
MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
GRACIANE SALIBA 
 
Tópico 8 – ARBITRAGEM 
 
1) ARBITRAGEM COMO MEIO JURISDICIONAL 
 
O Novo Código de Processo Civil oficializou a arbitragem como jurisdição no direito brasileiro 
e encerrou a discursão doutrinária acerca da natureza jurídica do instituto da arbitragem.  
- art. 3o, parágrafo 1o, CPC 
 
2) INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: A regra constante no caput do art. 3º do NCPC, 
reitera o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e o § 1º não deixa dúvida 
sobre o caráter jurisdicional da arbitragem, jurisdição privada, tendo a sentença proferida 
pelo arbitro ou tribunal arbitral a mesma eficácia de sentença judicial, (Lei 9.307/96: art. 31).  
Além de consagrar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Novo Código também 
implementou a carta arbitral como mecanismo de harmonização entre os juízes e árbitros. 
Inovou também ao criar forma autônoma de alegação de convenção de arbitragem perante a 
justiça estatal. Além de concretizar a jurisdição arbitral no Brasil como infestável e universal, 
as novas alterações também atribuíram a arbitragem o seu devido prestigio, dando mais 
segurança e incentivo ás partes a optarem pelo instituto. 
 
3) PREVENÇÃO DO JUIZ ARBITRAL: quando convencionado a utilização da arbitragem 
torna-se prevento o juízo arbitral, não cabendo mais à jurisdição estatal o poder de resolver 
o eventual litígio.  
 
4) TESE CONTRATUALISTA X TESE JURISDICIONALISTA X HÍBRIDO 
 
a) Tese contratualista: na tese contratualista do direito afirma-se que o poder jurisdicional é 
entregue aos árbitros não por imposição legal, mas sim por disposição contratual, assumindo 
a administração da justiça no determinado conflito por meio da vontade das partes, o que em 
momento algum poderia ser dito que é o árbitro é um agente público. 
 
b) Tese jurisdicional: contradiz a tese contratualista, e afirma que foi o próprio Estado, por 
meio de lei que reconheceu a possibilidade de os árbitros atuarem como se juízes fossem, 
de modo que seus laudos possuem o condão de pôr fim ao litígio, inclusive com as mesmas 
características de uma sentença. 
 
c) Tese híbrida: separa em duas partes o procedimento da arbitragem, sendo que na 
primeira é eminente contratualista, com a convenção arbitral que se estabelecem as 
diretrizes do procedimento. E na segunda fase, com natureza jurisdicional, ao reconhecer 
que o laudo arbitral somente possui efeitos em decorrência de determinação legal, e não 
pela convenção das partes. 
 
5) LEI 9.307/1996 (com alterações trazidas pela lei 13.129/2015) 
- art. 1o: capacidade de contratar (art. 5o, CC), inclusive pessoas jurídicas de direito privado; 
direitos patrimoniais disponíveis (o titular pode dispor de seu patrimônio, por alienação ou 
renúncia; art. 852, CC). 
- autonomia da vontade (art. 851, CC) 
- possibilidade de utilização da arbitragem pela administração pública (art. 1o, par., lei 9.307): 
trouxe a legalidade, um dos princípios fundamentais da administração pública. Apesar de 
parecer contraditório ao princípio da indisponibilidade do interesse público, ressalta-se que 
trata-se do interesse público secundário e não primário. Por exemplo, o primário é quando o 
Estado exerce as suas ações para as necessidades sociais dos cidadãos, já a secundária é 



apenas um meio de instrumentalizar a primeira, com o aluguel de um imóvel para 
atendimento ao cidadão. 
 
6) ARBITRAGEM DE DIREITO X ARBITRAGEM DE EQUIDADE 
 
- art. 2o, lei 9307 
 
7) CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 
 
- art. 3o , Lei 9.307 
- convenção de arbitragem é gênero, sendo as espécies: cláusula compromissória e 
compromisso arbitral. 
- cláusula compromissória: art. 4o , lei 9.307. 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 contrato. Caráter preventivo. 
 
8) EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
Art. 485, CPC determina que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 
existir convenção de arbitragem, podendo ela surgir no decorrer da ação. 
 
9) TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: art. 515, CPC 
Nesse sentido, o artigo 515 do NCPC apresenta o rol de títulos executivos judiciais e faz 
referência expressa a autocomposição fora do âmbito do judiciário, garantindo em seu inciso 
VII, o cumprimento da sentença arbitral. 
 
10) ÁRBITROS 
- art. 13, Lei 9.307 
- e não podem ser art. 14, Lei 9.307 
- casos de suspeição: art. 145 do CPC (aplica-se à arbitragem) 
 
11) DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 
- arts. 19 a 22, lei 9.307 
 
12) DAS TUTELAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA 
- art. 22-A, lei 9.307 
 
13) CARTA ARBITRAL 
- art. 22-C, lei 9.307 
- o árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional 
nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato 
solicitado pelo árbitro. 
 
14) SENTENÇA ARBITRAL 
- Art. 23, lei 9307 
- art. 26, lei 9307 
 
15) DO RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS 
ESTRANGEIRAS 
- ART. 9O, LINDB (antiga LICC) 
- art. 15, LINDB 
- não pode haver ofensa à soberania nacional, ordem pública ou aos bons costumes 
- art. 35, 36, 37 e seguintes da lei 9.307 
 

 


