da 

instauração do juízo arbitral100. 

Quando se está diante de litígios que envolvam à Administração Pública, a 

legislação federal foi elaborada balizando prazos mínimos para apresentação das 

peças processuais, tendo em vista a supremacia do interesse público e a 

peculiaridade da sobrecarga de trabalho das Procuradorias. 

Cabe destacar, neste aspecto, que é permitido às partes ou aos regulamentos 

das câmaras arbitrais estipular prazos em período superior ao regulamentado na 

legislação específica, pois, vigora a premissa da autonomia da vontade quando da 

ampliação voluntária dos prazos processuais.  

No âmbito federal, o Decreto n. 10.025/2019, em seu art. 8º somente delimita 

que o prazo mínimo para resposta inicial são 60 (sessenta) dias, e, a sentença arbitral 

deve ser proferida em, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de 

celebração do termo de arbitragem (aqui compreendido como a convenção arbitral).   

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto Estadual n. 46.245/2018, 

em seu art. 10 §§ 1º a 5º disciplina os prazos mínimos para cumprimento dos prazos 

processuais (em dias corridos), sendo eles:  

 

a) alegações iniciais, resposta às alegações iniciais, reconvenção, resposta à 

reconvenção; alegações finais e resposta às alegações finais – 60 (sessenta dias); 

b) réplica e tréplica – 30 (trinta) dias.  

 
100 Prevê o art. 21 da Lei Federal 9.307/1996: “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” (BRASIL, 2019). 
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c) designação de Audiência para oitiva das partes, testemunhas e peritos – 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias; 

  

A observância do prazo de apresentação da sentença arbitral é de vital 

importância para a validade de todo o processo, já que, o não atendimento do prazo 

estipulado pelas partes ou pela convenção da entidade arbitral é causa de nulidade 

da sentença (art. 32, IV e VII da Lei 9.307/1996). 

A Lei de Arbitragem dispõe que, quando não pactuado prazo diverso, deverá 

ser apresentada a sentença em até 6 (seis) meses, a contar da data da instituição da 

arbitragem. Complementarmente o Decreto Federal n. 10.025/2019 assinala que o 

prazo para a apresentação da sentença arbitral é, no máximo, 24 (vinte e quatro) 

meses, podendo ser prorrogado por acordo das partes, em igual período. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro o prazo para prolação da sentença 

arbitral, segundo o Decreto 46.245/2018-RJ são 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da apresentação das alegações finais, prazo este que pode ser prorrogado, 

a critério do tribunal, por igual período. 

 

4.6 – AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

 

A Lei de Arbitragem e seus regulamentos (Federal e Estadual RJ) não 

detalham, especificamente, como será conduzida a Audiência no procedimento 

arbitral. Determina-se, tão somente, que a audiência deverá ser agendada com, no 

mínimo, 90 dias corridos de antecedência (art. 10 § 3º do Decreto Estadual 

46.245/2018 RJ). 

Existe a possibilidade de designação de audiência para oitiva das partes, 

testemunhas e peritos, medida que poderá ser promovida pelo julgador, por 

requerimento das partes ou de ofício. Prevê ainda a Lei de Arbitragem que compete 

ao árbitro, no início do processo, tentar a conciliação das partes. 

A ausência injustificada de uma parte à audiência, quando a finalidade do ato 

é o seu depoimento pessoal pode ser considerada pelo árbitro, quando proferir a 

sentença arbitral, sendo certo, que a revelia da parte não impede a prolação da 

sentença. Caso uma testemunha não compareça à audiência, inobstante 

regularmente, intimada, poderá o árbitro solicitar sua condução coercitiva, ao Poder 

Judiciário, através da expedição da competente carta arbitral. 
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4.7 – CADASTRAMENTO DA CÂMARA / ÓRGÃO ARBITRAL JUNTO À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO NO ÂMBITO 

FEDERAL 

 

O Decreto Federal n. 10.025/2019 regulamenta, em seu artigo 10 o 

procedimento prévio de credenciamento e escolha da Câmara Arbitral. Visando 

demonstrar a lisura do procedimento, se faz necessário um cadastro prévio das 

instituições arbitrais, perante à Advocacia Geral da União. 

Para pleitear o seu cadastramento, a câmara ou entidade arbitral deverá 

preencher os seguintes requisitos: a) estar em funcionamento há, no mínimo, 3 (três) 

anos; b) ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na condução de 

procedimentos arbitrais; c) possuir regulamento próprio, em língua portuguesa (art. 

10, incisos I a III do citado decreto federal). 

A cláusula compromissória poderá indicar, desde a formalização do contrato, 

que caberá ao contratado a escolha de qual será a entidade arbitral que julgará 

eventual litígio, desde que, escolhida dentre as previamente cadastradas. Entretanto, 

a Administração Pública Federal poderá opor objeção à câmara escolhida pelo 

contratado, hipótese em que deverá ser indicada outra instituição. 

É preciso ressalvar que a câmara arbitral poderá ser substituída, antes do 

início da arbitragem, desde que haja anuência de ambas as partes, por força do art. 

11 § 3º do Decreto Federal n. 10.025/2019.  

 

4.8 – EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, E NECESSÁRIA 

MODIFICAÇÃO LEGAL PELOS MUNICÍPIOS 

 

 A Constituição Federal elenca alguns serviços, que são da alçada da União 

Federal, e devem obrigatoriamente ser prestados em favor da coletividade. Estes 

serviços públicos são de competência originária das entidades públicas, e dentre eles  

cita-se: a) Serviço Postal e Correio Aéreo Nacional; b) Serviços de Telecomunicações; 

c) Serviços de Radiodifusão Sonora; d) Serviços e Instalações de Energia Elétrica; e) 

Aproveitamento energético dos cursos d’água; f) navegação aérea e aeroespacial; g) 

infraestrutura aeroportuária; h) exploração portuária e transporte ferroviário e 

aquaviário entre os portos e fronteiras nacionais; i) transporte rodoviário interestadual 
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e internacional de passageiros; j) seguridade social; l) serviços de saúde; m) 

educação; n) assistência social. (MELLO, 2010) 

    Alguns serviços públicos são de alçada exclusiva dos Estados, do Distrito 

Federal e Municípios, e outros comuns a todas as esferas. Dentre eles cita-se: a) 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; b) promover o acesso à cultura, à educação e à ciência; c) 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico.  

Cabe destacar que alguns serviços públicos são privativos ao Estado e devem 

por ele ser diretamente prestados. Entretanto, a administração pública pode, através 

da autorização, concessão e permissão dos serviços públicos, delegá-los à terceiros 

(particulares), que promovem a prestação do serviço público à população, hipótese 

em que, não havia dissenso acerca da possibilidade de resolução de litígios pela 

arbitragem101.  

No mesmo sentido102, cabe a arbitragem quando se está diante de serviços 

de exploração de atividade econômica por parte da Administração Pública. De acordo 

com Mello (2010), os serviços correspondentes à exploração de atividade econômica 

são privados (com exceção das áreas de saúde e educação, que, embora também 

assistam ao campo da atividade econômica serão serviços públicos quando prestados 

pelo Estado). 

 
101 A Lei Federal n. 8.987/1995, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, em seu artigo 23-A prevê a possibilidade de 
utilização dos mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao 
contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa (BRASIL, 2019).  Este 
artigo foi inserido por modificação legal promovida através da Lei Federal 11.196/2005. 
102 O TJ-RJ entendeu que é cabível julgamento por arbitragem oriundo de cláusula compromissória de 
contrato administrativo firmado com Empresa Pública, nos seguintes termos: “AÇÃO DE COBRANÇA, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPRESA PÚBLICA, EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, 
CLÁUSULA ARBITRAL, VALIDADE, Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato administrativo 
celebrado com empresa pública. Pessoa jurídica de direito privado. Fornecimento de bens e execução 
de serviços de modernização de catorze bondes do sistema de Santa Teresa. Atividade econômica 
enquadrada no art. 173 da CRFB/88. Negócio jurídico anulado por força de decisão do Tribunal de 
Contas do Estado. Cláusula de arbitragem prevista nas condições gerais do contrato. Validade. 
Inteligência da Lei n° 9.307/1996. Administração Pública Indireta. Atividades disciplinadas, 
majoritariamente, pela disciplina negocial das empresas privadas. O tratamento igualitário entre 
particulares e empresas públicas na exploração de atividade meramente econômica conduz à 
possibilidade de utilização da arbitragem como modo de solução de conflitos. Precedentes dos 
Tribunais Superiores. Honorários sucumbenciais fixados erroneamente. Demanda que não possui a 
Fazenda Pública como parte. Aplicável o art. 85, parágrafo 2° e não o parágrafo 3° do CPC/2015. 
Honorários sucumbenciais reduzidos. Apelo a que se dá parcial provimento. Pequeno reparo de ofício. 
Matéria de ordem pública”. (TJ-RJ, 2019). 
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Em âmbito Municipal, no Estado do Rio de Janeiro, até a data de conclusão 

deste trabalho (novembro de 2019) não se tem conhecimento sobre a existência de 

leis específicas que autorizem a utilização da arbitragem como meio de solução de 

disputas ou regulamentem o processo arbitral.  

Tendo em vista o requisito da observância da legalidade pelo administrador, 

entende-se que é necessária a criação das normas legais em âmbito municipal, 

regulamentando o uso do referido instituto pela administração103.    

 Cita-se, como exemplo de disputas que podem ser resolvidas por arbitragem 

na esfera da Administração Pública Municipal, eventual inadimplemento de 

obrigações contratuais por qualquer das partes e, a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos (cláusulas contratuais financeiras e 

econômicas)104. 

 

4.9 – ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA E MEDIDA CAUTELAR PELOS 

ÁRBITROS 

 

As tutelas de urgência são imprescindíveis para promover a efetividade dos 

direitos, já que, os bens da vida se encontram sujeitos à possibilidade de deterioração 

pelo decurso do tempo. Em certas hipóteses pode ocorrer dano/prejuízo irreparável 

ao sujeito caso não tomada uma decisão liminar no procedimento arbitral105.  Desta 

forma, o emprego das tutelas de urgência está diretamente ligado aos princípios da 

celeridade, economia processual, eficiência e segurança jurídica. 

Em nosso código de processo civil existe expressa previsão para, quando 

preenchidos os requisitos legais (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

 
103 De acordo com Oliveira (2017, p. 33): “A desnecessidade de regulamentação para implementação 
da arbitragem nas relações administrativas não afasta, contudo, a pertinência da edição de normas 
regulamentares, especialmente pelo fato de que a Lei de Arbitragem, alterada pela Lei nº 13.129/2015, 
deixou de abordar diversas questões que podem ser especificadas ou detalhadas no campo 
regulamentar tais como: viabilidade de compromisso arbitral e desnecessidade de previsão no 
edital/contrato; relativização de prerrogativas processuais; utilização da arbitragem ad hoc ou 
institucional; arbitragem monocrática ou Colegiado arbitral; (des) necessidade de licitação para escolha 
do árbitro ou instituição arbitral; dentre outras questões.” 
104 No mesmo sentido prevê o Enunciado n. 13 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (2016). 
105 De acordo com Câmara (2015, p. 158): “está configurado o periculum in mora (perigo da morosidade) 
quando presente uma situação fática que gere um perigo ao próprio direito substancial, um perigo de 
dano iminente resultante da demora do processo”.  
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e probabilidade do direito), o julgador conceda Tutela de Urgência106. A tutela de 

urgência pode ser concedida, de forma liminar ou após justificação prévia.  

Os métodos adequados de solução de conflitos, dentre eles a arbitragem, 

visam garantir uma tutela jurisdicional efetiva, justa e observando-se a duração 

razoável do processo, direitos estes garantidos na Constituição Federal (art. 5, inciso 

LXXVIII c/c inciso LV da CRFB/1988).   

Com o objetivo de proferir decisões judiciais acertadas e definitivas prestigiou-

se a ideia de que o processo exige tempo, que se torna um mal necessário para se 

chegar a boa tutela dos direitos. Entretanto, um processo demasiadamente lento e 

demorado pode colocar em risco a efetividade da tutela jurisdicional. 

Se faz necessário, portanto, o uso do instituto das Tutelas Provisórias e 

Cautelares, para salvaguardar o direito, garantindo a efetividade do processo e a 

tutela jurisdicional efetiva, harmonizando tais princípios (segurança jurídica x 

efetividade). 

Neste trabalho será tratado apenas o tema da tutela de urgência, que, 

coaduna-se com a previsão legal dos art. 22-A e 22-B da Lei 9.307/1996. Pelo 

princípio da competência-competência, é atribuição dos árbitros analisar eventual 

pedido de concessão de medida cautelar ou tutela de urgência, quando já instaurado 

o procedimento arbitral. 

Caso seja necessário pleitear a tutela de urgência antes da instauração do 

processo arbitral, as partes podem se dirigir ao Poder Judiciário107, e, caso concedida 

 
106 Neste sentido, o art. 300 do CPC/2015: “A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo.” (BRASIL, 2019) 
107 Este entendimento foi adotado pelo STJ no julgamento do AgRg em MC n. 19.226/MS, Ministro 
Relator: Massami Uyeda. Terceira Turma, Julgado em: 21/06/2012, DJE 29/06/2012: Ementa: 
“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE CONCEDER EFEITOSUSPENSIVO A 
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOSO PERICULUM IN MORA 
E O FUMUS BONI IURIS. ARBITRAGEM. JUÍZO ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO. MEDIDA 
CAUTELAR. COMPETÊNCIA. LIMITES. 1. A jurisprudência deste Tribunal vem admitindo, em 
hipóteses excepcionais, o manejo da medida cautelar originária para fins de se atribuir efeito 
suspensivo a recurso especial; para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora 
e a caracterização do fumus boni iuris. 2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se 
que a parte se socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para 
assegurar o resultado útil da arbitragem. 3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam 
a intervenção contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do compromisso 
arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem ser prontamente 
encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma o processamento da ação e, se for o caso, 
reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão. 4. Em situações 
nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se 
provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; 
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a medida, se faz necessária a posterior ratificação da tutela de urgência pelo juízo 

arbitral108.      

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento de 

Apelação Cível (ocorrido em 24/09/2003), antes mesmo da modificação legal 

promovida pelo Código de Processo Civil de 2015, já apontava a possibilidade de 

concessão de medidas ou providências de urgência que se fizerem necessárias, pelo 

Poder Judiciário, antes de instituída a arbitragem109.   

No que se refere a Fazenda Pública, que age especificamente com base no 

interesse público, gera-se uma série de discussões quanto a possibilidade de 

deferimento e aplicabilidade das tutelas de urgência / cautelares, pois, poder-se-ia 

gerar uma invasão nos atos próprios da administração. 

Alguns argumentos apontados pela doutrina levam ao entendimento contrário 

ao deferimento de tutela provisória contra a Fazenda Pública. O primeiro se relaciona 

a impossibilidade de inadimplência da Administração, pois, o poder público jamais é 

insolvente. Existe também a proteção legal em razão da pessoa de direito público (que 

proíbe a concessão da medida por expressa determinação legal) e pela limitação da 

irreversibilidade da medida. 

O artigo 1.059 do CPC/2015 prevê que devem ser observadas as 

determinações das Leis Federais n. 8.437/1992 (que dispõe sobre a concessão de 

medidas cautelares contra atos do Poder Público) e n. 12.016/2009 (que disciplina o 

mandado de segurança individual e coletivo). Trata-se, portanto, de uma hipótese de 

limitação legal a tese da possibilidade de deferimento da medida em detrimento da 

Fazenda Pública. 

A Lei 8.437/1992 prevê em seu artigo primeiro as restrições para o 

deferimento de tutelas cautelares / provisórias contra a Fazenda Pública110 Pela 

 
mas essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido 
liminar. 5. Liminar deferida.” (STJ, 2019). 
108 Neste sentido prevê o art. 22-B da Lei 9.307/1996: “Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros 
manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário”. 
(BRASIL, 2019)  
109 De acordo com a Segunda Câmara Cível do TJ-RJ (2019): “JUIZO ARBITRAL, MEDIDA 
CAUTELAR, COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM, JUÍZO ARBITRAL. Medida Cautelar Antes da 
Instauração. Competência da Justiça Comum. Compete à justiça comum decretar medidas cautelares 
e outras providências urgentes que se fizerem necessárias antes de instituída a arbitragem, as quais 
não perderão o objeto mesmo depois de instaurado o juízo arbitral, para dar efetividade às suas 
decisões. Provimento do recurso”. 
110 Prevê o art. 1o da Lei 8.437/1992: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder 
Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, 
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, 
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análise deste dispositivo legal não será permitido o deferimento de liminar contra atos 

do Poder Público se a providência requerida não poder ser concedida através do 

ajuizamento de Mandado de Segurança, por expressa vedação legal.  

O parágrafo primeiro do referido artigo, da mesma forma, veda o deferimento 

da medida cautelar quando a competência para análise do ato impugnado for 

originária do Tribunal de Justiça. 

A legislação supramencionada (art. 1, § 3º), determina ainda que “não será 

cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte o objeto da ação”. 

Tal dispositivo se baseia na provisoriedade da tutela provisória, pois, o que se busca 

é evitar o adiantamento dos efeitos do pedido final na demanda, sem que seja 

observado o tramite processual, o devido processo legal, o contraditório e a ampla 

defesa. 

O § 5º do art. 1º da Lei 8.437/1992 prevê ainda que não será cabível medida 

liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários (outra 

hipótese de expressa vedação legal ao deferimento da medida)111.  

Parte da doutrina, dentre eles Passos (1996) adota o entendimento da 

constitucionalidade das leis que restringem / limitam as hipóteses de deferimento das 

tutelas de urgência / cautelares contra a Fazenda Pública, pois, deve ser evitada a 

interferência no patrimônio ou na liberdade dos indivíduos, com preterição da garantia 

do devido processo legal112.  

 
em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 
inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de 
segurança, à competência originária de tribunal. 
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil 
pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da 
ação. § 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do 
órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. § 5o Não será 
cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.” (BRASIL, 
2019). 
111 No mesmo sentido prevê a Lei Federal n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, no 
art. 7º § 2º: “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação 
de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza”. (BRASIL, 2019)   
112 Complementa Passos (1996, p. 189): "Sempre sustentei que a garantia constitucional disciplinada 
no inciso XXXV do artigo 5o. da Constituição Federal (a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito) diz respeito, apenas, à tutela definitiva, aquela que se institui 
com a decisão transitada em julgado, sendo a execução provisória e a antecipação da tutela problemas 
de política processual, que o legislador pode conceder ou negar, sem que isto incida em 
inconstitucionalidade. Vetar liminares neste ou naquele processo jamais pode importar 
inconstitucionalidade, pois configura interferência no patrimônio ou na liberdade dos indivíduos, com 
preterição, mesmo que em parte, das garantias do devido processo legal, de base também 
constitucional. Daí sempre ter sustentado que a liminar, na cautelar, ou antecipação liminar da tutela 
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A vedação legal do deferimento de tutela de urgência contra à administração 

pública tem relação com a supremacia do interesse público e a necessidade de 

previsibilidade econômico\financeira do ente público. Eventuais tutelas provisórias 

que versem sobre pagamento imediato de valores (dispêndio financeiro) podem afetar 

o interesse da coletividade e ir de confronto ao interesse público, pela paralisação de 

serviços públicos essenciais (educação, saúde, segurança, saneamento básico, obras 

públicas) e até mesmo impedir o pagamento do salário dos servidores públicos (verba 

de natureza alimentar). 

Ademais, quanto ao pagamento de indenizações judiciais pela Administração 

Pública é vedada, via de regra, a execução forçada e a conscrição de bens públicos, 

devendo-se observar o art. 100 da Constituição Federal (que dispõe sobre os institutos 

dos Precatórios Judiciais e das Requisições de Pequeno Valor). 

No Âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n. 7.781/2017 prevê 

que serão consideradas de pequeno valor, as obrigações da Administração Direta e 

Indireta do Estado do Rio de Janeiro decorrentes de decisão judicial transitada em 

julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a 20 (vinte) salários-

mínimos, exceto para as obrigações de caráter alimentar, cujo valor não exceda a 

40 (quarenta) salários-mínimos. 

Em contrapartida, outros doutrinadores, dentre eles Correa (2011) afirmam 

que as leis infraconstitucionais que restringem a concessão de tutelas provisórias 

contra a Fazenda Pública são inconstitucionais, pautados no princípio da 

inafastabilidade, consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Carta Magna113. 

As medidas cautelares, tratadas no Código de Processo Civil de 2015 como 

Tutelas Provisórias, são pautadas nos critérios de urgência e se tratam de uma 

exceção do direito de defesa114. 

 
em qualquer processo, não é direito das partes constitucionalmente assegurado ... Assim, nada 
impedirá, amanhã, que disposições especiais de lei eliminem ou restrinjam a antecipação de tutela em 
algum tipo de procedimento ou quando em jogo certos interesses” 
113 De acordo com Correa (2011, p. 2): “a Constituição de 1988 prevê, expressamente, em seu texto, a 
possibilidade de o judiciário se manifestar acerca da ameaça ao direito da parte, tanto para proteção 
de direitos individuais, coletivos e difusos, não sendo necessário aguardar a ocorrência de um dano 
para que a parte se socorra do poder judiciário”.  
114 Conforme delimita Cimatti, (2017, p. 6): “A tutela de urgência de natureza cautelar objetiva assegurar 
o direito, ou seja, assegurar a utilidade e a efetividade do pedido principal, possuindo, assim, um caráter 
nitidamente instrumental, sendo que poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração 
do direito”. 
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Por expressa previsão legal, tais medidas não podem esgotar o pedido final 

da demanda judicial, pois, são deferidas em sede de cognição sumária, antes mesmo 

de ter sido possibilitado o contraditório e a resposta do réu. Tendo em vista a 

provisoriedade destas decisões, no âmbito judicial não há coisa julgada destes 

provimentos, que poderão ser contestados mediante a interposição de Recursos. 

Conforme ensina Didier Jr (2015), a tutela provisória possui três 

características essenciais, quais sejam, a sumariedade da cognição; a 

precariedade e o fato de ser inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada.  Os 

árbitros, ao analisarem um pedido de tutela de urgência, dentro de um processo 

arbitral, devem ter extrema prudência e cautela ao decidir, na medida em que, não é 

cabível a interposição de recursos contra sua decisão, por força do art. 18 da Lei 

9.307/1996.   

De acordo com Cimatti, (2017) parte da doutrina entende que não é possível 

aos árbitros conceder medidas cautelares, uma vez que não são dotados de ius 

imperium, necessário à execução e coerção no cumprimento da medida por eles 

deferida (característica que é exclusiva do poder judiciário). Entretanto, a doutrina 

majoritária admite que não existe impedimento de concessão da tutela de urgência, 

quando requerida pelas partes interessadas do processo arbitral.  

Antes de deferir uma medida cautelar / tutela de urgência, deve o julgador se 

ater para a existência de certos requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de 

existência de dano irreparável; a urgência/perigo da demora (periculum in mora); a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris). Em se tratando de matéria de direito 

administrativo e questões envolvendo a Fazenda Pública, deve sopesar ainda a 

inexistência de ofensa ao interesse público e irreversibilidade na concessão da 

medida115. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, quanto a possibilidade de 

deferimento de tutelas provisórias contra a Administração Pública adota o 

posicionamento de que o ordenamento jurídico não veda, via de regra, a concessão 

de tais medidas cautelares, contra a Fazenda Pública. Entretanto, devem ser 

observados os requisitos previstos nas leis especiais, que restringem o deferimento 

em algumas hipóteses específicas.  

 
115 Neste sentido delimita Corrêa (2011): deve-se evitar que o deferimento de tutelas provisórias cause 
turbação ao normal andamento da execução do serviço público, o regular prosseguimento das obras 
públicas e o devido exercício das funções da administração pelas autoridades constituídas.  
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Ademais, ao analisar o caso concreto o árbitro deve sopesar um conjunto de 

valores, com base na proporcionalidade e razoabilidade, os princípios constitucionais 

e os direitos individuais (fundamentais) envolvidos no litígio, em detrimento do 

interesse público e do direito da coletividade.  

Deve observar ainda o julgador a não existência do denominado periculum 

in mora inverso, conceituado, para melhor entendimento, como a possibilidade de 

ocorrência de grave risco ou dano contra as partes, como consequência direta da 

concessão da medida liminar, se deferida. Caso verifique o árbitro que o deferimento 

do pedido de tutela provisória acarretará grave dano ao requerente, deve indeferi-lo. 

Previamente à alteração da Lei de Arbitragem (ocorrida em 2015), havia 

dissenso na doutrina sobre a forma de comunicação entre a jurisdição estatal e o 

órgão arbitral. Entendia-se, de acordo com Perez (2017), que tal comunicação deveria 

ser efetivada mediante a expedição de ofício, especialmente nos casos em que se 

fizesse necessária a cooperação da jurisdição estatal para cumprimento de medidas 

urgentes.   

Após a alteração legislativa delimitou-se que na hipótese de se tornar 

necessária a execução forçada de uma tutela de urgência deferida pelos árbitros, a 

entidade arbitral solicitará ao Poder Judiciário, mediante Carta Arbitral (expedida com 

base no princípio da cooperação), a efetivação da medida, dotando-a de 

executividade.  

Por critérios de competência territorial, a Carta Arbitral poderá ser processada 

pelo órgão do Poder Judiciário do foro onde se dará a efetivação da medida ou decisão 

arbitral.  Cabe destacar que o conteúdo da determinação da carta arbitral não pode 

ser analisado pelo Poder Judiciário (por julgamento de valor ou acerto da decisão), de 

modo que, se verificada sua regularidade formal deverá obrigatoriamente ser 

promovido o cumprimento. 

 

4.10 – O DECRETO ESTADUAL n. 46.245/2018 E ARBITRAGEM NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do decreto antes transcrito, 

regulamentou a adoção da arbitragem para dirimir os conflitos que envolvam a 

administração pública estadual ou suas entidades. Delimitou preliminarmente que a 
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arbitragem envolvendo a administração deve ser instituída em órgão arbitral 

institucional. 

Quanto a arbitrabilidade objetiva determina-se que, a arbitragem pública 

somente poderá versar sobre direitos de natureza pecuniária. A convenção de 

arbitragem, por sua vez, pode ser transcrita por cláusula compromissória, nos 

contratos de concessão de serviços públicos, nas concessões patrocinadas e 

administrativas e nos contratos de concessão de obra. 

Conforme já mencionado, o § 1º do art. 3 do Decreto autoriza ainda que 

qualquer outro contrato ou ajuste no qual o Estado do Rio de Janeiro ou suas 

entidades façam parte e cujo valor exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais), poderá, ainda, conter cláusula compromissória116. 

 

4.11 – A ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO ARBITRAL EM PROCEDIMENTOS 

ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

A escolha do órgão arbitral de forma impessoal, transparente e isonômica é 

de vital importância para evitar a nulidade do processo arbitral. No âmbito do Rio de 

Janeiro, através do Decreto Estadual 46.245/2018 estipulou-se que o cadastramento 

do órgão arbitral institucional será realizado mediante o atendimento de critérios 

objetivos, previstos no art. 14, incisos I a IV117.  

Primeiramente a entidade arbitral deve ter sede no Estado do Rio de Janeiro. 

Além disto, deve estar em regular funcionamento há, pelo menos, 5 (cinco) anos 

(medida que garante credibilidade e experiência dos julgadores). Deve ainda a 

entidade arbitral ter reconhecida, pela administração, sua credibilidade e idoneidade, 

comprovando-se documentalmente a condução de, ao menos, 15 (quinze) arbitragens 

no ano anterior ao pedido de cadastramento. 

O Decreto Estadual (46.245/2018-RJ), regulamentado pela Resolução n. 

4.213/2018   foi mais rigoroso em relação ao Decreto Federal (10.025/2019), na 

 
116 Complementando este tema, dispõe o Enunciado n. 2 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (2016): “Ainda que não haja cláusula compromissória, a Administração Pública 
poderá celebrar compromisso arbitral.” 
117 Art. 14, Incisos I a V - “I - disponibilidade de representação no Estado do Rio de Janeiro; II - estar 
regularmente constituído há, pelo menos, cinco anos; III - estar em regular funcionamento como 
instituição arbitral; IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de 
procedimentos arbitrais, com a comprovação na condução de, no mínimo, quinze arbitragens no ano 
calendário anterior ao cadastramento” (ALERJ, 2018).  
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medida em que, o ultimo prevê como requisito o funcionamento mínimo da câmara 

arbitral por, no mínimo 3 (três) anos e não existe requisito de comprovação do número 

mínimo de arbitragens envolvendo à administração (art. 10, incisos I a III). 

Cumpre ressalvar que os critérios delineados anteriormente (reconhecida 

idoneidade, credibilidade, competência e experiência) são conceitos abertos, que 

possibilitam ao administrador público uma margem de subjetividade quando realizar o 

cadastramento da instituição arbitral, fato que, se distancia com os critérios de 

impessoalidade e neutralidade. 

Considera-se representação a existência de local apropriado, que funcione 

como protocolo (possibilitando o recebimento de peças e documentos) e a 

disponibilidade da representação compreende a disponibilização, dos serviços 

operacionais necessários para o regular desenvolvimento da arbitragem, tais como 

local para realização de audiências, e secretariado (sem custo adicional para as 

partes). 

Segundo o art. 7º do Decreto 46.245/2018, caberá exclusivamente ao 

Secretário de Estado responsável pela ordenação da despesa a celebração de 

contratos contendo cláusula compromissória, bem como a assinatura de compromisso 

arbitral, ouvida, previamente, a Procuradoria Geral do Estado (ALERJ, 2018).  

Outrossim, compete ao contratado escolher, no momento da celebração do 

instrumento contratual, o órgão arbitral institucional encarregado de processar a 

arbitragem, dentre os cadastrados. 

Nos termos do art. 8º do Decreto Estadual 46.245/2018 (ALERJ, 2018), 

caberá ao contratado escolher, no momento da celebração do instrumento contratual, 

o órgão arbitral institucional encarregado de processar a arbitragem, dentre os 

cadastrados perante à Fazenda Pública Estadual. Assim, a cláusula compromissória 

deverá ser transcrita na modalidade cheia, ou seja, já indicar previamente a instituição 

arbitral escolhida pelas partes. 

As regras específicas para o Cadastramento das Câmaras Arbitrais, no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro foram regulamentadas pela RESOLUÇÃO PGE-RJ N. 

4.213/2018, publicada em 24/05/2018, cujo teor segue transcrito no ANEXO II.   
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4.12 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CUSTAS DA INSTITUIÇÃO ARBITRAL 

E HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS 

 

A Lei Federal n. 9.307/1996 determina que a responsabilidade do pagamento 

as custas e despesas com a arbitragem será decidida pelo árbitro, quando da prolação 

da sentença arbitral (art. 27).  

Vale destacar neste aspecto que, tanto o Decreto Federal 10.025/2019 quanto 

o Decreto Estadual RJ n. 46.245/2018 preveem no art. 9º que as despesas com a 

realização da arbitragem serão adiantadas pelo contratado. Entretanto, diverge a 

legislação estadual quanto a hipótese de a administração requerer a instauração do 

processo arbitral. 

O decreto em vigor no Estado do Rio de Janeiro, através do art.9º restringe o 

adiantamento do pagamento das custas e encargos pelo contratado tão somente na 

hipótese de ele solicitar a instauração do processo.  Desta forma, quando for a 

administração pública a solicitante deverá arcar com tal ônus. 

Quanto ao pagamento das despesas processuais118 a sentença arbitral 

detalhará a responsabilidade pelo reembolso dos custos e despesas eventualmente 

adiantadas, inclusive com relação a pedidos reconvencionais (incluídos os honorários 

dos árbitros, peritos e assistentes técnicos). 

É importante ressalvar ainda que, o Decreto Federal n. 10.025/2019 detalha 

que as despesas de contratação de assistentes técnicos não serão restituídas ao 

final do procedimento arbitral.  Quanto a produção da prova pericial, se não for 

convencionado o contrário, caberá ao contratado o adiantamento das despesas (art. 

9 § 4). 

A sentença arbitral atribuirá também à parte vencida a responsabilidade pelo 

pagamento dos honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC/2015 

para as causas envolvendo a Fazenda Pública, nos termos do art. 16 § único do 

Decreto Estadual 46.245/2018 (ALERJ, 2018). 

 
118 Prevê o art. 16 § único do Decreto Estadual RJ n. 46.245/2018: “a sentença arbitral atribuirá à parte 
vencida, ou a ambas as partes na proporção de seu relativo sucesso em seus pleitos, inclusive 
reconvencionais, a responsabilidade pelo pagamento ou reembolso dos custos e despesas razoáveis 
incorridos pela outra parte na arbitragem, incluídos os honorários dos árbitros, peritos e assistentes 
técnicos, e excluídos os honorários advocatícios contratuais”. (ALERJ, 2018).  
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No que se refere as sentenças proferidas contra a administração pública, tanto 

o decreto federal quanto o estadual preveem que, em caso de sentença arbitral 

condenatória ou homologatória de acordo que imponha obrigação pecuniária contra a 

Administração Pública a quitação será realizada mediante a expedição de 

precatório ou de RPV, ressalvadas as exceções previstas na legislação (art. 100 da 

CF/88). 

Cabe destacar ainda que a forma de pagamento das sentenças proferidas 

contra à Administração Pública, através do Precatório Judicial ou Requisição de 

Pequeno Valor também estão previstos no art.15 do Decreto Federal n. 10.025/2018 

e do Decreto Estadual n. 46.245/2018.  

Na hipótese de necessidade de cumprimento forçado da sentença arbitral, a 

parte interessada deverá requerer a execução do julgado perante o Poder Judiciário, 

conforme procedimento previsto no Código de Processo Civil (execução contra à 

Fazenda Pública). 
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5 – A SENTENÇA ARBITRAL E SUA RELAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE 

NULIDADE DA ARBITRAGEM 

 

Antes de ser abordado o tema da sentença arbitral se faz necessário destacar 

o conceito jurídico do termo sentença. Segundo Dicio (2019): considera-se sentença: 

“a decisão, a resolução ou a solução dada por uma autoridade a toda e qualquer 

questão submetida à sua jurisdição”. 

De acordo com Didier Jr (2015) a sentença é uma decisão que julga o 

processo com resolução ou não de mérito da causa. Esta decisão pode ser total, 

quando se referir à totalidade do processo, em seu aspecto objetivo (são analisados 

todos os pedidos) ou subjetivo (se relacione a todas as partes). É permitido ainda ao 

julgador proferir sentenças parciais (que se relacionem a alguma das partes ou 

determinados pedidos). 

Quanto a elaboração de sentenças arbitrais parciais, a Lei de Arbitragem 

expressamente a autoriza, no art. 23 §1. 

A sentença arbitral põe fim ao processo, cessando a atuação da Instituição 

Arbitral na fase de conhecimento do processo. Deve, a secretaria, encaminhar cópia 

da decisão às partes, por via postal ou outra forma de comunicação previamente 

pactuada, informando-lhe o conteúdo da decisão. 

Considerando que a arbitragem é um meio consensual de resolução da 

disputa, escolhido voluntariamente pelas partes que, influenciam em todas as etapas 

do julgamento, existe vasta possibilidade de cumprimento voluntário da sentença 

arbitral. Os doutrinadores adeptos da via arbitral como meio adequado de solução de 

litígios destacam que, como a autonomia de vontade das partes é sempre respeitada 

cria-se um sentimento de aceitação das partes quanto o teor da sentença arbitral.    

Não obstante a este posicionamento, caso entenda existir alguma nulidade na 

decisão arbitral a parte poderá, via Poder Judiciário, requerer a anulação da sentença 

arbitral. 

 

5.1 – A SENTENÇA ARBITRAL SEGUNDO A LEI DE ARBITRAGEM (9.307/1996) 

 

A Lei Federal de Arbitragem trata da sentença arbitral no Capítulo V, Artigos 

23 a 33, contendo aquela parte da legislação as suas características e peculiaridades. 

São fixados expressamente o prazo para elaboração; as hipóteses de declaração de 



104 
 

nulidade; seus requisitos obrigatórios de validade; a forma escrita de elaboração da 

decisão; o meio de correção de eventual erro material; obscuridade, contradição ou 

omissão da sentença. 

A sentença arbitral, via de regra, deve ser proferida no prazo determinado 

pelas partes. Caso não haja expressa determinação de prazo, será observado o 

estatuto da entidade arbitral onde tramita o processo de arbitragem. Este prazo, 

entretanto, pode ser prorrogado, desde que de forma justificada e com a anuência das 

partes119. 

A Lei Federal n. 9.307/1996 estipula como prazo máximo para a 

apresentação da sentença, 6 (seis) meses, contado da data de instituição da 

arbitragem ou da substituição do árbitro. Em processos cujo objeto não seja complexo 

este prazo é facilmente cumprido pelas Câmaras e Instituições Arbitrais. Apesar disto, 

em demandas complexas, que envolvem aspectos econômicos financeiros, direito 

internacional ou multiplicidade de partes e pedidos, pode o árbitro solicitar a 

prorrogação. 

 A sentença será obrigatoriamente expressa em documento escrito e, 

quando existirem vários julgadores no processo arbitral a decisão será proferida pela 

maioria. Se não houver acordo majoritário entre os julgadores, caberá ao presidente 

do tribunal arbitral decidir, por voto de desempate, solucionando tal impasse. 

Os requisitos legais obrigatórios da sentença arbitral estão dispostos no art. 

26 da Lei de Arbitragem. A inobservância de um daqueles itens acarreta a nulidade 

da sentença arbitral, fundamento jurídico que poderá culminar na declaração judicial 

de nulidade do ato, devolvendo-se o processo à instituição arbitral ou ao árbitro para 

que seja proferida nova sentença120.  

Quando houver dissenso entre os votos dos árbitros, o julgador vencido 

poderá declarar seu voto divergente, por escrito, a fim de esclarecer seu 

convencimento às partes, questão que não influencia no deslinde da disputa. Cabe 

 
119 Neste sentido prevê o Art. 23 §2º da Lei 9.307/1996: “As partes e os árbitros, de comum acordo, 
poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final” (BRASIL, 2019).  
120 Dispõe o art. 26 da Lei 9.307/1996: “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. 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”. (BRASIL, 2019) 
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ressalvar que não existe obrigatoriedade, se tratando a declaração da decisão do 

árbitro vencido (separadamente) de um ato facultativo. 

Vale destacar que a sentença arbitral é IRRECORRÍVEL. Uma vez proferida, 

pode a parte tão somente solicitar, via petição, cujos requisitos legais e efeitos são 

semelhantes aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, a correção de 

eventuais erros materiais ou esclarecimentos acerca de alguma obscuridade, 

contradição ou dúvida constatada pela parte. 

Quando verificado pelo árbitro na sentença um raciocínio matemático 

incorreto ou uma redação equivocada, este pode retificar de espontaneamente a 

sentença arbitral, sanando-se tal lacuna e evitando a posterior impugnação das partes 

interessadas.    

Uma vez interposto este pedido, o(s) árbitro(s) deverão se pronunciar em, 

no máximo, 10 (dez) dias, salvo se outro prazo for pactuado pelas partes ou, quando 

não houver previsão pelas partes, for possível a concessão de prazo superior por 

disposição do Estatuto da Instituição Arbitral. Nesta decisão poderá o julgador ou 

tribunal arbitral aditar a sentença, notificando posteriormente às partes. 

Esta petição será apreciada pelo próprio órgão arbitral ou julgador e não 

possui o condão de gerar a modificação da formação do convencimento do julgador. 

Serve este pedido tão somente para corrigir erros materiais e esclarecer as partes 

acerca de obscuridades e dúvidas apontadas121.   

Cabe destacar ainda que a sentença arbitral é considerada pelo Código de 

Processo Civil título executivo judicial e produz, nestes termos, entre as partes e seus 

sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 

Judiciário. Este entendimento é corroborado nos artigos 515, inciso VII do CPC/2015 

c/c art. 31 da Lei Federal 9.307/1996. 

 

 

 
121 Não se desconhece o posicionamento de parte da doutrina que confere a este pedido de 
esclarecimento os mesmos efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, previstos no CPC/2015. 
Entretanto, não se considera o pedido de esclarecimento acerca da sentença, previsto no art. 30 da Lei 
de Arbitragem um Recurso, pois, não existe julgamento por outra instância superior autônoma e 
independente. Não se admite, nestes termos, a alteração do mérito da decisão arbitral e o 
convencimento do árbitro por via deste instrumento, sob pena de ferir a finalidade precípua da 
Arbitragem, qual seja, a celeridade processual, a tutela jurisdicional efetiva, a duração razoável do 
processo e a autonomia de vontade das partes. 
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5.2 – REQUISITOS DE VALIDADE E EFICÁCIA ESTIPULADOS PELO DECRETO 

FEDERAL 10.025/2019 

 

Através do Decreto Federal n. 10.025/2019 a União Federal regulamentou a 

utilização da arbitragem para dirimir litígios que envolvam a administração pública 

federal nos setores portuário e de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e 

aeroportuário. 

A legislação mencionada prevê no art. 3º os requisitos de validade do 

processo arbitral como um todo, quais sejam, a adoção da língua portuguesa como 

idioma; a tramitação do processo arbitral no Brasil; o julgamento exclusivamente pelas 

normas e regras do direito, utilizando a legislação brasileira. Determina ainda que a 

arbitragem será preferencialmente institucional, escolhendo-se uma Câmara ou 

Entidade previamente cadastrada perante à Administração Pública Federal.    

A arbitrabilidade objetiva do processo está detalhada no art. 2º do referido 

decreto, podendo ser solucionadas por arbitragem disputas que se relacionem a 

direitos patrimoniais disponíveis, dentre elas: questões relacionadas à recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; cálculo de indenizações decorrentes 

da extinção ou transferência do contrato e o inadimplemento de obrigações contrariais 

pelas partes.  

Os requisitos de validade da sentença propriamente dita não estão presentes 

na legislação apontada. Através do Capítulo XI, o Decreto Federal n. 10.025/2019 

somente destaca formas alternativas de cumprimento da decisão arbitral, que pode 

ser, por acordo prévio das partes, cumprida por meio de instrumentos que 

substituam a indenização pecuniária, incluídos os mecanismos que promovam o 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

Segundo o Decreto Federal, cabe ainda a compensação de haveres e deveres 

de natureza não tributária, incluídas as multas ou a atribuição de pagamento a 

terceiros, nos termos da legislação específica. 

Pela inexistência de requisitos especificados no Decreto Federal, 

complementando a Lei 9.307/1996 entende-se que todas as premissas que concedem 

validade e eficácia a sentença arbitral foram esgotadas pela Lei de Arbitragem.  
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5.3 – REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DA SENTENÇA SEGUNDO O 

DECRETO ESTADUAL 46.245/2018RJ 

 

No Decreto Estadual do Governo do Rio de Janeiro, n. 46.245/2018 a 

sentença arbitral está detalhada nos artigos 15 a 16, indicando-se a forma de 

cumprimento da sentença arbitral condenatória ou homologatória de acordo que 

imponha obrigação pecuniária contra o Estado. 

Conforme já mencionado no tópico correspondente, o pagamento será 

efetivado mediante a expedição de RPV e Precatório, nos termos do art. 100 da 

CF/1988. Competirá a parte interessada requerer a expedição do precatório ou RPV 

perante à autoridade judiciária competente, adotando-se o disposto no art. 534 do 

CPC (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública). 

De forma complementar, ratificando o teor do art. 27 da Lei de Arbitragem, no 

que se refere ao capítulo específico da sentença, o art. 16 do Decreto Estadual 

46.245/2018RJ detalha que a sentença arbitral atribuirá à parte vencida ou a ambas 

as partes, na proporção do seu sucesso, a responsabilidade do pagamento ou 

reembolso dos custos e despesas arbitrais, incluídos os honorários dos árbitros, 

peritos, assistentes técnicos e honorários advocatícios de sucumbência. 

  O decreto estadual, que trata dos contratos firmados perante o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, em consonância com o Decreto Federal 10.025/2019 não 

trata dos requisitos de validade da sentença propriamente dita. Por isto, entende-se 

que o legislador previu que todos os requisitos legais que concedem validade e 

eficácia a sentença arbitral foram esgotados pela Lei de Arbitragem. 

 

5.4 – HIPÓTESES DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL, SEGUNDO O STJ 

 

Inicialmente se faz necessário ressalvar que o Poder Judiciário não pode, por 

critérios de análise do acerto ou não do mérito da sentença arbitral anulá-la, proferindo 

nova decisão substitutiva122. Caso assim fosse possível, estar-se-ia ferindo o princípio 

 
122 Sobre este tema sugere-se a leitura do julgamento do TJ-SC na Apelação Cível n. 
031717697.2016.8.24.0038: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. INSTITUIÇÃO DE 
JUÍZO ARBITRAL PARA RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL, SOB ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA ARBITRAL 
DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO. AFORAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA PELO ADQUIRENTE DA 
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da competência-competência, bem como, a autonomia de vontade das partes, que 

elegeram voluntariamente o juízo arbitral para solucionar a disputa. 

A análise posterior do conteúdo da sentença arbitral, pelo Poder Judiciário, 

deve ser restrita as hipóteses do art. 32 da Lei 9.307/1996, havendo vedação de 

incursão sobre o mérito da decisão. As causas de nulidade previstas no referido artigo 

se relacionam aos aspectos formais da sentença, não havendo espaço para a 

verificação sobre o conteúdo de mérito do julgado. 

Vigora no processo arbitral, assim como na esfera judicial a garantia do livre 

convencimento, de acordo com o art. 21 § 2º da Lei de Arbitragem, de forma que 

descabe a reanálise do mérito da decisão e uma nova apreciação das provas 

produzidas nos autos, submetidos por convenção das partes a julgamento por 

arbitragem.  

Não obstante a esta afirmação, pode o judiciário, se constatar a nulidade da 

convenção de arbitragem (cláusula compromissória) analisar se está caracterizado ou 

não o vício dessa cláusula, independentemente do estado em que o processo arbitral 

se encontre. 

Para fins de exemplificação da hipótese antes ventilada cita-se: a) quando o 

tema a ser decidido na arbitragem se relacione a direitos indisponíveis; b) quando o 

objeto não tiver cunho patrimonial; c) quando não couber arbitragem pela existência 

de interesse de absolutamente incapazes (ressalvado o entendimento de parte da 

doutrina, já detalhado, do suprimento da incapacidade pela representação);d) quando 

 
UNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NESTA DEMANDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 
ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO QUE TERIA IMPOSSIBILITADO A PROVA DA ADIMPLÊNCIA, 
POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EM AÇÃO DE REVISÃO AFORADA PELO 
ADQUIRENTE EM FACE DA VENDEDORA. TESE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO 
QUE DEVERIA TER VINDO COM A CONTESTAÇÃO NO PROCEDIMENTO ARBITRAL. 
DOCUMENTO QUE NÃO ERA NOVO E ERA DE FÁCIL OBTENÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 434 E 
435 /CPC. ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO ARBITRAL ESCORREITA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA AFASTADO. SENTENÇA ORA OBJURGADA MANTIDA, NO PONTO. AFIRMAÇÃO DE 
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE INDEXAÇÃO DAS PARCELAS PELO SALÁRIO 
MÍNIMO. TESE DE ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO, ACASO TIVESSEM SIDO LEVADOS EM CONTA 
A APLICAÇÃO DO IGPM E O DEPÓSITO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE 
A SENTENÇA FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUMENTOS RECHAÇADOS. 
MATÉRIAS QUE NÃO SE ENCONTRAM NO ROL TAXATIVO DO ART. 32 DA LEI 9.307 /96. 
VEDAÇÃO DE INCURSÃO SOBRE O MÉRITO DA DECISÃO ARBITRAL. O campo de discussão sobre 
a sentença arbitral se prende tão somente a seus aspectos formais, não havendo espaço, pois, para 
averiguação sobre o acerto ou desacerto da decisão quanto ao seu conteúdo de mérito. De 
conseguinte, a via judicial não se configura em instância recursal para aqueles que sentem os revezes 
da sentença arbitral. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SC, 2019) 
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instituído o processo arbitral contra expressa previsão legal que veda tal cabimento,  

etc. 

Este entendimento foi firmado pela terceira turma do Superior Tribunal de 

Justiça, através do Resp. n. 1.602.076-SP, analisado em 15/09/2016, Ministro Relator: 

Marco Aurélio Bellizze123.  No julgamento firmou-se o posicionamento da possibilidade 

de análise, pelo Poder Judiciário, da validade de uma cláusula compromissória 

claramente ilegal, ou seja, que não se coadunada com os requisitos legais do art. 4 

§2º da Lei 9.307/1996.     

  As hipóteses de nulidade da sentença arbitral estão previstas no art. 32 da 

Lei de Arbitragem. Considera-se nula a decisão quando: a) for nula a convenção de 

arbitragem; b) emanou de quem não podia ser árbitro; c) não contiver os requisitos do 

art. 26 da Lei de Arbitragem; d) for proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem (citra petita, ultra petita ou extra petita); e) foi proferida comprovadamente 

por prevaricação, concussão ou corrupção; f) se proferida fora do prazo; g) forem 

desrespeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 

imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. 

Se não forem observados estes requisitos legais de validade, poderão as 

partes ingressar com medida perante o Poder Judiciário, solicitando a declaração de 

nulidade da sentença arbitral, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de 

recebimento da notificação da sentença (parcial ou final) ou da decisão do pedido de 

esclarecimento do(s) arbitro(s). 

 
123 Segue a ementa do julgamento do RESP n. 1.602.076-SP: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. 

REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO. 

RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA “PATOLÓGICA”. 

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO 

PROVIDO.1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 

25/08/2016. 2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas 

no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 3. Todos os contratos de 

adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de 

franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96. 4. O Poder Judiciário pode, nos 

casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente ilegal, 

declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento 

arbitral. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ, 2019) 
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Caso não seja, no prazo decadencial de 90 dias, ajuizado o pedido de 

declaração de nulidade a decisão será estabilizada e sofrerá os efeitos regulares do 

trânsito em julgado, tornando-se indiscutível e irrecorrível pela via judicial124.  

Haverá nulidade do compromisso arbitral quando não forem observados os 

requisitos do art. 10 da Lei 9.307/1996, quais sejam, não constar o nome, profissão, 

estado civil e domicílio das partes; o nome, profissão e domicílio do(s) árbitro(s); a 

indicação da entidade à qual as partes delegaram a indicação dos árbitros; a matéria 

que será objeto de arbitragem e o lugar de tramitação do processo arbitral.  

Se faz necessário salientar que o árbitro, ao elaborar o capítulo do relatório 

da sentença deve delimitar os limites do conflito submetido ao procedimento arbitral, 

indicando, da mesma forma, qual são suas características. Deverá analisar ainda se 

estão preenchidos os requisitos legais da arbitrabilidade (objetiva e subjetiva), 

evitando-se, com esses passos, a nulidade da sentença. 

No que se refere a capítulo da fundamentação deve o julgador indicar quais 

questões de fato e de direito estão relacionadas ao processo arbitral, apontando quais 

foram os dispositivos legais, normas e regras de direito que o levaram ao seu 

convencimento. Quando se trata de julgamento por equidade deve o julgador 

esmiuçar quais elementos racionais, costumes, critério de igualdade, bem comum, 

consciência ou princípios levaram ao seu convencimento.  

Por fim, no capítulo do dispositivo o julgador deve estabelecer os limites do 

que fora decidido, indicando a responsabilidade das partes, inclusive, quanto ao 

pagamento das despesas arbitrais (custas do processo, honorários periciais), 

eventuais verbas devidas por condenação em litigância de má-fé, honorários 

advocatícios de sucumbência e demais disposições constantes na convenção de 

arbitragem.  

Destaca-se que as causas de nulidade da sentença referentes a prolação por 

prevaricação, concussão ou corrupção; se ferida a imparcialidade e o livre 

convencimento, bem como, se proferida a sentença por quem não detém os requisitos 

 
124 Nestes termos, segue a Ementa da Apelação Cível n. 5438204-85.2017.8.09.0051, Julgada pelo TJ-
GO, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Orloff Neves Rocha, Julgado em: 22/10/2019: Publicado em 
23/10/2019. “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1 – 
A nulidade da sentença arbitral deve ser requerida por meio de ajuizamento de Ação Declaratória de 
Nulidade (Ação Anulatória), observado o prazo decadencial de 90 (noventa) dia, previsto no art. 33 § 
1º da Lei n. 9.307/1996. Ultrapassado o prazo decadencial estabelecido no diploma legal mencionado 
em linhas pretéritas, é vedado à parte executada demandar a declaração da sentença arbitral. 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO, 2019) 
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legais para ser árbitro se relacionam diretamente à figura do julgador. Conforme já 

detalhado, os árbitros respondem por seus atos (civil, criminal e administrativamente), 

como se servidores públicos fossem, eis que, estão munidos do ônus público inerente 

à função jurisdicional. 

Age o julgador por prevaricação, segundo o Código Penal Brasileiro, se 

pratica ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, com infração do dever funcional, 

cedendo a pedido ou influência de outrem (art. 319 do CP). Está configurada a 

concussão quando o julgador exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida (art. 316 do CP).  

 A corrupção, no direito penal brasileiro, é um dos crimes praticados por 

funcionário público contra a administração em geral. A corrupção pode ser 

diferenciada em dois tipos: a) ativa, quando se refere ao corruptor, que oferece 

indevidamente vantagem ao agente público em troca de favores; b) passiva, que se 

refere ao funcionário público corrompido, que aceita a vantagem indevida. 

Cumpre ressalvar que a decretação da nulidade da sentença pode ser 

requerida ainda, por impugnação ao cumprimento da sentença, caso haja execução 

judicial. Na hipótese da sentença arbitral não tenha decidido todos os pedidos 

submetidos à arbitragem poderá a parte solicitar judicialmente a remessa dos autos 

ao árbitro ou entidade arbitral para prolação de uma sentença arbitral complementar. 

 

5.5 – CONTROLE JUDICIAL DA APRECIAÇÃO DE PROVAS, DA SENTENÇA 

ARBITRAL SUA ANULAÇÃO POR VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA 

 

A regra do sistema arbitral brasileiro, por força da Lei Federal n. 9.307/1996 é 

a inexistência de recursos para questionar a questão de fundo da sentença do(s) 

árbitro(s), ressalvando-se a possibilidade de pedido de esclarecimentos, previsto no 

art. 30 da Lei de Arbitragem.  

Em que pese este entendimento, parte da doutrina considera que se deve 

fazer uma interpretação extensiva ao Rol do art. 32 da Lei de Arbitragem, sendo 

juridicamente possível o pedido judicial de anulação da sentença arbitral, por ofensa 

à ordem pública. Para estes doutrinadores, dentre eles Carmona (2004), a 

concessão da jurisdição ao particular no sistema arbitral não lhe outorga poderes de 
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contrariar os interesses estatais ou de violar a garantia da igualdade, da legalidade e 

da supremacia da constituição. 

Não se tem dúvidas que o julgamento arbitral é constituído por autonomia da 

vontade das partes e precisa ser delineado através de uma ordem jurídica justa, que 

lhe dê validade e eficácia.  Até mesmo nas arbitragens em que se opte pela decisão 

por equidade se faz imperativo observar os bons costumes e a ordem pública125. 

A necessidade de observância da ordem pública pela sentença arbitral está 

prevista expressamente no art. 39, inciso II da Lei 9.307/1996. Entretanto, este 

dispositivo legal se refere especificamente à sentença arbitral estrangeira e trata-se 

de um requisito à homologação daquela sentença em nosso ordenamento jurídico126. 

Faz-se um raciocínio, por estes autores, cuja conclusão é: se existe a 

exigência de observância da ordem pública pelos árbitros e tribunais internacionais o 

mesmo requisito deve ser adotado pelas sentenças nacionais, por critério de 

isonomia. Como contraponto, existe o argumento de que existe o risco do 

enfraquecimento do instituto da arbitragem, pela criação de um recurso visando anular 

a sentença, sem previsão expressa na Lei 9.307/1996.  

O conceito de ordem pública e a classificação do que configuraria violação à 

ordem pública não é uníssono na doutrina brasileira. Trata-se de conceito aberto e 

amplo, que, por mera interpretação literal não justifica a anulação da sentença arbitral. 

A identificação e aplicação, no caso concreto, do referido conceito é o maior desafio 

do intérprete. 

Entende-se que os valores relacionados à ordem pública estão elencados em 

nossa Constituição Federal, dentre eles as cláusulas pétreas127. A ordem pública limita 

a extensão da autonomia negocial e a restringe a vontade das partes, determinando 

 
125 Corrobora este entendimento, Nery Jr (2014) ao delimitar que, ainda que se admita o julgamento 
por equidade contra a lei, em nenhuma hipótese pode ser aceita uma decisão contra a Constituição. O 
julgamento arbitral por equidade não autoriza o julgador a decidir em descompasso total com relação 
à legislação vigente. Para aquele autor, a amplitude decisória do árbitro precisa ser limitada, pois, o 
julgamento por equidade não pode ser contrário aos preceitos contidos na Constituição Federal. 
126 A exigência de observância à Ordem Pública Brasileira, no que se refere a Homologação de 
Sentenças Arbitrais Estrangeiras foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento da Sentença Estrangeira Contestada (SEC) nº 9.412-US, na qual se discutia a existência 
de violação da ordem pública brasileira em decisão arbitral proferida nos Estados Unidos e cuja 
legalidade teria sido referendada pelos tribunais norte-americanos. Como resultado do julgado, negou-
se a homologação da sentença por violação da ordem pública interna. (STJ, 2019). 
127 De acordo com Amorim (2015, p. 2): “Somente as matérias relacionadas às chamadas cláusulas 
pétreas, não suscetíveis de serem modificadas pelo legislador constituinte reformador, é que se 
enquadram com perfeição na possibilidade de anulação”. 
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uma gama de normas cogentes que delimitam a liberdade das partes de pactuar o 

que melhor lhes aprouver. 

Por mais que o processo arbitral seja pautado na liberdade formal e pela 

escolha do procedimento pelas partes, não se pode deixar de observar um patamar 

mínimo de garantias processuais fundamentais aos envolvidos, tal como, a garantia 

do devido processo legal, contraditório, tratamento equânime das partes e 

imparcialidade dos árbitros.  

Estas garantias, estão presentes no regulamento das Câmaras Arbitrais, 

citando-se como exemplo a Câmara de Comércio Internacional – (art. 22.4) e os 

tratados internacionais específicos (Convenção de Nova Iorque – art. V, 1, “b” e “d”). 

Ambas demonstram a existência de uma ordem pública processual, que deve ser 

observada no conduzir do processo arbitral.   

 Cabe destacar, portanto, que parte da doutrina entende o conceito de ordem 

pública como a união das garantias processuais fundamentais, constantes no art. 21 

§ 2º da Lei de Arbitragem, e dos direitos constitucionalmente previstos na CRFB/1988. 

Para estes autores, o rol das garantias processuais do mencionado artigo é 

meramente exemplificativo.  

A legislação civil brasileira (Lei Federal 10.406/2002), reconhece a 

necessidade de observância da ordem pública, em seu aspecto material, em vários 

dos seus artigos. O art. 122 do Código Civil prevê expressamente a liberdade de 

contratar ou pactuar negócios jurídicos sob condição, termo e encargo, desde que 

estas condições não sejam contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes.  

A visão civilista de ordem pública autoriza ao poder público, inclusive, cassar 

autorização concedida a sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de 

ordem pública, conforme o art. 1125 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 2.035 

do referido código, que condiciona a validade dos negócios jurídicos a sua não 

contrariedade aos preceitos de ordem pública128.  

A observância à ordem pública também está descrita na Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro, que em seu art. 17 exige a observância pelos atos, leis 

 
128 No Brasil chega-se a falar em um princípio da supremacia da ordem pública. De acordo com Oliveira 
(2018, p. 177): os seus principais objetivos “...seriam a limitação da autonomia da vontade, a 
impossibilidade do interesse particular prevalecer sobre o interesse público, além de servir como uma 
cláusula geral de condição de validade do poder de contratar pelas partes” 
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e sentenças estrangeiras da ordem pública e dos bons costumes, sob pena de 

ineficácia do ato praticado. 

Destaca Oliveira (2018) que a declaração de nulidade da sentença arbitral 

nacional, com base em ofensa à ordem pública é válida, por estar prevista no próprio 

sistema legal de diversos Estados Soberanos Internacionais. Segundo este autor, a 

própria doutrina reconhece que as previsões elencadas na Lei de Arbitragem não 

excluem da apreciação do Poder Judiciário outras hipóteses de revisão da sentença 

arbitral. 

Nesta linha de raciocínio, ratificada pelo STJ no julgamento do RESP n. 

1.602.076-SP, cuja ementa já foi transcrita, de nada adiantaria a ordem pública ser 

vista como pilar de sustentação da arbitragem, além de ser fundamento do próprio 

direito, se não fosse possível decretar a nulidade da decisão arbitral por sua violação. 

  

5.6 – SENTENÇA ARBITRAL E A CORRELAÇÃO COM O SISTEMA DE 

PRECEDENTES JUDICIAIS PREVISTO NO CPC/2015. 

 

Através da reforma processual promovida pela elaboração do Código de 

Processo Civil de 2015, em nosso país surge uma nova discussão referente ao 

sistema de Precedentes Judiciais e se há ou não obrigatoriedade do julgador em 

seguir o entendimento adotado no precedente fixado pelos tribunais. 

Nos artigos 926 a 928 o Código de Processo Civil disciplina as disposições 

gerais que tratam da ordem dos processos e os processos de competência originária 

dos Tribunais, dentre eles, o IRDR (incidente de resolução de demandas repetitivas) 

e o IAC (incidente de assunção de competência).  

A nova sistemática de interpretação jurisprudencial trazida pela legislação 

citada tem como origem o sistema da common law, adotado nos países que 

basearam o seu sistema jurídico na Inglaterra, dentre eles os Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e as colônias do império Britânico. 

Neste modelo jurídico o direito é criado e aperfeiçoado através das decisões 

dos juízes, e a decisão de um caso concreto afeta o entendimento a ser aplicado nos 

casos análogos julgados posteriormente. As decisões judiciais são pautadas em um 

rígido modelo de precedentes, e o tribunal é obrigado a seguir o raciocínio utilizado 

nas suas decisões anteriores (salvo se entender que a controvérsia julgada é 

fundamentalmente diferente). 
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Tendo em vista a característica de manutenção do princípio da segurança 

jurídica e da necessidade de estabilização das decisões judiciais, para dar higidez ao 

ordenamento jurídico, no sistema da common law as decisões dos tribunais 

superiores são vinculantes em relação as cortes hierarquicamente inferiores. 

O sistema de precedentes pode ser observado em duas perspectivas 

distintas: a eficácia horizontal demonstra que o tribunal, ao decidir, deve observar os 

seus julgados anteriores, evitando-se, neste aspecto, a adoção de decisões 

contraditórias entre os diversos órgãos julgadores do mesmo tribunal.  Já a eficácia 

vertical determina que os precedentes dos tribunais superiores devem ser 

obrigatoriamente adotados pelos tribunais inferiores. Por este entendimento a 

jurisprudência e as decisões dos tribunais inferiores são dotadas de caráter 

meramente persuasivo e não vinculam as cortes superiores. 

Uma vez fixado um precedente, a sua alteração ou superação pode ocorrer 

de forma expressa (observada quando a criação de um precedente posterior 

expressamente modifica o entendimento jurisprudencial anterior, tornando-o 

inconsistente) ou de forma implícita (modalidade criticada pela doutrina por não trazer 

certeza quanto á aplicabilidade ou não do precedente)129.  

Entende-se que o precedente também pode ser alterado, quando a regra 

estabelecida no precedente se tornar impraticável ou quando o raciocínio da 

jurisprudência após a fixação do precedente mostrar-se inconsistente com os valores 

atualmente compartilhados pela sociedade. 

Quanto a esta possibilidade de overrulling, cabe destacar que, quando 

ocorre a modificação do precedente, os efeitos desta mudança são sempre ex-nunc, 

mantendo-se os julgados pautados no entendimento predominante anterior, em razão 

da boa-fé, da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica130.   

De acordo com o art. 926 do CPC/2015, devem os tribunais uniformizar a sua 

jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Para tanto, os tribunais 

editarão enunciados de súmula, indicando a jurisprudência dominante. Estes 

 
129 Deixa-se de fazer o aprofundamento teórico do tópico dos precedentes judiciais e das formas de 
overrulling (superação do precedente) pela necessidade de recorte no objeto do presente trabalho.  
130 A este respeito, trata o art. 927 § 4 do CPC/2015: “A modificação de enunciado de súmula, de 
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a 
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.” (BRASIL, 2019) 
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enunciados devem ater-se as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram 

a sua criação. 

A exigência de estabilidade da jurisprudência implementada pelo mencionado 

dispositivo legal é pautada na inexistência de obrigatoriedade da observância pelos 

magistrados dos julgados dos tribunais superiores ao decidir, salvo quando existia 

súmula vinculante que trate da matéria julgada (sistema jurídico implementado pelo 

CPC/1973). 

Antes da alteração legislativa no âmbito processual civil existia o que parte da 

doutrina denomina de incerteza jurídica e instabilidade do sistema judiciário, pois, 

cada julgador, de acordo com o seu livre convencimento motivado, poderia decidir o 

caso concreto, inclusive, em dissonância com o entendimento jurisprudencial 

majoritário. 

A existência de entendimentos diversos ocorria dentro de um mesmo tribunal, 

no qual, determinada turma decidia em um sentido e a outra julgava pautando-se em 

premissas diversas, o que acarretava em decisões diferentes para casos análogos. A 

existência de um rígido sistema de precedentes, de caráter obrigatório e vinculativo 

busca, nestes termos, extinguir esta instabilidade e promover a isonomia e a 

segurança jurídica. 

O art. 927 do Código de Processo Civil vigente delimita que os juízes e os 

tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de 

constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos de IAC 

(incidente de assunção de competência) e IRDR (incidente de resolução de demandas 

repetitivas) e os julgamentos dos recursos extraordinários e especiais repetitivos. 

Estabelece ainda o referido artigo que, devem ser observados os enunciados 

e súmulas do STF (em matéria constitucional) e do STJ (em matéria 

infraconstitucional), bem como, a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estão os julgadores vinculados. 

Apesar da importância desta modificação legislativa, quanto as decisões 

arbitrais existem divergência doutrinária quanto a vinculação ou não dos árbitros dos 

precedentes judiciais e a observância do sistema de precedentes ao proferir a 

sentença arbitral.  

Poderiam as partes, por consenso, pactuar que o julgador arbitral estaria 

desobrigado a seguir um precedente obrigatório (aqui considerados como aqueles que 

contém caráter vinculante)? São os árbitros obrigados a seguir o entendimento fixado 
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nos precedentes? Caso positivo, qual seria a medida judicial cabível para corrigir tal 

“erro”? Estas perguntas não são fáceis de se responder, pois, não existe no atual 

ordenamento jurídico previsão legal expressa quanto a tais questionamentos. 

Hodiernamente não existe no sistema jurídico um sistema de precedentes 

arbitrais. A decisão arbitral, conforme já tratado no tópico pertinente é irrecorrível e a 

sua observância é obrigatória, sob pena de execução do julgado perante o Poder 

Judiciário.  

Parte da doutrina entende que a arbitragem é desvinculada das regras e 

princípios utilizados para resolver disputas anteriores. Como não existe duplo grau de 

jurisdição, em julgamento arbitral, os árbitros são livres para aplicar ou até mesmo 

desconsiderar o direito, sem qualquer receio de posterior questionamento131. Esse 

entendimento, data máxima vênia, pode acarretar em julgamentos arbitrários, que não 

estão em consonância com os ditames Constitucionais e com o ordenamento jurídico 

vigente.   

Já fora anteriormente detalhado que, até mesmo nos julgamentos arbitrais por 

equidade devem os árbitros estar atentos aos princípios constitucionais e a ordem 

pública, sob pena de ver a sentença arbitral anulada pelo Poder Judiciário. Em se 

tratando de litígios envolvendo à Administração Pública, cujo julgamento deve ocorrer 

exclusivamente pelas normas e regras do direito, esta linha de entendimento de 

liberdade total dos árbitros não se mantém. 

Cabe destacar ainda que, no processo arbitral as partes normalmente são 

representadas por advogados, que, com formação jurídica invariavelmente se 

utilizarão das regras do ordenamento legal vigente e de argumentos de cunho jurídico 

para promover o convencimento do(s) julgador(es). E, ademais, os árbitros, em sua 

maioria, também possuem formação jurídica, pelo que, seria inviável supor que estes 

não seriam sensíveis a argumentos pautados em precedentes das cortes superiores. 

Outro ponto lançado pelos adeptos a não observância pelos árbitros dos 

precedentes judiciais é a manutenção no art. 21 §2 da Lei de Arbitragem do termo 

“livre convencimento” do árbitro, mesmo após o CPC/2015 ter modificado tal 

 
131 De acordo com Campista (2018, p. 115): “Se esta visão é correta, os árbitros, ao contrário dos juízes 
estatais, não seguiriam o direito nem contribuiriam para o seu desenvolvimento; eles poderiam não 
seguir precedentes obrigatórios, muito menos suas decisões serviriam como precedentes para a 
solução de casos futuros.  Pior ainda, removendo casos da justiça estatal, a arbitragem reduziria o 
fornecimento de precedentes para a sociedade em geral. Neste sentido, a arbitragem acabaria 
resultando na destruição do próprio direito”. 
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terminologia para harmonizar o ordenamento processual ao sistema de precedentes. 

Segundo eles, na jurisdição estatal os precedentes somente vinculariam os juízes e 

na jurisdição privada (arbitral) vigora o princípio do livre convencimento dos árbitros. 

Conforme já mencionado, os julgadores arbitrais de litígios que envolvam à 

Administração Pública, ao conduzir o processo arbitral, devem observar a ordem 

pública, as características peculiares do regime de direito público e a legislação pátria, 

sem o que, s.m.j., não se pode considerar válida a sentença arbitral. Nesta toada, não 

há que se interpretar a garantia do livre convencimento de forma absoluta, dotando o 

árbitro de uma liberdade irrestrita ao proferir a decisão arbitral132. 

Em se tratando de litígios que englobem partes exclusivamente privadas, 

pode-se admitir que, por convenção, estas delimitem que o julgador não esteja 

vinculado aos precedentes obrigatórios. Poderiam as partes, inclusive, delimitar que 

o julgamento ocorresse por equidade.  

Conforme já salientado, a arbitragem é regulamentada através de legislação 

especial e não existe previsão legal expressa determinando a aplicação das regras do 

Código de Processo Civil ao processo arbitral. Entretanto, a força da autonomia da 

vontade privada não pode prevalecer contra legem, e o entendimento acima detalhado 

não se aplica a litígios que envolvam à Administração Pública, por força do §3º do art. 

2 da Lei de Arbitragem. 

Conclui-se que, o(s) árbitro(s), assim como os juízes devem justificar na sua 

decisão se a súmula ou precedente invocado pelas partes nos autos se aplica ou não 

ao caso em exame, distinguindo, se for o caso, o julgado paradigma do processo 

examinado. 

 

5.7 – O PROJETO DE LEI 4.257/2019 E A ARBITRAGEM EM MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA 

 

 Através do Projeto de Lei 4.257/2019 o Senador Antônio Anastasia 

apresentou proposta de modificação da Lei Federal de Execuções Fiscais 

 
132 Adotando o mesmo entendimento, ensina Basilio (2019): “... a despeito da diferença dos institutos, 
consistiria em manifesta patologia sistêmica admitir-se a possibilidade, de um lado, de o juiz em uma 
demanda judicial estar vinculado ao precedente e, de outro, o árbitro em processo arbitral não, com 
fundamento nos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sustentar o contrário seria admitir uma 
verdadeira cisão no Direito brasileiro, discrepante sobre temas idênticos de mérito, a depender de quem 
vai julgar o caso (um árbitro ou um juiz), o que acabaria por gerar indesejável insegurança e tornar o 
instituto da arbitragem desacreditado.” 
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(6.830/1980), visando instituir a execução fiscal administrativa e a arbitragem 

tributária. 

Entende-se que esta medida traz importante avanço e impactará na redução 

do enorme número de execuções ajuizadas pelas Fazendas Públicas (União Federal, 

D.F., Estados e Municípios), já que, os entes públicos estão presentes na maioria das 

causas apresentadas à julgamento perante o Poder Judiciário. 

De acordo com o Projeto, se o executado garantir a execução, por depósito 

em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, poderá optar pela adoção de juízo 

arbitral para julgar os embargos ofertados, respeitando-se os requisitos da Lei 

9.307/1996. Nesta hipótese, a opção pela instauração do processo arbitral (embargos 

à execução fiscal) é do devedor-executado, sendo obrigatório o comparecimento da 

Administração Pública no juízo arbitral. 

Neste aspecto, faz-se uma restrição (de garantia do juízo) que visa uma maior 

agilidade na recuperação do crédito fiscal por parte da Fazenda Pública, autorizando 

que a mesma, caso julgados improcedentes os embargos, possa levantar o valor 

devido assim que se finalize o processo arbitral, tornando desnecessária a busca por 

bens e os procedimentos de alienação dos bens eventualmente penhorados. 

Delimita-se na proposta legislativa que nenhum árbitro poderá julgar mais de 

um processo envolvendo o mesmo particular ou grupo econômico do qual este faça 

parte, por dois anos. Na hipótese de haver pluralidade de executados, na mesma 

execução fiscal, a opção feita por um deles não vincula os demais, que poderão ofertar 

embargos a serem recebidos e julgados pelo Poder Judiciário. 

Segundo a indicação de alteração legislativa o processo arbitral será público, 

e de direito, sendo conduzido por entidade arbitral institucional ou entidade 

especializada (previamente cadastrada por cada unidade da Federação). Foram 

excluídos por Emenda ao texto original os requisitos de “reconhecida idoneidade, 

competência e experiência na administração de procedimentos arbitrais” - já 

existentes no Decreto Federal 10.025/2019 e Decreto Estadual RJ 46.245/2018. 

Será assegurada ainda a confidencialidade dos documentos considerados 

sigilosos pela legislação nacional, observando-se o princípio da publicidade como 

regra.  

A fixação dos Honorários Advocatícios de Sucumbência no processo arbitral 

deve atender os critérios do art. 85 do CPC e o valor arbitrado não pode ser superior 

a metade do que seria arbitrado no processo judicial. 
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No que se refere as despesas do processo arbitral, estas deverão ser 

adiantadas pelo executado. Se os embargos forem julgados procedentes o particular 

poderá requerer junto à Fazenda Pública o reembolso das despesas adiantadas, 

observado o limite do valor da condenação em honorários.  

Quanto aos atos processuais e a sua tramitação está facultada a realização 

de atos procedimentais na forma presencial ou eletrônica. 

No mencionado projeto está garantido ainda o direito de requerimento judicial 

de declaração de nulidade, pelas partes, caso a sentença arbitral contrarie enunciado 

de súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade 

ou acordão proferido em julgamento de IRDR, IAC, recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida e recursos geral ou especial repetitivos, desde que 

anteriores ao recebimento da notificação arbitral ou ao pedido de esclarecimento 

acerca da sentença arbitral133. 

Neste aspecto o parágrafo único do art. 16-F do Projeto de Lei prevê uma 

questão controversa. De acordo com a proposta, caso seja declarada a nulidade da 

sentença, proceder-se-á diretamente ao julgamento de mérito dos embargos. Ou seja, 

o Poder Judiciário julgará os embargos e não remeterá os autos à entidade arbitral 

para elaboração de nova sentença pelo(s) árbitro(s). Esta previsão parece ser ilegal 

por ser contrária ao que dispõe o art. 33 § 2 da Lei 9.307/1996. 

Quanto a sentença arbitral dos embargos à execução, o projeto de lei delimita 

que esta produz, para as partes, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário. 

O projeto de Lei em estudo já obteve Parecer Favorável da Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal e atualmente encontra-se na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, na Relatoria do Senador Tasso Jereissati. 

Cabe ressalvar ainda que o Projeto de Lei 4.257/2019, trata da possibilidade 

de tramitação da execução fiscal administrativa134, de forma extrajudicial, instituto do 

qual deixa-se de tecer maiores comentários pela não similaridade com o tema 

proposto no presente trabalho.   

 

 
133 Texto extraído do art. 16-F do Projeto de Lei 4.257/2019. (SENADO, 2019) 
134 Pretende-se tratar de forma exaustiva e detalhada o tema da execução fiscal de natureza 
administrativa e a cobrança extrajudicial do crédito tributário, como forma de prosseguimento da 
pesquisa, em Tese de Doutorado. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

A criação de Lei Federal de Arbitragem (9.307/1996) trouxe uma mudança de 

paradigma no que se refere à exclusividade da via judicial para dirimir conflitos. Não 

obstante o entendimento do STF acerca da viabilidade da Administração Pública 

participar do processo arbitral, havia controvérsia na doutrina e jurisprudência, fato 

que dificultava a aceitação do instituto perante as assessorias técnico/jurídicas no 

âmbito da Administração. 

Com o advento da alteração legislativa de 2015 e a promulgação da Lei 

13.129/2015 ratificou-se o entendimento favorável de utilização da arbitragem pela 

Administração, razão pela qual, não existe mais dúvida quanto a esta possibilidade.   

Entretanto, somente a expressa previsão legal autorizativa não acarretou o aumento 

significativo do número de arbitragens públicas.  

Hodiernamente é possível a inserção de cláusula compromissória nos 

contratos administrativos listados no trabalho, bem como, firmar-se compromisso 

arbitral após o surgimento da disputa, para questionar na via arbitral eventual 

inadimplemento de obrigações contratuais (por qualquer das partes) e, a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (cláusulas contratuais 

de natureza financeiras e econômicas). 

A possibilidade de escolha, pelas partes, de qual forma eventual disputa será 

solucionada (judicial ou extrajudicial), adotando-se os institutos da conciliação, 

mediação, negociação ou arbitragem já demonstra uma quebra no paradigma do 

monopólio do Poder Judiciário para resolver o impasse e impor uma decisão às partes. 

Entende-se que através do Conflito Social, ocorre um avanço na estrutura de 

nossa sociedade, e nas multifacetárias relações jurídicas atualmente existentes. O 

reconhecimento da existência e legitimidade destas disputas e litígios é de vital 

importância para o crescimento das relações sociais.  

Deve ser dado o tratamento adequado para cada conflito, de acordo com sua 

natureza. A adoção, em nosso país, do sistema multiportas, onde cada litígio é tratado 

de acordo com suas peculiaridades acarreta em uma solução viável, pois, empodera-

se a parte envolvida na disputa, permitindo-lhe optar e participar ativamente na 

solução dos seus problemas.    

A via arbitral não pode ser utilizada para solucionar todo e qualquer litígio. 

Esta foi a vontade do legislador, que restringiu o uso da arbitragem para dirimir 
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conflitos patrimoniais disponíveis, que se refiram a partes maiores e capazes, bem 

como, as pessoas jurídicas (de direito público ou privado). 

Para que se observe um aumento no número de litígios solucionados pelos 

métodos adequados de solução de conflitos deve ocorrer uma verdadeira mudança 

de mentalidade nos administradores públicos, bem como, em toda a estrutura da 

administração. Não se desconhece que, em qualquer organização, pública ou privada, 

promover uma modificação de hábitos e de práticas sedimentadas exige esforço. 

O uso da arbitragem para dirimir litígios envolvendo o Estado exige ainda o 

afastamento das garantias de Superioridade do Interesse Público sobre o privado, 

bem como, das prerrogativas estatais inerentes do regime de direito público, há muito 

enraizados em nossa estrutura administrativa.  Sob esse prisma de indisponibilidade 

do interesse público, nenhuma matéria envolvendo o Estado seria passível de 

transação ou resolução por arbitragem. 

Se faz necessária a adoção de medidas de fomento dessa nova cultura da 

consensualidade e da paridade de armas entre as partes, para promover a isonomia 

e o tratamento equânime aos cidadãos. Ademais, devem os Municípios e Estados 

regulamentar o uso da arbitragem, como já ocorre no âmbito do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, para dar maior segurança aos administradores quanto à 

legitimidade e possibilidade de utilização da via arbitral. 

O julgamento do processo arbitral envolvendo o Estado será sempre pautado 

nas normas e regras do direito, por força do princípio da legalidade, inerente ao regime 

de direito público. Da mesma forma, a publicidade dos atos processuais será garantia, 

com exceção do deferimento do segredo de justiça (por questões de interesse social; 

pela existência de documentos sigilosos ou secretos; quando a divulgação puder 

acarretar ofensa aos direitos individuais das partes ou de terceiros; e por questões de 

segurança do Estado). 

É recomendável ainda, que o poder legislativo municipal, ao regulamentar de 

forma específica o instituto da arbitragem, defina as hipóteses de aplicação do instituto 

arbitral com relação ao ente público, com base nas peculiaridades do procedimento 

adequando-o as especificidades regionais da administração pública. 

Caso aprovado o projeto de lei que trata da execução fiscal administrativa e 

da utilização da arbitragem para decidir embargos à execução dos processos de 

execução fiscal (por escolha do executado), promover-se-á substancial modificação 
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na tramitação dos processos executivos fiscais, que configuram grande parte das 

demandas judiciais em curso perante o Poder Judiciário.  

Cabe destacar ainda que não se avançou mais no estudo específico da 

arbitragem pela administração pública por força do tempo (escasso) e pela 

necessidade de recorte do tema proposto em uma dissertação. Entretanto, abre-se 

agora a possibilidade de complementação do estudo em Tese de Doutorado, onde 

será tratada a arbitragem envolvendo questões tributárias e a vinculação da 

administração pública de comparecimento no processo arbitral, aberto por iniciativa 

dos cidadãos. 
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ANEXO 1 – MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, CONFORME A 

RESOLUÇÃO PGE 4212/2018 – PUBLICADA EM 24/05/2018. 

 

CLÁUSULA XXXX - DA ARBITRAGEM  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os litígios oriundos do presente contrato ou com ele 

relacionados que possuam natureza pecuniária e não versem sobre interesses 

públicos primários serão definitivamente resolvidos por arbitragem de acordo com a 

Lei Federal nº 9.307/1996, o Decreto nº 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro e o 

regulamento de arbitragem da (_______indicar o nome do órgão arbitral institucional 

escolhido______). Nota: deverá ser indicado um dos órgãos cadastrados perante a 

Procuradoria Geral do Estado.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer uma das partes possui a faculdade de iniciar 

procedimento de mediação previamente à arbitragem, podendo a parte contrária 

concordar ou não em participar da mesma, na forma do regulamento de mediação da 

instituição mencionada no item anterior.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A arbitragem será conduzida e decidida por três árbitros, 

nomeados nos termos do regulamento de arbitragem eleito.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o valor do litígio seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), havendo anuência de ambas as partes, a arbitragem poderá: I - ser 

conduzida e decidida por apenas um árbitro, nomeado nos termos do regulamento de 

arbitragem eleito; e/ou II - ser conduzida com a adoção do regulamento de arbitragem 

expedita da mesma instituição mencionada no caput desta cláusula.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Para fins de interpretação do parágrafo quarto desta 

cláusula, o valor do litígio será aferido somando-se os pedidos feitos pelo requerente 

no requerimento de instauração de arbitragem e pelo requerido na resposta a esse 

requerimento.  

PARÁGRAFO SEXTO - As partes devem deixar clara a intenção de exercer as 

faculdades mencionadas no parágrafo quarto acima nessas mesmas peças 

processuais. 
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 PARÁGRAFO SÉTIMO - A sede da arbitragem será a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

Brasil.  

 

PARÁGRAFO OITAVO - Aplica-se o Direito brasileiro ao mérito da disputa, à 

convenção de arbitragem e ao processo arbitral.  

 

PARÁGRAFO NONO - O procedimento arbitral adotará o português e, caso a 

contraparte requeira na resposta ao requerimento de arbitragem, também o inglês, 

prevalecendo a versão em português em caso de conflito.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Ainda que se adote apenas o português, o tribunal arbitral 

poderá dispensar a tradução de documentos apresentados em língua estrangeira se 

as ambas as partes estiverem de acordo.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO - Compete ao foro da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro o processamento e julgamento de qualquer medida judicial 

de apoio à arbitragem, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 4º do Decreto 

nº 46.245/2018.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO - Aplicam-se ao procedimento arbitral as regras 

previstas nos arts. 5º a 10 do Decreto nº 46.245/2018.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO - As despesas com a realização da arbitragem 

serão adiantadas pelo contratado quando este for o requerente do procedimento 

arbitral, incluídos os honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias e demais 

despesas com o procedimento.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO-QUARTO - Os atos do processo arbitral serão públicos, 

observadas as regras do art. 13 do Decreto nº 46.245/2018.  

PARÁGRAFO DÉCIMO-QUINTO - A alocação dos custos da arbitragem obedecerá 

ao previsto no art. 16 do Decreto nº 46.245/2018. 
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ANEXO II – RESOLUÇÃO PGE-RJ N. 4.213/2018 – DISCIPLINA O 

CADASTRAMENTO DO ORGAO ARBITRAL INSTITUCIONAL JUNTO AO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Publicado em 24/05/2018 

 

RESOLUÇÃO PGE Nº 4213 DE 21 DE MAIO DE 2018 

 

DISCIPLINA O CADASTRAMENTO DO ÓRGÃO ARBITRAL INSTITUCIONAL 

JUNTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o que consta no Processo nº E-14/001.017070/2018, e 

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 46.245, de 19 de fevereiro de 2018, que 

regulamenta a adoção da arbitragem para dirimir os conflitos que envolvam o Estado 

do Rio de Janeiro ou suas entidades, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - O órgão arbitral institucional, nacional ou estrangeiro, interessado em integrar 

o cadastro dos órgãos arbitrais institucionais do Estado do Rio de Janeiro, deverá 

realizar o seu cadastramento perante a Procuradoria Geral do Estado. 

 

Art. 2º - Somente poderão administrar as arbitragens, a que se refere o Decreto nº 

46.245 de 2018, os órgãos arbitrais institucionais que integrarem o Cadastro dos 

Órgãos Arbitrais Institucionais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 3º - Para a efetivação do cadastramento, o órgão arbitral institucional deverá 

apresentar os documentos que comprovem o atendimento das seguintes condições: 

I - disponibilidade de representação no Estado do Rio de Janeiro; 

II - estar regularmente constituído há, pelo menos, cinco anos; 

III - estar em regular funcionamento como instituição arbitral; 

IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de 

procedimentos arbitrais, com a comprovação na condução de, no mínimo, quinze 

arbitragens no ano calendário anterior ao cadastramento. 

§1º - A disponibilidade de representação poderá ser comprovada por acordo, convênio 

ou qualquer outro instrumento que demonstre assegurar o recebimento de peças e 
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documentos da arbitragem, assim como os serviços operacionais necessários ao 

regular desenvolvimento da arbitragem, tais como local para realização de audiências 

e secretariado. 

§2º - O órgão arbitral institucional demonstrará o reconhecimento da sua competência 

e da sua experiência técnica mediante declaração que indique, ao menos, 15 (quinze) 

arbitragens no ano calendário anterior ao cadastramento, dentre as quais: 

I - ao menos uma que envolva a Administração Pública direta ou indireta; e 

II - ao menos uma cujo contrato envolva valor superior a R$20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais). 

§3º - A declaração a que se refere o §2º deste artigo deverá indicar: 

I - o número do caso; 

II - o objeto do litígio, com a identificação das partes, exceto quando aplicável a regra 

de confidencialidade; 

III - o valor do contrato, quando disponível; 

IV - o valor do litígio. 

 

Art. 4º - Os documentos comprobatórios do atendimento das condições estabelecidas 

no art. 3º desta Resolução deverão ser: 

I - acompanhados de petição com a identificação do órgão arbitral institucional e dos 

documentos apresentados, além de indicação do responsável para contato, com 

telefone e e-mail institucional; e  

II - apresentados ao Protocolo Geral da Procuradoria Geral do Estado, situado à Rua 

do Carmo nº 27, térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.011-020, em uma das 

seguintes formas: 

a) mediante entrega pessoal; ou 

b) por correspondência registrada. 

§1º - Os documentos a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados 

em uma única via, no original ou em cópia reprográfica declarada autêntica. 

§2º - Poderá ser exigida a exibição do documento original. 

 

Art. 5º - Os documentos apresentados pelos órgãos arbitrais institucionais deverão ser 

examinados pela Comissão de Cadastramento. 
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§1º - A Comissão de Cadastramento será composta por 3 (três) Procuradores do 

Estado, com mandato de 12 (doze) meses, designados pelo Procurador Geral do 

Estado. 

§2º - No caso de afastamentos ou eventual impedimento, o Presidente será 

substituído pelo suplente. 

 

Art. 6º - Caberá ao Presidente da Comissão de Cadastramento: 

I - distribuir os processos que se referem à solicitação de cadastro de órgão arbitral 

institucional aos seus membros, que deverão, no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu 

recebimento, examinar os documentos apresentados e opinar, conclusivamente, pela 

possibilidade ou não de cadastro; 

II - designar reunião, que será realizada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados 

da data a que se refere o inciso I deste artigo, para a decisão colegiada de deferimento 

ou indeferimento do cadastro do órgão arbitral institucional; 

III - determinar a divulgação da decisão da Comissão de Cadastramento; e 

IV - praticar todos os atos necessários ao cadastramento dos órgãos arbitrais 

institucionais, inclusive solicitar documentos e esclarecimentos 

ou promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

§1º - As diligências a que se refere o inciso IV deste artigo poderão contemplar visitas 

técnicas às instalações do órgão arbitral institucional. 

§2º - Os prazos a que se referem os incisos deste artigo poderão ser prorrogados, 

desde que motivadamente. 

§3º - Caso se faça necessária a reapresentação ou complementação de documento 

ou ainda qualquer esclarecimento por parte do órgão arbitral institucional, os prazos a 

que se referem os incisos deste artigo serão interrompidos, iniciando-se a sua 

contagem a partir da data da entrega do documento ou da apresentação do 

esclarecimento ou do cumprimento de qualquer outra solicitação indispensável à 

decisão quanto ao cadastramento. 

 

Art. 7º - O extrato da decisão da Comissão de Cadastramento que deferir ou indeferir 

o cadastramento do órgão arbitral institucional, assim como qualquer manifestação 

que lhe formule exigências, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado. 
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Parágrafo Único - Preferencialmente, o órgão arbitral institucional será comunicado 

das decisões da Comissão de Cadastramento, inclusive as que lhe formulem 

exigências, pelo e-mail institucional a que se refere o inciso I, do art. 4º desta 

Resolução, podendo também ser notificado por uma das seguintes formas: 

I - por via postal, mediante comunicação registrada e endereçada a entidade, com 

aviso de recebimento (A.R.); 

II - pela ciência do ato que venha a ter, em razão de comparecimento espontâneo ou 

a chamado da Comissão de Cadastramento. 

 

Art. 8º - Os recursos das decisões da Comissão de Cadastramento serão 

apresentados por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

Parágrafo Único - Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a Comissão de Cadastramento registrará os motivos ensejadores da decisão e 

encaminhará o recurso ao Procurador Geral do Estado, que emitirá a decisão final no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

Art. 9º - O Cadastro dos órgãos arbitrais institucionais do Estado do Rio de Janeiro 

será divulgado, de forma permanente, no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro (https://www.pge.rj.gov.br). 

Parágrafo Único - O cadastramento a que se refere o caput não se sujeita a prazo 

certo e determinado, podendo qualquer órgão arbitral institucional, a qualquer tempo, 

postular o seu cadastramento perante o Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 10 - A Comissão de Cadastramento poderá solicitar, a qualquer tempo, a 

comprovação da manutenção das condições de cadastramento do órgão arbitral 

institucional. 

 

Art. 11 - Caberá à Secretaria da Coordenadoria, Consultoria e Advocacia Preventiva 

do Sistema Jurídico (PG-15), da Procuradoria Geral do Estado, manter o cadastro dos 

órgãos arbitrais institucionais do Estado do Rio de Janeiro, acautelar os processos 

administrativos de cadastramento dos órgãos arbitrais institucionais, bem como 

auxiliar os trabalhos da Comissão de Cadastramento no que for necessário. 

https://www.pge.rj.gov.br/
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Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Geral do Estado, 

observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública. 

 

Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018 

 

RODRIGO CRELIER ZAMBÃO DA SILVA 

Procurador-Geral do Estado 

 


